
ของมหาวิทยาลยั คณะ และสถาบัน/ส านัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 
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รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ 
มหำวิทยำลัย คณะ และสถำบัน/ส ำนัก 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย คร้ังท่ี 2/2564 วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564) 
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ค ำน ำ 

 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 มาตรา 49 
และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ 10/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา 
และการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการโดยการ
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าสารสนเทศที่ได้จากการประมวลข้อคิดเห็นเชิงพัฒนาและสะท้อนภาพ
ของการพัฒนาเปรียบเทียบกับนโยบาย เป้าหมาย พร้อมกับข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาให้เกิด
ความก้าวหน้าตามบทบาทและภารกิจเพ่ิมขึ้น คณะกรรมการติดตามฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้
การด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้
จะเป็นสารสนเทศที่ครอบคลุมผลการพัฒนาในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่าน พร้อมกันนี้ได้เสนอแนะแนวทาง
ประกอบการด าเนินการในปีถัดไปส าหรับจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยสืบต่อไป 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
 
ค าน า  ก 

สารบัญ  ข 

สารบัญตาราง  จ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ญ 

บทที่ 1 บทน าและกรอบการประเมิน 1 
1.1  หลักการและเหตุผล 1 
1.2  วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 1 
1.3  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1 
1.4  กรอบแนวคิดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 2 
1.5  เกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 2 
1.6  เกณฑ์การให้ค่าน ้าหนักคะแนน 4 
1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผล 9 

 1.8 การแปลผล 10 
 
บทที่ 2 สารสนเทศและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 11 
 2.1  ประวัติความเป็นมา 12 
 2.2  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 13 
 2.3  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงาน 15 
 2.4  แผนกลยุทธ์ 18 

2.5  ข้อมูลและผลการด้าเนินงาน 19 
2.5.1 บุคลากร  19 
2.5.2  นักศึกษา 29 
2.5.3 หลักสูตร 38 
2.5.4 งบประมาณ  44 
2.5.5 การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 51 
2.5.6 การวิจัยและนวัตกรรม 60 
2.5.7 การบริการวิชาการแก่สังคม 64 
2.5.8 การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 71 
2.5.9 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริและพระบรมราโชบาย 76 
2.5.10 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 80 

ทั งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  93 

3.1  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหาร  94  
3.1.1 ผลประเมินการบริหารงานของอธิการบดี  94 
3.1.2 ผลประเมินการบริหารงานงานของคณบดี  102 
3.1.3 ผลประเมินการบริหารงานของผู้อ้านวยการสถาบัน/ส้านัก  112 

3.2  การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต  125 
หรือบริการของมหาวิทยาลัย 

3.3  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางใน  131 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

3.4  การลงพื นที่เยี่ยมชมโครงการของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการทางวิชาการ 140 
แก่ชุมชนตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
บทที่ 4 ผลประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 142 

4.1  ผลประเมินการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  143 
 4.1.1  ผลประเมินการด้าเนินงานมหาวิทยาลัย  143 
 4.1.2  ผลประเมินการด้าเนินงานคณะ  147 
 4.1.3  ผลประเมินการด้าเนินงานสถาบัน/ส้านัก  163 
4.2  ผลการด้าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  176 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  
จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 
บทท่ี 5 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ  202 

5.1  สรุปผลการประเมิน  201 
 - ผลการประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 - ผลการประเมินคณบดี 
 - ผลการประเมินผู้อ้านวยการสถาบัน/ส้านัก 
5.2  ข้อเสนอแนะ  204 
 ก. ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  204 
 ข. ข้อเสนอแนะคณบดี  208 
 ค. ข้อเสนอแนะผู้อ้านวยการสถาบัน/ส้านัก  210 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
 
 
ภาคผนวก 

รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย     
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม    
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

ค้าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 10/2561 เรื่อง    ภผ5 
แต่งตั งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ค้าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2562 เรื่อง    ภผ6 
แต่งตั งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ปฏิทินการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ    ภผ7 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ     ภผ8 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น้าองค์กร ประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของผู้บริหารและผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจในการบริหารงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นค้าถามในการสัมภาษณ์เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของ
อธิการบดี คณบดี และผู้อ้านวยการสถาบัน/ส้านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภาพกิจกรรมการด้าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
คณะ และสถาบัน/ส้านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



- จ - 
 

สารบัญตาราง 
 

2.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 19 
2.2   ข้อมูลบุคลากรของแต่ละส่วนงานจ าแนกตามประเภทบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 
2.3   ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ านวนผู้ลาศึกษาต่อและผู้ได้รับทุนการศึกษา 21 

จ าแนกตามปีงบประมาณ   
2.4  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ านวนผู้ลาศึกษาต่อและผู้ได้รับทุนการศึกษา 22 

จ าแนกตามส่วนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.5   ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการท่ีลาศึกษาต่อและได้รับทุนพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามลักษณะการใช้ทุน 23  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.6   ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  24 
 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
2.7   จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของส่วนงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  25 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.8  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  26 
2.9 จ านวนบุคลากรสายวิชาการของแต่ละส่วนงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 27 
 และต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.10  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของแต่ละส่วนงานจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 28 
 และต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 
2.11 ข้อมูลนักศึกษาจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษาของนักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 29 
2.12   ข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 30 

ตามแผนการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 
2.13 เปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาคงอยู่ในช่วงปีการศึกษา 2559 - 2563 31 
2.14   เปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่รับได้จริงในช่วงปีการศึกษา 2559 – 2563 32 
2.15   ตารางเปรียบเทียบข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  33 
 ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562                      
2.16  ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 34 
2.17  ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  35 
 ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.18  ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562 36 
2.19  ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  37 
 ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.20  ข้อมูลจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา  38 
 ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563  
2.21  เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 39 
 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
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2.22 ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  40 

ของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2.23  ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  41 

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.24 ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  42 

ของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.25  ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  43 

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.26  เปรียบเทียบเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ได้รับจัดสรร 44 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563   
2.27 เปรียบเทียบรายการยอดเงินสะสมคงคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  45 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  
2.28 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามประเภทรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 46 
2.29  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามส่วนงานที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 47 
2.30  เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน   48 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563  
2.31   ข้อมูลโครงการและงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 49 
2.32  ผลประเมินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  50 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.33  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยจ าแนกตามองค์ประกอบ 51 

การประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.34  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  52 

ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 
2.35   เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามปัจจัยน าเข้า  53 

กระบวนการและผลผลิต ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 
2.36  ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะจ าแนกตามองค์ประกอบ 54 

การประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.37  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จ าแนกตามคณะ  55 

ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 
2.38  ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/ส านัก  56 

จ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.39  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/ส านัก  57 

จ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 
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2.40  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ าแนกตามคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 58 
2.41  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ าแนกตามส่วนงาน  59 

ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 
2.42  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย  60  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
2.43  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจ าแนกตามส่วนงาน  61 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.44   งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2562 62 
2.45   ข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562  63 
2.46   เปรียบเทียบงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามส่วนงาน  64 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  
2.47  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามส่วนงาน  65 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.48  ข้อมูลจ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามประเภทการให้บริการของแต่ละส่วนงาน  66 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.49 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน  67 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.50   เปรียบเทียบงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละส่วนงาน  71 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563  
2.51  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  72 

จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.52  ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 73 

จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.53  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 74 

และความเป็นไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.54  เปรียบเทียบงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 76 

และพระบรมราโชบาย จ าแนกตามส่วนงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
2.55   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 77 

และพระบรมราโชบายจ าแนกตามส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.56  ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 78 

และพระบรมราโชบายจ าแนกตามส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.57  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก 79 

พระราชด าริและพระบรมราโชบายจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2.58  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศ 80 

และต่างประเทศของแต่ละส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.59  รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ  81 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.60  รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ  91 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
3.1  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดี   94  
3.2  รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  95 
3.3  รายละเอียดผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านประสิทธิภาพ 97 

การบริหารงานของผู้บริหาร  
3.4  รายละเอียดผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านผลสัมฤทธิ์ 99 

การบริหารงานตามพันธกิจ  
3.5  สรุปผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดี  102 
3.6   ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดี  103 
3.7  รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  104 
3.8   รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร  106 
3.9  รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 108 
3.10  ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 112 
3.11  ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  113 
3.12  รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  114 
3.13  รายละเอียดผลการประเมินผลสมัฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 116 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร  
3.14  รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  119 
3.15   ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 125 
3.16   ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  131 

เพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3.17   ผลการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 140 
ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4.1 สรุปผลประเมินการด าเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  143 
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4.3 สรุปผลประเมินการด าเนินงานของคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  147 
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4.4   ผลประเมินการด าเนินงานของคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  148 
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 39 มาตรา 49 และ
มาตรา 50 คณะกรรมการติดตามฯ มีภารกิจในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
คณบด ีและผู้อ านวยการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน 

คณะกรรมการติดตามฯ จึงขอสรุปผลประเมินการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
ประกอบด้วย อธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลประเมินการบริหารงานดังนี้ 

1. อธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์)   
ผลประเมินอยู่ในระดับดี       คะแนนประเมิน 4.32 คะแนน  

2. คณบดีคณะครุศำสตร์ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล)   
ผลประเมินอยู่ในระดับดี       คะแนนประเมิน 4.29 คะแนน  

3. คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภำคิน  โชติเวศย์ศลิป์)   
ผลประเมินอยู่ในระดับดี       คะแนนประเมิน 4.35 คะแนน  

4. คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร (รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัจฉรำ  หล่อตระกูล)   
ผลประเมินอยู่ในระดับดี       คะแนนประเมิน 4.07 คะแนน  

5. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม)   
ผลประเมินอยู่ในระดับดี       คะแนนประเมิน 4.40 คะแนน  

6. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตกัลยำ  มฤครัฐอินแปลง)   
ผลประเมินอยู่ในระดับดี       คะแนนประเมิน 4.44 คะแนน  

7. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ (อำจำรย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ)    
ผลประเมินอยู่ในระดับดี       คะแนนประเมิน 4.48 คะแนน  

8. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำโรช  ปุริสังคหะ)    
ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก       คะแนนประเมิน 4.65 คะแนน  
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ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในภาพรวมของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กำรบริหำรงบประมำณ  
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 377.694 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได้) จ านวน 119.800 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 497.494 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงร้อยละ 9.11 งบประมาณแผ่นดินลดลงร้อยละ 12.28 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.61 เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนเงินรายได้ระหว่างงบประมาณแผ่นดินกับเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
คิดเป็นร้อยละ 75.92 ต่อ 24.08 ซึ่งใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีการเบิกจ่ายรวมร้อยละ 85.59 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100) มหาวิทยาลัยมีเงินสะสมคงคลัง 
รวม 463.540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 0.48 

ทั้งนี้ หน่วยงานระดับคณะมีผลการเบิกจ่ายเรียงตามล าดับ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 92.55 
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 90.82 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 90.16 และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 90.15 
และหน่วยงานระดับสถาบัน/ส านักมีผลการเบิกจ่ายเรียงตามล าดับ คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 89.92 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 89.76 และสถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 85.96 

2. โครงกำร/กิจกรรม 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งสิ้นจ านวน 231 โครงการ 

พบว่าโครงการมีผลประเมินในระดับดีมาก ร้อยละ 56.50 ระดับดี ร้อยละ 22.60 ระดับปานกลาง ร้อยละ 31.64 ระดับน้อย 
ร้อยละ 3.39 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.13 ทั้งนี้หน่วยงานที่มีผลประเมินโครงการในระดับดีมาก มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร้อยละ 78.95 รองลงมา คือ ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 65.52 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 
ร้อยละ 37.50 โดยหน่วยงานที่มีผลประเมินโครงการในระดับน้อยที่สุด 2 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 4.00 
และส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 3.45 

3. กำรจัดกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ด้ำนบุคลำกร มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 โดยในภาพรวมมีร้อยละ 30.67 (เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 2.96) ซึ่งทุกคณะยังต่ ากว่าเป้าหมาย 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36.46 คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 35.21 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 30.61 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 16.39 ตามล าดับ 

ส าหรับต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายไว้ตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 (ร้อยละ 40.00) ซึ่งทุกคณะยังคงต่ ากว่าเป้าหมาย 
แต่พบว่าในภาพรวมเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 6.63) เมื่อเปรียบเทียบรายคณะพบว่าคณะครุศาสตร์เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (ร้อยละ 14.08) 
รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 10.00) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 3.60) ส่วนคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ลดลง (ร้อยละ 0.26) 

ส่วนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญ  
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning Management Approaches) เพ่ือใช้งานให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงยุคใหม่ 
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ด้ำนนักศึกษำ ปีการศึกษา 2563 ทุกคณะมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 5,818 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 5.03 ซึ่งเมื่อพิจารณารายคณะพบว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนมากที่สุด 2 ,104 คน 
รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ 1,568 คน คณะวิทยาการจัดการ 1,179 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 949 คน 
และเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยจะรับในปีการศึกษา 2563 ทุกระดับการศึกษา (จ านวน 7,200 คน) ยังต่ า
กว่าเป้าหมายรวม คิดเป็นร้อยละ 19.19 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรพบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีผู้ส าเร็จการศึกษาลดลงจากปีการศึกษา 2561 โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
อัตราการส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าทุกคณะที่ก าหนด ระดับบัณฑิตศึกษามีอัตราการส าเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้น ส่วนหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกไม่มีการรับนักศึกษาเนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 อัตราการภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีในภาพรวม ร้อยละ 82.79 
ซ่ึงต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 (ร้อยละ 5.95)  

ด้ำนหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมทุกคณะมีหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 59 หลักสูตร 
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท คือ คณะครุศาสตร์ 1 หลักสูตร 
(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2 หลักสูตร ได้แก่ สาชาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ และสาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

ทั้งนี้หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 11.66 โดยคณะที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 19.98 
เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณเกี่ยวกับงบบุคลากรและกิจกรรมที่ลงปฏิบัติในพ้ืนที่สูงกว่าทุกคณะ ส่วนอีก 3 คณะ 
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 29.88 คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 8.70 
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 4.26  

ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ าปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (4.13 คะแนน) 
โดยองค์ประกอบด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) 
รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ ระดับดี (4.27 คะแนน) ด้านการวิจัย ระดับดี (4.10 คะแนน) และด้านการผลิตบัณฑิต 
ระดับดี (3.64 คะแนน) 

ผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะภาพรวมอยู่ในระดับดี คณะที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.38 คะแนน รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ 4.10 คะแนน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 4.08 คะแนน และคณะวิทยาการจัดการ 3.73 คะแนน  

ผลประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.62 คะแนน คณะที่มีคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกหลักสูตรมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.69 คะแนน รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ 3.62 คะแนน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.62 คะแนน และคณะวิทยาการจัดการ 3.54 คะแนน 

ผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งทุกหน่วยงาน 
มีผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  

4. กำรวิจัยและนวัตกรรม 
ปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย 40 ผลงาน ผู้ท าวิจัยรวม 173 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27 ของจ านวน

อาจารย์ทั้งหมด โดยมีการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.86 
ทั้งนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อพิจารณาจากแหล่งทุนพบว่างบประมาณแผ่นดิน (วช.) ลดลงร้อยละ 34.12 

งบประมาณจากกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) ลดลงร้อยละ 0.14 ทุนภายนอก (สกสว. ววน. สกอ. สกว. และทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.94 และในส่วนของทุนวิจัยของคณะไม่ได้รับการจัดสรร 
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5. กำรบริกำรวิชำกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านบริการวิชาการรวม 11.764 ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่ายรวมร้อยละ 99.52 โดยมีกิจกรรมรวมทั้งหมด 224 กิจกรรม ซึ่งการด าเนินงานการบริการวิชาการมากที่สุด 
คือ ด้านการศึกษา 129 กิจกรรม รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ 58 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 3 กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มีกิจกรรมการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 114 กิจกรรม 
รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 50 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 กิจกรรม 

6. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย 2.164 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายรวมร้อยละ 65.65 โดยมีกิจกรรมรวมทั้งหมด 38 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 2,827 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 815 คน ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.39 ความพึงพอใจ ร้อยละ 88.62 และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 89.27 
เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85.00) โดยหน่วยงานที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพมากท่ีสุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 90.87 

7.  กำรสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและพระบรมรำโชบำย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริและพระบรมราโชบายรวม 2.965 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายรวมร้อยละ 97.01 โดยมีกิจกรรมรวมทั้งหมด 
24 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 275 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 30 คน ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.32 ความพึงพอใจ ร้อยละ 90.74 และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ร้อยละ 90.44 เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85.00) โดยหน่วยงาน
ที่มีผลการประเมินคุณภาพมากท่ีสุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 91.67 

8. ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 47 ฉบับ ซึ่งหน่วยงานที่มีความร่วมมือภายในประเทศมากที่สุด 
คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 ฉบับ และหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศมากที่สุด คือ ระดับมหาวิทยาลัย  
5 ฉบับ (Active MOU 1 ฉบับ Non-Active MOU 4 ฉบับ) 

   
ผลประเมินกำรบริหำรงำนของทุกหน่วยงำนในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
1. ผลกำรประเมินมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี  

ผลประเมินการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามกรอบการประเมินผลพบว่าผลการประเมินอธิการบดี มีผลการประเมินการบริหารงานในภาพรวม 4 ด้าน 
อยู่ในระดับดี (4.32 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ 
ระดับดีมาก (4.55 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ระดับดี (4.20 คะแนน) และ
น้อยที่สุด คือ ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระดับดี (3.82 คะแนน) 

2. ผลกำรประเมินคณบดี  
ผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีทั้ง 4 คณะ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกคณะ โดยคณะ 

ที่มีคะแนนผลประเมินมากที่สุด คือ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4.40 คะแนน) รองลงมา คณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4.35 คะแนน) คือ และน้อยที่สุด คือ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (4.07 คะแนน)  
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คณบดีคณะครุศำสตร์ ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.29 คะแนน)  
ซ่ึงด้านท่ีมากท่ีสดุ คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก (4.59 คะแนน) 
รองลงมา คือ ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระดับดี (4.25 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้านผลงานวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม ระดับดี (3.89 คะแนน)  

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี 
(4.35 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก 
(4.91 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับดี (4.03 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ  
ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระดับดี (3.45 คะแนน) 

คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.07 คะแนน) 
ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ระดับดี (4.28 คะแนน) 
รองลงมา คือ ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับดี (4.04 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้านผลการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต ระดับดี (3.59 คะแนน) 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี 
(4.40 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก 
(4.58 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ระดับดี (4.29 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ 
ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระดับดี (4.02 คะแนน) 

3. ผลกำรประเมินผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก  
ผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน พบว่าผู้รับการประเมินที่มีผล  

การประเมินอยู่ในระดับดีมาก คือ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4.65 คะแนน) รองลงมา 
คือ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ระดับดี (4.48 คะแนน) และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ระดับดี (4.44 คะแนน) 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.44 คะแนน) 
ซ่ึงด้านท่ีมากท่ีสดุ คือ ดา้นผลสมัฤทธ์ิตามแผนปฏบัิติราชการ และการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก (4.84 คะแนน) 
รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับดี (4.40 คะแนน) และน้อยที่สุด ด้านการ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับปานกลาง (3.25 คะแนน) 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.48 คะแนน) 
ซ่ึงด้านท่ีมากท่ีสดุ คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก (4.86 คะแนน) 
รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับดี (4.25 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้าน
การเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับดี (3.87 คะแนน) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน  
อยู่ในระดับดีมาก (4.65 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และการบริหารงบประมาณ 
ระดับดีมาก (4.80 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ระดับดีมาก (4.53 คะแนน) 
และน้อยที่สุด คือ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับดี (4.32 คะแนน)  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
 ก. ข้อเสนอแนะอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์) 

1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   
1.1 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการพัฒนา

แผนกลยุทธ์ทุกระยะ 5 ปี ที่เป็นภาพรวมตามมาตรฐานการจัดการศึกษา แต่ยังขาดแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ (Staff development plan) เช่น บุคลากรสายวิชาการของแต่ละคณะต่างมีการลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก การขอต าแหน่งทางวิชาการ การท าวิจัยในลักษะแยกกันท า ซึ่งท าให้ขาดภาพรวมในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
ทั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงควรจะมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทุกคณะ ทั้งการศึกษาต่อ การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
และการท าผลงานวิชาการให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการควรท าในลักษณะเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปด้วยดีและสามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมให้กับบุคลากร
ในด้านการเพ่ิมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ การบริหารงาน และการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์พัฒนาระบบงานใหม่ๆ ในบริบท
ของงานสนับสนุนวิชาการให้มีความสามารถ  

1.2 การจัดท าหลักสูตรที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา  
ทุกคณะรวม 54 หลักสูตร ลักษณะรายวิชาของหลักสูตรยังเน้นเป็นแบบเฉพาะศาสตร์ขาดการบูรณาการข้ามศาสตร์  
ที่ภาคอุตสาหกรรมใหม่ต้องการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเร่งปรับหลักสูตรและรายวิชาให้มีการหลอมรวมเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ 
ให้มากขึ้น และเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปสู่การเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็น Bilingual  
เพ่ือสร้างจุดเด่นในการเรียนการสอนตามนโยบาย Thailand 4.0 และ Reinventing University 

1.3 การจัดท าแผนการเงินของมหาวิทยาลัย เนื่องจากรัฐบาลมีแนวโน้มการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีกลยุทธ์การตอบโจทย์และทิศทางการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการผลิตก าลังคน การท าวิจัย
และการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมีการก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณแยกจากงานประจ า ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัย
จะขอตั้งงบประมาณไปแต่ละปีจะต้องมีกลยุทธ์ที่รองรับและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศจึงจะได้รับงบประมาณ
สนับสนุนเพ่ิมขึ้น ประกอบกับแนวโน้มจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ทุกระดับการศึกษามีจ านวนลดลงตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผนการบริหารการเงินและทรัพย์สินให้เหมาะสมทั้งรายรับ รายจ่าย และการบริหาร
สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เพิ่มสูงขึ้นให้เพียงพอกับรายจ่ายในอนาคต 

1.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องใช้
ฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตัดสินใจในการบริหารงานที่รวดเร็วในทุกๆ ด้าน มหาวิทยาลัยจึงควรเร่งปรับระบบการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่พร้อมใช้งานเป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อกับทุกฝ่ายภายในมหาวิทยาลัย จึงจะช่วยในการวางแผนพัฒนา การตัดสินใจที่มี
ความถูกต้อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันได้ รวมทั้งปรับระบบการเข้าถึงข้อมูลที่หน่วยงานภายนอก
สามารถเข้าถึงได้ 

1.5 ควรทบทวนโครงสร้างส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแยกงานออกจากกัน เพ่ือสนับสนุนงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีการเรียนการสอนระบบออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่การเป็น Smart University  

1.6 ควรมีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education : GE)  
ให้สอดรับกับสถานการณ์และบริบทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานของหลักสูตร 
โดยมีการพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ให้ทันสมัยและรวดเร็ว  

2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำนักศึกษำ 
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2.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก เพ่ือการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรให้มากขึ้นและ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนการรับ โดยการพัฒนารูปแบบและกระบวนการรับนักศึกษาให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของทีมงานประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาต่อของ
มหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจในศาสตร์ของสาขาวิชาต่างๆ และทักษะการสื่อสาร 

2.2 ควรพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมจัดให้มีการทดสอบวัดความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการสอบ
แบบออนไลน์  

2.3 ควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และสถานประกอบการ (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ที่เน้นการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
อย่างมืออาชีพ การฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ รวมทั้งควรมีการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับพหุภาคี (ภาครัฐและภาคเอกชน) ให้มีความรู้ความเข้าใจในสหกิจศึกษาและสนับสนุนการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน  

2.4 ควรพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ที่หลากหลาย (เช่น MOOC, 
Blended Learning, e-Learning, Online Learning) เพ่ือรองรับการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19  

2.5 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพัฒนางานวิจัยและการน าผลงานวิจัยมาตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  

2.6 ควรพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านทักษะการพูด การน าเสนอผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เพ่ือใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติงานในอนาคต  

2.7 ควรวางแผนหาอัตราก าลังทดแทนกรณีท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุราชการหรืออยู่ระหว่าง
ใกล้เกษียณอายุราชการ และหาแนวทางเชิงรุกในการรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณ โดยต้องมีคุณสมบัติตรงกับ
สาขาวิชาและมีคุณสมบัติที่สามารถเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทันที  

2.8 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูในการสอบรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนส าเร็จการศึกษา โดยการจัดทบทวนความรู้เตรียมตัวสอบและจัดท าข้อสอบตามผังการ
สร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ของคุรุสภาที่ใช้ในการทดสอบเพ่ือให้นักศึกษาได้ทดลองทดสอบและประเมินตนเอง
ก่อนเข้าสอบ เนื่องจากนักศึกษาครูที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทุกคนต้องเข้าสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู  

2.9 ควรศึกษาปัจจัยและอุปสรรคที่ส่งผลต่อบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท า เพ่ือน าผลการศึกษามาก าหนด
แผนพัฒนาการด าเนินงานทั้งในส่วนของความต้องการของผู้ประกอบการและความทันสมัยของหลักสูตร รวมทั้งวิธีการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีอัตราการได้งานท าไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่แต่ละหลักสูตรก าหนด 

2.10  ควรจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างคณะต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ
ของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

2.11  ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับคนวัยท างานในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้ระบบการเรียนรู้
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ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนย่อย (Module Based) พร้อม
กับจัดให้มีระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพ่ือเทียบโอนเป็น 
ส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาระดับปริญญา 

2.12  ควรจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้มีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบัน 

3. ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
3.1 ควรก าหนดเป้าหมายการวิจัยและนวัตกรรมของแผนปฏิบัติราชการ เช่น จ านวนโครงการวิจัย ทุนวิจัย 

งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ผลงานที่ขอรับรองทรัพย์สินทางปัญญาใน
ระดับมหาวิทยาลัย และการกระจายไปเป็นเป้าหมายของหน่วยงาน 

3.2 ควรมีมาตรการหรือกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้มากขึ้น เช่น 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีส่ามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินขึ้นเงินเดือน 

3.3 ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติให้มากขึ้น เพ่ือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มหาวิทยาลัย
ก้าวเข้าสู่ระดับสากล ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะเป็นเมืองมรดกโลก 

3.4 ควรหาแหล่งทุนงบประมาณด้านการวิจัยในลักษณะทีห่ลากหลาย เช่น ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนวิจัยกลุ่ม 
และทุนวิจัยมุ่งเป้าให้กับบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษา เพ่ือให้มีผลงานวิจัยที่หลากหลายและสอดรับกับความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร  

3.5 ควรพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนสามารถ
ขอรับรองทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

3.6 ควรส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักวิจัยและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามเกณฑเ์ป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.7 ควรส่งเสริมการท าวิจัยที่หลากหลายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และควรเป็นงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนในชุมชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วม 

3.8 ควรส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการจัดท าวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการบริหาร การจัดการทรัพยากร และการให้บริการผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง  

3.9 ควรส่งเสริมโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่าย
ในการอนุรักษ์โบราณสถาน เพ่ือน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย
แห่งเมืองมรดกโลก 

3.10  ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการเป็น Green University อย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทีด่ีขึ้น เช่น การลดการใช้พลังงาน (น้ าประปา ไฟฟ้า) 

4. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  
4.1 ควรมีการวางแผนการจัดการบริการวิชาการทีก่ระจายแต่ละด้านให้เหมาะสม เนื่องจากการบริการวิชาการ

มีการด าเนินการแบ่งออกเป็น 6 ด้าน รวม 224 กิจกรรม โดยด้านที่มีการจัดกิจกรรมมากที่สุด คือ ด้านการศึกษา และ
ด้านที่มีการจัดกิจกรรมน้อยที่สุด คือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ด้านการศึกษา 129 กิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
58 กิจกรรม ด้านสังคม 19 กิจกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 11 กิจกรรม ด้านศาสตร์พระราชา 4 กิจกรรม 
และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3 กิจกรรม) 

4.2 ควรวางแผนการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการบริการวิชาการบางกิจกรรม
ของบางหน่วยงานด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้การประเมินผลไม่สมบูรณ์  
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4.3 ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น 
มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

4.4 ควรแสวงหาแหล่งทุนบริการวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้น 
4.5 ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ เพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.6 ควรจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ เพ่ือให้ชุมชนหรือผู้สนใจสามารถเข้ามา

ศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา 
4.7 ควรจัดให้มีการบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนได้รับการรับรอง

ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และ/หรือมมีาตรฐานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับรอง และ/หรือ
มีมาตรฐานอาหารฮาลาลในการรับรองอาหาร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

5. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
5.1 ควรส่งเสริมให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสถาบันหลักเพ่ือเป็นแหล่งการสืบค้นข้อมูล การเก็บรักษา 

และการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและด้านอ่ืนๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งในอดีต
และปัจจุบันในภาษาต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ทั้งในสถาบัน
และการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ที่ทันสมัย 

5.2 ควรน าความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
5.3 ควรจัดหาทุนและจัดกิจกรรมหารายได้ เป็นศูนย์กลางขายสินค้าของที่ระลึกจากท้องถิ่น ด้านศิลปะ 

ประเพณีวัฒนธรรม โดยมีระเบียบการใช้จ่ายเงินที่อิงและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
5.4 ควรมีแผนงานการจัดปฏิทินกิจกรรมต่างๆล่วงหน้าในรอบปีโดยร่วมมือกับภาครัฐและท้องถิ่นใน

เทศกาลต่างๆ 
5.5 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้สนใจ มีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

ด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รวมถึงความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ของอยุธยาทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจโดยทั่วไป 

5.6 ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดรายการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ในด้านต่างๆ 
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ให้มากขึ้น โดยการมีเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

6. ด้ำนกำรสืบสำนโครงกำรตำมพระรำชด ำริและพระบรมรำโชบำย  
6.1 ควรส่งเสริมให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสืบสานโครงการตามพระราชด าริฯ  

เพ่ือเป็นหน่วยงานในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการนี้ และเพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
โดยการน าโครงการไปบูรณาการสู่การก าหนดเรื่องของการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อไป 

6.2 ควรให้ส่วนงานที่รับผิดชอบโครงการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ร้อยละ 100.00 เพ่ือความมี
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานโครงการ 

6.3 ควรก าหนดตัวชี้วัดของจ านวนกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการตามพระราชด าริฯ ให้มีมาตรฐาน
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันของส่วนงานที่ด าเนินการ ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความลักลั่นในการประเมินคุณภาพกิจกรรม 

6.4 ควรเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามโครงการให้กว้างขวางและแพร่หลาย เพ่ือเป็นการชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 

6.5 ควรพัฒนาการด าเนินงานของโครงการให้เกิดความยั่งยืนและมีความต่อเนื่อง ซึ่งอาจจัดเป็นศูนย์
การเรยีนรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป และเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาและชุมชนเข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
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ข. ข้อเสนอแนะคณบดี 
1. ข้อเสนอแนะรวมส ำหรับคณบดี 

1.1 ควรพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ที่หลากหลาย (เช่น MOOC, 
Blended Learning, e-Learning, Online Learning เป็นต้น) รองรับการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมทั้งจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ
ความสามารถในการใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 ควรจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างคณะต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของ
นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

1.3 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติหรืออยู่ในฐานข้อมูลตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด เนื่องจากผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในรอบ 5 ปี ยังมีค่อนข้างน้อย 

1.4 ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพันธกิจของคณะเพ่ือสนับสนุนและน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นคณะวิชาที่ทันสมัย (Smart Faculty) เช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น  

1.5 ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบในระยะ 5 ปี ให้เป็นแผนเชิงรุกในด้าน
การศึกษาต่อและการท าผลงานทางวิชาการ โดยเป็นแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development 
Plan : IDP) เพ่ือให้อาจารย์มีคุณวุฒิและจัดท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือการเตรียมเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ และด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และติดตามให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส ำหรับแต่ละคณะ 
2.1 คณบดีคณะครุศำสตร์ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล) 

(1)  ควรจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูในการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
โดยการจัดทบทวนความรู้ เตรียมตัวสอบ และจัดท าข้อสอบตามผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ของคุรุสภาที่ใช้ใน
การทดสอบ เพ่ือให้นักศึกษาได้ทดลองทดสอบและประเมินตนเองส าหรับนักศึกษาครูที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นไป ทั้งนี้การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งในการสอบจะมีการทดสอบและประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ การทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู จ านวน 5 วิชา (วิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา วิชาชีพครู และวิชาเอก) และการประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน (ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และด้านการปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ)  

(2) ควรจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารให้กับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และก่อนส าเร็จการศึกษาควรจัดให้นักศึกษาได้มีการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา
ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European 
Framework of Reference for Languages : CEFR)  และเน้นด้านการสื่อสารโดยใช้วิธีการสอบแบบออนไลน์ 

(3) ควรจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้กับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และก่อนส าเร็จการศึกษาควรจัดให้นักศึกษาได้มีการทดสอบวัดระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา โดยใช้วิธีการสอบแบบออนไลน์   
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(4)  ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ระบบการเรียนรู้ดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนย่อย (Module Based) พร้อมกับมี
ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพ่ือเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการจบการศึกษาระดับปริญญาได้  

(5)  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมมากขึ้น โดยให้
คณาจารย์ร่วมกันพัฒนาแผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตอบโจทย์การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาของประเทศและ
ส่งขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก เนื่องจากในปี พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเท่ากับ 2,792 บาท/คน  

(6) ควรเร่งพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนสาธิตที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

2.2 คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภำคิน  โชติเวศย์ศลิป์) 
(1)  ควรเพิ่มและปรับหลักสูตรต่างๆ ตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานให้สอดคล้อง

กับยุคปัจจุบัน เนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาบางสาขาวิชาไดง้านท าในจ านวนที่น้อย  
(2)  ควรส่งเสริมให้อาจารย์เขียนต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

และการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากผลงานของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(3)  ควรจัดสื่อการเรียนการสอนประจ าห้องเรียนให้เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอทุกห้องเรียน 

(4)  ควรจัดหลักสูตรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่ท างานแล้ว ซึ่งมีวุฒิการศึกษา
เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถลงทะเบียนศึกษาโดยระบบออนไลน์เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับผู้สนใจมากข้ึน 

(5)  ควรด าเนินการเปิดหลักสูตรสองปริญญาและสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่
นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจศึกษาปริญญาใบที่สอง 

(6)  ควรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ให้กับท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน
เพ่ือยกระดับความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการท างานเพ่ิมขึ้น เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับการเงิน
การบัญชีเบื้องต้นส าหรับวิสาหกิจชุมชน ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ หรือ
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเฉพาะที่ประชาชนสนใจ  

2.3 คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร (รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัจฉรำ  หล่อตระกูล) 
(1) ควรระดมทรัพยากรบุคลากรของคณะในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการจัด 

การเรียนการสอนของอย่างชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 
(2) ควรจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ิมเติม และส่งเสริมให้มีการน ามา

พัฒนาการเรียนการสอนของคณะ 
(3) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น  

เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการเรียนการสอนของคณะ   
(4) ควรมีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือการเพ่ิมขึ้นของ

จ านวนนักศึกษา 
(5) ควรจัดหาพ้ืนที่หรือมุมใดมุมหนึ่งของคณะที่เหมาะสมและสะอาด เพ่ือการเรียนรู้และท ากิจกรรม

หรือพักผ่อนพบปะสังสรรค์ของนักศึกษา 
(6) ควรมีกลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ 
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(7) ควรมีเทคนิคและวิธีการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการสร้างผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น 

(8) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือยกระดับ
งานวิจัยให้เข้มแข็ง 

(9) ควรมีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะเพ่ิมข้ึน 
(10) ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว การเป็นผู้ประกอบการ การตลาด การลงทุน 

การจัดการโลจิสติกส์ที่ด าเนินการโดยคณะ และการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
(11) ควรบูรณาการโครงการที่ด าเนินงานตามศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายร่วมกับการ

จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม) 
(1) ควรก ากับติดตามการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับนักศึกษา เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) ในปริมาณทีน่้อย 

(2) ควรก ากับติดตามและให้ค าปรึกษากับนักศึกษา เพ่ือให้สามารถจบการศึกษาเป็นไปตาม
แผนการศึกษา 

(3) ควรส ารวจตลาดแรงงานและวิเคราะห์หาสาเหตุที่บัณฑิตจบแล้วท างานไม่ตรงกับสาขาเป็น
จ านวนมาก เพื่อการวางแผนปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(4) ควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในเทคนิคต่างๆ ของการใช้เครื่องมือการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ และแบบ Blended learning 

(5) ควรสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ในคณะปรับหลักสูตรที่มีอยู่ให้เป็นการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ และแบบ Blended learning  

(6) ควรพัฒนาต่อยอดหลักสูตรที่มีอยู่ โดยให้แยกออกเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ 
และแบบ Blended learning และสามารถสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตได้ 

 
ค. ข้อเสนอแนะผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 

1. ข้อเสนอแนะรวมส ำหรับผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 
1.1 ควรส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลหลัก เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและทันเวลากับการใช้งานและมีความ

สมบูรณ์เพิ่มขึ้น 
1.2 ควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้ท างานเชิงรุก เพ่ือพัฒนาเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก และเพ่ือสนับสนุน

พันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 

2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส ำหรับแต่ละสถำบัน/ส ำนัก 
2.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตกัลยำ  มฤครัฐอินแปลง) 

(1)  ควรส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลหลักด้านการวิจัยและการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและจังหวัดในทุกมิติ และสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลในการอ้างอิงหรือการวิจัยไปสู่การพัฒนาในทุกด้าน 
เช่น ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านแรงงาน 

(2)  ควรสนับสนุนงานวิจัยและงานนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตสินค้า OTOP ของชุมชน เช่น 
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตลาด 
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(3)  ควรลงพ้ืนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ เช่น การท าหัตถกรรมเครื่องจักสาน 
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น 

(4)  ควรมีโครงการบริการวชิาการแบบชุดโครงการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง 
(5)  ควรพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ให้สามารถขอรับรอง

ทรัพย์สินทางปัญญา และต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
(6)  ควรส่งเสริมให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักวิจัยและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
(7)  ควรเป็นหน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยน าองค์ความรู้มาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 
(8)  ควรส่งเสริมโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่าย

ในการอนุรักษ์โบราณสถาน เพ่ือน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย
แห่งเมืองมรดกโลก 

(9)  ควรมีการจัดการระบบบริการวิชาการเพ่ือเป็นการน ารายได้เข้ามหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
(10) ควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนมากข้ึน 
(11) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการวิจัยสถาบัน (Institutional research) ที่เข้มแข็ง เช่น ลด

การออกกลางคันของนักศึกษา ต้นทุนการศึกษา การเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาทางสภาพจิตใจของนักศึกษา  

2.2 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ (อำจำรย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ)   
(1) ควรเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับวัฒนธรรมอยุธยาให้มากขึ้น

ในแต่ละรายวิชา 
(2) ควรเป็นหน่วยงานกลางในการถ่ายทอดแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมลงสู่คณะ 

สถาบัน/ส านัก อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 
(3) ควรพัฒนาฐานข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ในหลากหลายภาษา เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและการท่องเที่ยว 
(4) ควรเพิ่มงบประมาณและบุคลากรเพ่ือสนับสนุนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(5) ควรเน้นพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย 
(6) ควรมีการก าหนดอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน 
(7) ควรลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่น ในการต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม

ท้องถิ่นและส่งเสริมความรู้ด้านศิลปะการแสดงที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆ ให้ถูกต้อง 
(8) ควรเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การใช้ระบบ Artificial Intelligence (AI) การใช้ระบบ Augmented Reality (AR) และ
การใช้บาร์โค้ด เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและเป็นระบบ 
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2.3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำโรช ปุริสังคหะ) 
(1) ควรส่งเสริมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้สามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือความสามารถในการเรียกใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา  
(2) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เพ่ิมข้ึน เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-documents)  
(3) ควรมีการปรับระบบดิจิทัลเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้มีความถูกต้องทันสมัย และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 
(4) ควรพัฒนาฐานข้อมูลตลาดแรงงานให้กับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการมีงานท า     
(5) ควรร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษาในการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การใช้ระบบ Artificial Intelligence (AI) การใช้ระบบ Augmented 
Reality (AR) และการใช้บาร์โค้ด เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและเป็นระบบ 

(6) ควรเป็นหน่วยงานกลางในการจัดวางระบบการปรับปรุงห้องเรียนให้มีความพร้อมส าหรับ 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบอินเทอร์เน็ต กระดานอัจฉริยะ (Interactive whiteboard) 
หรือสมาร์ทบอร์ด (Smart board) ระบบการฉายภาพ (Projector) ระบบบันทึกภาพระหว่างสอน (Video capture system) 
อุปกรณ์ควบคุมการจัดการชั้นเรียน (Classroom control system) และเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งโต๊ะ 
แบบพกพาหรือแบบแท็บเล็ต  

(7) ควรมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-books E-journals ที่หลากหลาย 

(8) ควรสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษาเพ่ือรองรับการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

(9) ควรเร่งจัดหาหรือเพ่ิมอุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะ
นักศึกษาด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



บทท่ี 1 

บทน ำและกรอบกำรประเมิน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

บทที่ 1 
 บทน ำและกรอบกำรประเมิน 

 

 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/2561 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ที่ออกตามความใน
มาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยข้อบังคับ
ดังกล่าวก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ ให้มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย โดยรับฟังความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ และให้รายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก เสนอความคิดเห็น
ต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้กรรมการที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อ 5 ก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของผู้รับการประเมิน และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการติดตามฯ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ มีการก าหนดกรอบและเกณฑ์การประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย
การประเมิน โดยแบ่งเป็นด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านคุณภาพบัณฑิต และด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล การแปลผล และการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
เพ่ือประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 

2. เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี 
และผู้อ านวยการ พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณเพ่ือทราบและพิจารณา 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และ

ผู้อ านวยการ 
2.  สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คณะ 

และสถาบัน/ส านัก และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้ลุล่วงไปด้วยดี 

3.  บุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจของตน อัน
ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก ในทุกๆ ด้าน 

4.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินน าไปสู่การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
 
1.4 กรอบแนวคิดกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยได้วางกรอบความคิดหลักไว้ดังนี้ 
1. การด าเนินงานในลักษณะการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ซึ่งเป็นการท าง าน

ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินอย่างสร้างสรรค์และเป็นกัลยาณมิตร 
2. การปรับปรุงและการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ตามพันธกิจและผลผลิตของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยใช้กระบวนการประเมินแบบทุกภาคีมีส่วนร่วม 

3. การติดตามผลส าเร็จของการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ตามแผนที่ก าหนด โดย
พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการด าเนินงานและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. การพิจารณาคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ งประกอบด้วย
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมจากภายนอกและ
ภายใน และความสามารถในการคาดการณ์อนาคต  

5. การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ จะพิจารณาจากการด าเนินงานและการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้จัดท ารายงานสรุปในรอบปี 

6. การพิจารณาผลกระทบของการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่มีผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต  
 
1.5 เกณฑ์กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ ตามรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบและเกณฑก์ารประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี ประกอบด้วย 
ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ค่าน้ าหนัก 50 
ด้านที่ 2  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ค่าน้ าหนัก 30  
ด้านที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ค่าน้ าหนัก 10  
ด้านที่ 4  ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ค่าน้ าหนัก 10  
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2. กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนคณบดี ประกอบด้วย 
ด้านที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ ค่าน้ าหนัก 50 
 และการบริหารงบประมาณ 
ด้านที่ 2  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ค่าน้ าหนัก 30  
ด้านที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ค่าน้ าหนัก 10  
ด้านที่ 4  ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ค่าน้ าหนัก 10  

3. กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก ประกอบด้วย 
ด้านที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ค่าน้ าหนัก 50 
 และการบริหารงบประมาณ 
ด้านที่ 2  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ค่าน้ าหนัก 30  
ด้านที่ 3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ค่าน้ าหนัก 10  
ด้านที่ 4 การเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ค่าน้ าหนัก 10  

 
เครื่องมือและวิธีกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะของผู้น ำองค์กร ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำร และผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ 

จากกรอบการประเมินข้างต้น คณะกรรมการติดตามฯ ได้ก าหนดแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานของอธิการบดี จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และแบบสัมภาษณ์จากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี  คณบดี และผู้อ านวยการ
ตามเกณฑ์ข้างต้น เพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบสอบถำมควำมคิดเห็น จ ำนวน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหาร 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นฯ จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 9 หน่วยงาน/คณะ ประกอบด้วย คณะ จ านวน 4 คณะ (คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และสถาบัน/ส านัก 
จ านวน 5 หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และส านักงานอธิการบดี)  

กำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกำรบริหำรงำน  
 คณะกรรมการติดตามฯ ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของ
อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการบริหารงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกใน
ประเด็นคุณภาพการบริหารงานตามความคิดเห็นของนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตัวแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ ตัวแทนบุคลากร
ภายใน บุคลากรภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงาน นักศึกษาและศิษย์เก่า จ านวน
ทั้งสิ้น 125 คน ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 ผู้รับการประเมิน จ านวน 8 คน ประกอบด้วย อธิการบดี คณบดี และ
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

กลุ่มที่ 2 ตัวแทน จ านวน 62 คน ซึ่งมีตัวแทนผู้บริหาร จ านวน 17 คน ประกอบด้วย  
รองอธิการบดี รองคณบดี และรองผู้อ านวยการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ คณาจารย์จากส่วนต่างๆ จ านวน 45 คน  

กลุ่มที่ 3 บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 
16 คน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ตัวแทน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตัวแทน) ส านัก
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตัวแทน) หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตัวแทน) ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตัวแทน) ส านักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตัวแทน) 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (ตัวแทน) ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ชุมชนกลุ่มสตรีแปร
รูปการเกษตรต าบลโผงเผง จังหวัดอ่างทอง ชุมชนบ้านลาว จังหวัดอ่างทอง ชุมชนทางพระ จังหวัดอ่างทอง 
ผู้ค้าตลาดนัด (ร้านขนมกุยช่าย) และตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัย  

กลุ่มที่ 4 นักศึกษาและศิษย์เก่า จ านวน 20 คนประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษาของแต่
ละคณะ และตัวแทนศิษย์เก่าของแต่ละคณะ  
 
1.6 เกณฑ์กำรให้ค่ำน้ ำหนักคะแนน 

ในการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามฯ  
ได้ก าหนดเกณฑ์การให้ค่าน้ าหนักคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 1. กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี 

ประเด็นกำรประเมิน/เกณฑ์กำรประเมิน/ตัวช้ีวัด ค่ำน้ ำหนัก 

ด้ำนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรงบประมำณ 50 
1.1 การพัฒนาท้องถิ่น  

- ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  
1.2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

- ร้อยละของบัณฑิตครุศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู (4) 
- จ านวนบัณฑิตครุศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (3) 
- จ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา (3) 

1.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
- ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (5) 
- อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (5) 

1.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
- ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (3) 
- ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (2) 
- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (5) 

10 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
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ประเด็นกำรประเมิน/เกณฑ์กำรประเมิน/ตัวช้ีวัด ค่ำน้ ำหนัก 

1.5 การบริหารงบประมาณ 
- ความสามารถในการบริหารงบประมาณ เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จัดซื้อ 

จัดจ้าง ข้อมูลการตรวจสอบงบประมาณจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วย
ตรวจสอบภายใน (4) 

- ความสามารถในการแสวงหารายได้ (3)  
- การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร (2) 
- การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษา (1) 

10 

ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำองค์กร 30 
2.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม /  

แบบสัมภาษณ์)  
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการ ได้แก่ การศึกษาระดับที่สูงขึ้น   

ต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเลื่อนระดับของสายสนับสนุน 
(การปรับต าแหน่ง)  

2.3 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต์ ฐานข้อมูล (ตัวอย่าง เช่น 
การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน)  

2.4 การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0  
2.5 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

ทั้งภายในและต่างประเทศ (ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และการพัฒนาท้องถิ่น)  

10 
 
5 
 
 
7 
 
 
5 
3 

ด้ำนที่ 3 ผลกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 10 
3.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  
3.2 ร้อยละการมีงานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตระดับปริญญาตรีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา  
3.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ท างานตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  
3.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) 

2 
3 
 
2 
3 

ด้ำนที่ 4 ผลงำนวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม 10 
4.1 จ านวนโครงการวิจัยของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินงาน  
4.2 จ านวนการเผยแพร่งานวิจัยตามประกาศ ก.พ.อ. 
4.3 จ านวนต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน และบทความวิชาการ  
4.4 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 

2 
3 
3 
2 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 2. กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนคณบดี 

ประเด็นกำรประเมิน/เกณฑ์กำรประเมิน/ตัวช้ีวัด ค่ำน้ ำหนัก 

ด้ำนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะ และกำรบริหำรงบประมำณ 50 
1.1 ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะ 

คณะครุศำสตร์ (40) 
- การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (10) 
- การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก 
แนวพระราชด าริและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย (10) 
- การพัฒนาระบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ (10)  
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (10)  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (40) 
- การพัฒนาท้องถิ่น (10) 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (10) 
- การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (10)  
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (10) 
คณะวิทยำกำรจัดกำร (40) 
- การพัฒนาท้องถิ่น (15) 
- การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (15)  
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (10) 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (40) 
- การพัฒนาท้องถิ่น (10) 
- การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (10) 
- การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (10)  
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (10) 

1.2 กำรบริหำรงบประมำณ 
- ความสามารถในการบริหารงบประมาณ เช่น  ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  

จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการตรวจสอบงบประมาณจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
หน่วยตรวจสอบภายใน (4) 

- ความสามารถในการแสวงหารายได้ (3)  
- การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร (2) 
- การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษา (1) 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำองค์กร 30 
2.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม

แบบสัมภาษณ์)  
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ การศึกษาระดับที่

สูงขึ้นต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเลื่อนระดับของ
สายสนับสนุน (การปรับต าแหน่ง)  

10 
 
5 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นกำรประเมิน/เกณฑ์กำรประเมิน/ตัวช้ีวัด ค่ำน้ ำหนัก 

2.3 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต์ ฐานข้อมูล (ตัวอย่าง เช่น 
การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน)  

2.4 การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0  
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น  
ทั้งภายในและต่างประเทศ (ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และการพัฒนาท้องถิ่น) 

7 
 
 
5 
3 

ด้ำนที่ 3 ผลกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 10 
3.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  
3.2 ร้อยละการมีงานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตระดับปริญญาตรีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา  
3.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ท างานตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  
3.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) 

2 
3 
 
2 
3 

ด้ำนที่ 4 ผลงำนวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม 10 
4.1 จ านวนโครงการวิจัยของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินงาน  
4.2 จ านวนการเผยแพร่งานวิจัยตามประกาศ ก.พ.อ. 
4.3 จ านวนต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน และบทความวิชาการ  
4.4 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

2 
3 
3 
2 

  

3. กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 

ประเด็นกำรประเมิน/เกณฑ์กำรประเมิน/ตัวช้ีวัด ค่ำน้ ำหนัก 

ด้ำนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน และกำรบริหำรงบประมำณ 50 
1.1 ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน   

สถำบันวิจัยและพัฒนำ (40) 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  (15) 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (15) 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับศักยภาพบุคลากร (10) 
สถำบันอยุธยำศึกษำ (40) 
- พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน (15) 
- ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา (15) 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (10) 

40 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นกำรประเมิน/เกณฑ์กำรประเมิน/ตัวช้ีวัด ค่ำน้ ำหนัก 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (40) 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น (15) 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (5) 
- ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการศึกษา (10) 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (10) 

1.2 กำรบริหำรงบประมำณ  
- ความสามารถในการบริหารงบประมาณ เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อมูลการตรวจสอบงบประมาณจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน (5) 

- ความสามารถในการแสวงหารายได้ (3)  
- การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร (2) 

 
 
 
 
 

10 

ด้ำนที่ 2  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 30 
2.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม   

แบบสัมภาษณ์)   
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ การศึกษาระดับที่สูงขึ้น   

การพัฒนาฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเลื่อนระดับของสายสนับสนุน (การปรับต าแหน่ง)  
2.3 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาและปรับปรุง

โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต์ ฐานข้อมูล (ตัวอย่าง เช่น 
การจัดประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน)  

2.4 การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0  
2.5 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

และชุมชนท้องถิ่นทั้งภายในและต่างประเทศ (ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการพัฒนาท้องถิ่น) 

10 
 
5 
 
7 
 
 
5 
3 
 

ด้ำนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 10 
3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

5 
5 

ด้ำนที่ 4  การเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  10 
4.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินงาน 
4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินงาน 
4.3 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการบริการวิชาการ 
4.4 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการวิจัยและนวัตกรรม 

3 
2 
3 
2 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1.7  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรประเมินผล  

ด้ำนที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรงบประมำณ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามยุทธศาสตร์พิจารณาจากร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและร้อยละของผลด าเนินงานโครงการ 
การใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงบประมาณ การแสวงหารายได้ การใช้จ่าย
เพ่ือการพัฒนาบุคลากร และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำองค์กร 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณ
ลักษณ์ของผู้บริหาร (แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง) 
ผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ 
การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 และความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่นท้ังภายในและต่างประเทศ  

ก) จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำน  
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ในแต่ละข้อค าถาม แต่ละประเด็น แต่ละด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของปลายเปิด และข้อเสนอแนะ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นฯ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ข) จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกำรบริหำรงำน  
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

จากประเด็นค าถาม เช่น ความต้องการและความคาดหวังในฐานะของมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต ภาวะผู้น า/ความสามารถ การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
สถาบัน/ส านัก และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์   

ค) จำกผลกำรพัฒนำองค์กร  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 

สายสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กร 
ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนท้องถิ่นท้ังภายในและต่างประเทศ  

 

ด้ำนที่ 3 ผลกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด การมีงานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลา 1 ปี  
หลังส าเร็จการศึกษา จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ท างานตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง)    
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

   เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็น 

คะแนน 4.51 – 5.00  =   ปฏิบัติมากที่สุด 
คะแนน 3.51 – 4.50  =   ปฏิบัติมาก 
คะแนน 2.51 – 3.50  =   ปฏิบัติปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50  =   ปฏิบัติน้อย 
คะแนน 1.00 – 1.50  =   ปฏิบัติน้อยที่สุด  

   เกณฑ์กำรแปลผลค่ำคะแนนกำรประเมิน 

คะแนน 4.51 – 5.00  =   ระดับดีมาก 
คะแนน 3.51 – 4.50  =   ระดับดี 
คะแนน 2.51 – 3.50  =   ระดับปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50  =   ระดับพอใช้ 
คะแนน 1.00 – 1.50  =   ระดับปรับปรุง  

ด้ำนที่ 4 ผลงำนวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม/กำรเป็นหน่วยสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากโครงการวิจัยของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินงาน 
การเผยแพร่งานวิจัยตามประกาศ ก.พ.อ. จ านวนต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน และ
บทความวิชาการ จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมและผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
การบริการวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงานการบริการวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม  

 
1.8  กำรแปลผล 

1) การแปลตามเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการบริหารงานของอธิการบดี 
คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จากผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์พิจารณา
จากร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและร้อยละของผลด าเนินงานโครงการ  การใช้จ่ายงบประมาณ 
พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงบประมาณ การแสวงหารายได้ การใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ตามหลักเกณฑ์คะแนนและระดับการแปลผลดังนี้ 

             ระดับค่ำคะแนนที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดร้อยละ  90.00 - 100   =  5  คะแนน   
ตัวชี้วัดร้อยละ  80.00 – 89.99 =  4  คะแนน   
ตัวชี้วัดร้อยละ  70.00 – 79.99 =  3  คะแนน   
ตัวชี้วัดร้อยละ  60.00 – 69.99 =  2  คะแนน   
ตัวชี้วัดต่ ากว่าร้อยละ  60.00 =  1  คะแนน   

2) การแปลผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ข้อมูลจากการหาค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในแต่ละข้อค าถาม แต่ละประเด็น แต่ละด้าน และ
วิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของปลายเปิด และข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นฯ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยระดับความคิดเห็นและเกณฑ์
การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ดังนี้ 

 
             ระดับควำมคิดเห็น 

ระดับมากท่ีสุด     =     5    คะแนน 
ระดับมาก =     4    คะแนน 
ระดับปานกลาง   =     3    คะแนน 
ระดับน้อย =     2    คะแนน 
ระดับน้อยที่สุด    =     1    คะแนน 

 



บทท่ี 2  
สำรสนเทศ 

และผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยั 
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บทที่ 2 
สารสนเทศและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยการรวบรวมสารสนเทศด้านการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
2.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
2.4 แผนกลยุทธ์ 
2.5 ข้อมูลและผลการด าเนินงาน 

2.5.1 บุคลากร 
2.5.2 นักศึกษา 
2.5.3 หลักสูตร 
2.5.4 งบประมาณ 
2.5.5 การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.5.6 การวิจัยและนวัตกรรม 
2.5.7 การบริการวิชาการ 
2.5.8 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2.5.9 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย 
2.5.10 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศ 

และต่างประเทศ  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
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2.1 ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ก่อตั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 ได้ตั้งโรงเรียนครู
มูลกสิกรรมขึ้น สอนวิชากสิกรรมที่ต าหนักเพนียดอีกหนึ่งแห่ง ในปี พ.ศ. 2475 ได้ท าการรวมโรงเรียนทั้งสองเข้า
ด้วยกัน ณ ต าหนักเพนียด เมื่อทางราชการประกาศยุบมณฑลในปี พ.ศ. 2476 จึงมีฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
มูล ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต่อมาได้ย้ายโรงเรียนจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารต าบลหัวแหลม แยกเป็น 
สองโรงเรียน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และ “โรงเรียน
ฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ในปี พ.ศ. 2479 และได้ท าการย้ายโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยู่ที่ราชพัสดุติดกับวัดวรโพธิ์ (โรงเรียนประตูชัยในปัจจุบัน) 
โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้ายไปอยู่ที่ต าบลหอรัตนชัย (หอพักอู่ทองใน
ปัจจุบัน) พ.ศ. 2484 

พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ยกฐานะกองการฝึกหัดครู เป็นกรมการฝึกหัดครู  เมื่อวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2497 และได้เริ่มต้นผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ในปี พ.ศ. 2498 

พ.ศ. 2509 ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยามาตั้ง ณ เลขที่ 96 หมู่ 2  
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยกฐานะขึ้นเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา และได้ท าการรวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2511 ต่อมาได้ท าการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (คบ.) หลักสูตร 2 ปี 
ในปี พ.ศ. 2517 

พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 
(ป.กศ. สูง) หลักสูตร 2 ปี และเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) หลักสูตร 2 ปี 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) หลักสูตร 4 ปี   
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (คบ.) หลักสูตร 4 ปี 

รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 ป.กศ. และ ป.ป.   
พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) เทคนิคการอาชีพ 

เพ่ิมเติม 6 วิชาเอก เปิดสอนถึงปีการศึกษา 2527 เท่านั้น 
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรสาขา
วิชาชีพครูครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี พร้อมๆ กัน 

พ.ศ. 2535 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราสัญลักษณ์ราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2535 
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พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538   

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราโชบาย
ด้านการศึกษาผ่านองคมนตรีใจความตอนหนึ่งว่า “...ให้แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏให้ท างานให้เข้าเป้าในการ
ยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน...”  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้น้อมน าพระราโชบาย
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการแก่สังคม โดยผ่านหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษจากรัฐบาล ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 115 ปี (พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2563) 
 

2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์  
ปรัชญา 

 คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์  มีคุณภาพ  

มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความม่ันคง
ให้กับประเทศ 

พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในมาตรา 7 และ
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้ างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีก
ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
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(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม  
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

อัตลักษณ์ 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
 

เอกลักษณ์ 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 

  
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่น  
ด้วยการเป็นคนเก่งมีความรู้ รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

(1) ด้านความรู้ มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรู้รอบ สามารถประยุกต์ความรู้ 
(2) ด้านความคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ 
(3) ด้านทักษะ มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการท างานเป็นทีม  

มีทักษะในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
(4) ด้านบุคลิกนิสัย มีความใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา  
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2.3  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม  มีการแบ่งส่วนราชการ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการหลักจ านวน 8 หน่วยงาน และหน่วยงานย่อย 10 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. คณะครุศาสตร ์
- ส านักงานคณบดี 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ส านักงานคณบดี 
- ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
- ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
- ส านักงานคณบดี  

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ส านักงานคณบดี  
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

5. ส านักงานอธิการบดี 
- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา  
- กองบริการการศึกษา  

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ส านักงานผู้อ านวยการ 

7. สถาบันอยุธยาศึกษา 
- ส านักงานผู้อ านวยการ 

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ส านักงานผู้อ านวยการ 

9. หน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้งขึ้นใหม่ 
 -    ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
- ศูนย์หนังสือ  
- ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ 
- ศูนย์สหกิจศึกษา 
- ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
- ศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
- ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ 
- ศูนย์สะเต็มศึกษา
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ภาพที่ 2.1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงปี พ.ศ. 2549 

     

 สถาบันวิจัยและพฒั
นา 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการ ศูนย์/สถาบัน/ส านัก คณบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

รองคณบดี 

หัวหน้าส านักงาน 

รองผู้อ านวยการ ศูนย์/สถาบัน/ส านัก 

หัวหน้าส านักงาน/ผู้อ านวยการกอง 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริม 
กิจการมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย ์
และข้าราชการ 

ภาพที่ 2.2  โครงสร้างการบริหารงาน 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.4 แผนกลยุทธ ์

 ข้อมูลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก จากรายงาน  
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดแผนกลยุทธ์ของ
แต่ละหน่วยงานดังนี้ 

2.1.1 มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม   
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

2.1.2 คณะครุศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก 

แนวพระราชด าริ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   

2.1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม   
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

2.1.4 คณะวิทยาการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม   
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

2.1.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม   
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

2.1.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และยกระดับศักยภาพบุคลากร 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1.7 สถาบันอยุธยาศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  
กลยุทธ์ที่ 2 การศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา   

2.1.8 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม   
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.5 ข้อมูลและสารสนเทศ 
 2.5.1 บุคลากร 
   บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 - 2.10  
 

ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

ประเภทบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สายวิชาการ 
สายสนับสนุน

วิชาการ 
รวม สายวิชาการ 

สายสนับสนุน
วิชาการ 

รวม สายวิชาการ 
สายสนับสนุน

วิชาการ 
รวม 

1. ข้าราชการพลเรือน 88 11 99 87 11 98 84 11 95 
2. ลูกจ้างประจ า - 17 17 - 17 17 - 14 14 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 245 130 375 245 131 376 242 131 373 
4. พนักงานราชการ - 30 30 - 31 31 - 31 31 
5. อาจารย์ชาวต่างประเทศ 7 - 7 10 - 10 10 - 10 
6. เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา - 103 103 - 110 110 - 110 110 
7. ครูโรงเรียนสาธิต 39  - 39 37  - 37 42  - 42 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น (คน) 379 291 670 379 300 679 378 297 675 
ร้อยละ 56.57 43.43 100.00 55.82 44.18 100.00 56.00 44.00 100.00 

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.1 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 จ านวนบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 56.00 

และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 44.00 เมื่อจ าแนกประเภทบุคลากรพบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีจ านวนมากที่สุดและข้าราชการพลเรือนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการ
เกษียณอายุราชการ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.2  ข้อมูลบุคลากรของแต่ละส่วนงานจ าแนกตามประเภทบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทบุคลากร 
ส่วนงาน 

รวมท้ังสิ้น (คน) 
คณะครศุาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

สถาบัน 
อยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส านักงาน
อธิการบด ี

(1) บุคลากรสายวิชาการ                  
ข้าราชการพลเรือน 14 21 15 34 - - - - 84 
พนักงานมหาวิทยาลัย 57 77 46 62 - - - - 242 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ - 10 - - - - - - 10 
ครูโรงเรียนสาธิต 42 - - - - - - - 42 

รวม (1) 113 108 61 96 - - - - 378 
(2) บุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ                  
ข้าราชการพลเรือน 1 1 1 1 - 1 1 5 11 
ลูกจ้างประจ า 1 - 1 - - - 1 11 14 
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 6 8 13 6 9 19 62 131 
พนักงานราชการ 4 3 - - 2 - 1 21 31 
เจ้าหน้าท่ีประจ าตามสญัญา 17 3 2 8 - 3 20 57 110 

รวม (2) 31 13 12 22 8 13 42 156 297 

รวมท้ังสิ้น (1) + (2) 144 121 73 118 8 13 42 156 675 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.2 เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการในคณะที่มีบุคลากรมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 113 คน (รวมครูโรงเรียนสาธิต) รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ จ านวน 108 คน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 61 คน และบุคลการสายสนับสนุนวิชาการของแต่ละส่วนงาน พบว่าส่วนงานที่มีบุคลากรมากที่สุด 
คือ ส านักงานอธิการบดี จ านวน 156 คน รองลงมา คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 42 คน และน้อยที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 8 คน 

ทั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ข้าราชการพลเรือน ครูโรงเรียนสาธิต และอาจารย์ชาวต่างประเทศ  ตามล าดับ 
ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และข้าราชการพลเรือน ตามล าดับ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.3  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ านวนผู้ลาศึกษาต่อและผู้ได้รับทุนการศึกษาจ าแนกตามปีงบประมาณ  

ปีงบประมาณ 
บุคลากรสายวิชาการ ผู้ลาศึกษาต่อ  

(ระดับปริญญาเอก) 
ผู้ได้รับทุน 

จากมหาวิทยาลัย 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
รวมทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ* จ านวน ร้อยละ** จ านวน 

พ.ศ. 2561 241 72.37 92 27.63 333 49 20.33 12 24.49 1 

พ.ศ. 2562 240 72.29 92 27.71 332 50 20.83 33 66.00 2 

พ.ศ. 2563 226 69.33 100 30.67 326 54 23.89 32 59.26 6 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรสายวิชาการมีวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 30.67 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 8 คน และมีผู้ลาศึกษาต่อ

รวมทั้งหมด 54 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89 มีผู้ส าเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงาน จ านวน 6 คน 
 

 

หมายเหตุ       1. บุคลากรสายวิชาการไม่นับรวมอาจารย์ชาวต่างประเทศและครูโรงเรียนสาธติ 
 2. * หมายถึง ร้อยละเปรียบเทียบกับจ านวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 

3. ** หมายถึง ร้อยละเปรยีบเทียบกับจ านวนผู้ลาศึกษาต่อ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2.4 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ านวนผู้ลาศึกษาต่อและผู้ได้รับทุนการศึกษาจ าแนกตามส่วนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน 
บุคลากรสายวิชาการ ผู้ลาศึกษาต่อ  

(ระดับปริญญาเอก) 
ผู้ได้รับทุน 

จากมหาวิทยาลัย 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม 
ทั้งหมด จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ* จ านวน ร้อยละ** จ านวน 

1. คณะครุศาสตร์ 46 64.79 25 35.21 71 10 21.74 7 70.00 1 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 68 69.39 30 30.61 98 16 23.53 9 56.25 3 
3. คณะวิทยาการจัดการ 51 83.61 10 16.39 61 14 27.45 10 71.43 1 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61 63.54 35 36.46 96 14 22.95 6 42.86 1 

รวม 226 69.33 100 30.67 326 54 23.89 32 59.26 6 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.4 คณะที่มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 36.46 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 35.21 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ร้อยละ 30.61 และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 16.39 ตามล าดับ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ลาศึกษาต่อ 54 คน โดยหน่วยงานที่มีบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 27.45 

รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 23.53 และน้อยที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 21.74 มีผู้ลาศึกษาต่อกลับมาปฏิบัติงาน จ านวน 6 คน 
ในจ านวนผู้ลาศึกษาต่อทั้งหมด จ านวน 54 คน มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนสนับสนุนให้กับบุคลการสายวิชาการ จ านวน 32 ทุน ส่วน งานที่มีผู้ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรมากที่สุด 

คือ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 10 คน (ร้อยละ 71.43) รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 70.00) และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 42.86) 
 
หมายเหตุ  1. บุคลากรสายวิชาการไม่นับรวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
  2. * หมายถึง ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อเทียบกับจ านวนบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโทในคณะนั้น 
  3. ** หมายถึง ร้อยละของผู้ได้รับทุนเทียบกับจ านวนบุคลากรที่ลาศกึษาต่อในคณะนั้น 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตารางท่ี 2.5  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการท่ีลาศึกษาต่อและได้รับทุนพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามลักษณะการใช้ทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส่วนงาน 
ลาศึกษาต่อ 

เต็มเวลาราชการ 
ลาศึกษาต่อ 

โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
ลาศึกษาต่อ 

โดยไม่ใช้เวลาราชการ 
รวม รวม

ทั้งหมด 
ตรง
สาขา 

ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว 

1. คณะครุศาสตร์ 1 1 1 1 5 1 7 3 10 7 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1  -  -  - 8 7 9 7 16 15 
3. คณะวิทยาการจัดการ  -  -  -  - 10 4 10 4 14 12 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2  - 1 5 5 6 8 14 13 

รวม 3 3 1 2 28 17 32 22 54 47 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 54 คน ซึ่งมีผู้ได้รับทุนมหาวิทยาลัย จ านวน 32 คน  

ผู้ได้รับทุนส่วนตัว จ านวน 22 คน ในจ านวนผู้ลาศึกษาต่อทั้งหมดส่วนใหญ่ไม่ใช้เวลาราชการ จ านวน 45 คน (ร้อยละ 83.33) รองลงมา คือ ลาศึกษาต่ อเต็มเวลาราชการ จ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 11.11) และใช้เวลาราชการบางส่วน จ านวน 3 คน (ร้อยละ 5.56)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.6  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

ระดับวุฒิการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 98 33.68 - - 99 33.00 - - 97 32.66 

2. ปริญญาตรี 7 2.06 158 54.30 8 2.34 167 55.67 8 67.86 163 54.88 

3. ปริญญาโท 241 70.88 34 11.68 242 70.76 33 11.00 228 2.38 36 12.12 

4. ปริญญาเอก 92 27.06 1 0.34 92 26.90 1 0.33 100 29.76 1 0.34 

รวม 340 100.00 291 100.00 342 100.00 300 100.00 336 100.00 297 100.00 

รวมบุคลากรทั้งหมด 631 642 633 

เปรียบเทียบร้อยละบุคลากรแต่ละประเภท 53.88 46.12 53.27 46.73 53.08 46.92  
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.6 พบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 27.06 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 26.90 (ลดลงจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 29.76 (เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 40.00) 
 
หมายเหตุ        บุคลากรสายวิชาการไม่นับรวมครูโรงเรียนสาธิต 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2.7  จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของส่วนงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์
วิชาการ - - - - 46 64.79 25 35.21 71 

สนับสนุนวิชาการ 8 38.10 12 57.14 1 4.76 - - 21 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
วิชาการ  -     -       -    68 69.39 30 30.61 98 

สนับสนุนวิชาการ 3 23.08 8 61.54 2 15.38  -     -    13 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
วิชาการ - - - - 51 83.61 10 16.39 61 

สนับสนุนวิชาการ 3 25.00 7 58.33 2 16.67 - - 12 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิชาการ - - - - 61 63.54 35 36.46 96 

สนับสนุนวิชาการ 7 31.82 11 50.00 4 18.18 - - 22 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิชาการ - - - - - - - - - 

สนับสนุนวิชาการ - - 7 87.50 1 12.50 - - 8 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 
วิชาการ - - - - - - - - - 

สนับสนุนวิชาการ 3 23.08 8 61.54 1 7.69 1 7.69 13 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิชาการ - - - - - - - - - 

สนับสนุนวิชาการ 15 35.71 22 52.38 5 11.91 - - 42 

รวมท้ังสิ้น 
วิชาการ  -     -     -     -    226 69.33 100 30.67 326 

สนับสนุนวิชาการ 39 29.77 75 57.25 16 12.22 1 0.76 131 
รวม  39   8.53   75   16.41   242   52.95   101   22.10  457 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 จากตารางที่ 2.7 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งสิ้น 457 คน เป็นสายวิชาการ 326 คน (ร้อยละ 71.33) และสายสนับสนุนวิชาการ 131 คน (ร้อยละ 28.67)  
บุคลการสายวิชาการมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 30.67 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 69.33 ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มากที่สุด ร้อยละ 57.25  รองลงมา คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 29.77 และน้อยที่สุด คือ ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 0.76  

หมายเหตุ  จ านวนบุคลากรไม่รวมบุคลากรจากส านักงานอธิการบดี จ านวน 156 คน ครูโรงเรียนสาธิต จ านวน 42 คน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 218 คน
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.8   ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้าราชการ 
พลเรือน 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

รวม ข้าราชการ 
พลเรือน 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

รวม ข้าราชการ 
พลเรือน 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. อาจารย์ 41 218 259 77.78 34 203 237 71.39 30 186 216 66.26 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 42 27 69 20.72 48 40 88 26.51 47 54 101 30.98 

3. รองศาสตราจารย์ 5 - 5 1.50 5 2 7 2.10 6 3 9 2.76 

4. ศาสตราจารย์ - - - - - - - - - - - - 

รวม 88 245 333 100.00 87 245 332 100.00 83 243 326 100.00 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 

จากตารางที่ 2.8 บุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 28.61 เป็นร้อยละ 33.74 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยต าแหน่งทางวิชาการท่ีเพ่ิมมากข้ึน คือ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มข้ึน 13 คน ในขณะที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น 2 คน และพบว่าต าแหน่งทางวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการขึ้นไปยังต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ร้อยละ 40.00) 
 
หมายเหตุ    1. ไม่รวมครูโรงเรียนสาธิต 42 คน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 คน 

 2. กรณีผู้ที่ได้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการให้นับวันตามมติที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้ง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.9   จ านวนบุคลากรสายวิชาการของแต่ละส่วนงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส่วนงาน 
วุฒิ

การศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวมท้ังสิ้น 

อาจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์ จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 

ปริญญาเอก 13 12 - - 25 35.21 
ปริญญาโท 34 12 - - 46 64.79 

รวม 47 24 - - 71 100.00 
ร้อยละ 66.20 33.80 - - 100.00 - 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

ปริญญาเอก 12 15 3 - 30 30.61 
ปริญญาโท 50 18 - - 68 69.39 

รวม 62 33 3 - 98 100.00 
ร้อยละ 63.27 33.67 3.06 - 100.00 - 

คณะวิทยาการจัดการ 

ปริญญาเอก 6 2 2 - 10 16.39 
ปริญญาโท 41 9 1 - 51 83.61 

รวม 47 11 3 - 61 100.00 
ร้อยละ 77.05 18.03 4.92 - 100.00 - 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ปริญญาเอก 18 15 2 - 35 36.46 
ปริญญาโท 42 18 1 - 61 63.54 

รวม 60 33 3 - 96 100.00 
ร้อยละ 62.50 34.37 3.13 - 100.00 - 

รวมท้ังสิ้น 

ปริญญาเอก 49 44 7 - 100 30.67 
ปริญญาโท 167 57 2 - 226 69.33 

รวม 216 101 9 - 326 100.00 
ร้อยละ 66.26 30.98 2.76 - 100.00 - 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 
 
จากตารางที่ 2.9 บุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานมีจ านวนทั้งหมด 326 คน ประกอบด้วย

อาจารย์ จ านวน 216 คน (ร้อยละ 66.26) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 101 คน (ร้อยละ 30.98) และรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 9 คน (ร้อยละ 2.76 ) ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์มากที่สุด (ร้อยละ 37.50) 

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากตารางพบว่าคณะที่มีอาจารย์ระดับปริญญาเอกมากที่สุด คือ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการ ตามล าดับ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมากที่สุด 
ร้อยละ 37.50 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 36.73 คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 33.8 
และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 22.95 ตามล าดับ  
 
หมายเหตุ    1. ไม่รวมครูโรงเรียนสาธิต 42 คน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 คน 

2. กรณผีู้ที่ไดเ้ลื่อนต าแหน่งทางวิชาการให้นับวันตามมติที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิแต่งตั้ง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.10 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของแต่ละส่วนงานจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 

ส่วนงาน 

บุคลากรสายวชิาการ
ทั้งหมด 

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 เปรยีบเทียบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 กบั พ.ศ. 2562 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 เปรยีบเทียบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 กบั พ.ศ. 2562 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ 71 71 24 33.8 25 35.21 +1.41 14 19.72 24 33.80 +14.08 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 101 98 28 27.72 30 30.61 +2.89 27 26.73 36 36.73 +10.00 

3. คณะวิทยาการจัดการ 62 61 9 14.52 10 16.39 +1.88 12 19.35 14 22.95 +3.60 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98 96 32 32.65 35 36.46 +3.81 37 37.76 36 37.50 -0.26 

รวม 332 326 93 28.01 100 30.67 +2.66 90 27.11 110 33.74 +6.63 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 จากตารางที่ 2.10 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2562 พบว่าในภาพรวมบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 2.66) เมื่อเปรียบเทียบรายคณะพบว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (ร้อยละ 3.81) รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ร้อยละ 2.89) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 1.88) และคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 1.41) ตามล าดับ 

 จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการพบว่าในภาพรวมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 6.63) แต่เมื่อเปรียบเทียบรายคณะพบว่าคณะครุศาสตร์เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (ร้อยละ 14.08) 
รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 10.00) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 3.60) ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลง (ร้อยละ 0.26) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.5.2  นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีรายละเอียดดังตารางที่ 2.11 - 2.19  

ตารางท่ี 2.11  ข้อมูลนักศึกษาจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษาของนักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 

ระดับการศึกษา 
*จ านวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งสิ้น (คน) 

คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

นักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกต ิ 1,479 1,388 1,382 1,398 1,990 1,873 1,121 911 851 939 866 819 4,937 5,155 4,925 
ภาคพิเศษ/

กศ.บป. - - - 271 204 182 284 318 261 62 158 125 617 680 568 

รวม (1) 1,479 1,388 1,382 1,669 2,194 2,055 1,405 1,229 1,112 1,001 1,024 944 5,554 5,835 5,493 
นักศึกษา 

ระดับ ป.บณัฑิต 
ภาคพิเศษ/

กศ.บป. 84 78 92 - -  - - - - - - 84 78 92 
นักศึกษา 

ระดับปริญญาโท 
ภาคพิเศษ/

กศ.บป. 76 149 117 8 8 49 17 53 67 - - - 101 210 233 
นักศึกษา 

ระดับปริญญาเอก 
ภาคพิเศษ/

กศ.บป. 3 3 - - - - - - - - - - 3 3 - 

 รวม (2) 163 230 209 8 8 49 17 53 67 - - - 188 291 325 
รวมท้ังสิ้น (1) + (2)  1,642 1,618 1,591 1,677 2,202 2,104 1,422 1,282 1,179 1,001 1,024 944 5,742 6,126 5,818 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิน้สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศกึษา (วันที่ 21สิงหาคม 2563) 
 

จากตารางที่ 2.11 จ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 5,818 คน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 6,126 คน ซึ่งลดลง จ านวน 308 คน 
(ร้อยละ 5.03) และพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีลดลงร้อยละ 5.86 นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.95 และนักศึกษาระดับปริญญาโทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.95 ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกไม่มีการรับนักศึกษาเนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร  

เมื่อพิจารณาจ านวนนักศึกษารวมทั้ง 4 คณะ ในปีการศึกษา 2563 พบว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษารวมมากที่สุด 2,104 คน รองลงมา คือ 
คณะครุศาสตร์ 1,568 คน คณะวิทยาการจัดการ 1,179 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 949 คน โดยนักศึกษาทั้ง 4 คณะมีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562  
เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทุกระดับการศึกษา ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้นรวม 7,200 คน แล้วยังต่ ากว่าเป้าหมายรวม คิดเป็นร้อยละ 19.19 

 
หมายเหตุ  *จ านวนนักศึกษาทุกระดับรวมนักศึกษาค้างรุ่น 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2.12  ข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

หน่วยงาน 
ส าเร็จปีการศึกษา 2560 ส าเร็จปีการศึกษา 2561 ส าเร็จปีการศึกษา 2562 

แรกเข้า* ส าเร็จการศึกษา ไม่ส าเร็จการศึกษา แรกเข้า* ส าเร็จการศึกษา ไม่ส าเร็จการศึกษา แรกเข้า* ส าเร็จการศึกษา ไม่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับปริญญาตรี 
1. คณะครศุาสตร ์ 375 288 76.80 87 23.20 426 327 76.76 99 23.24 317 251 79.18 66 20.82 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 631 340 53.88 291 46.12 655 452 69.01 203 30.99 610 357 58.52 253 41.48 

3. คณะวิทยาการจัดการ 456 208 45.61 248 54.39 475 321 67.58 154 32.42 366 146 39.89 220 60.11 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 343 180 52.48 163 47.52 249 205 82.33 44 17.67 250 133 53.20 117 46.80 

รวม/ร้อยละ 1,805 1,016 56.29 789 43.71 1,805 1,305 72.30 500 27.70 1,543 887 57.49 656 42.51 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ป.บัณฑิต 91 72 79.12 19 20.88 78 72 92.31 6 7.69 92 92 100.00  - -  

2. ปริญญาโท 22 - - 22 100.00 48 12 25.00 36 75.00 54 45 83.33 9 16.67 

3. ปริญญาเอก  ---------------------------------------------------------------------- ปรับปรุงหลักสตูร ---------------------------------------------------------------------- 
รวม/ร้อยละ 113 72 63.72 41 36.28 126 84 66.67 42 33.33 146 137 93.84 9 6.16 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิน้สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศกึษา (วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 

 
จากตารางที่ 2.12 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับปริญญาตรีมีอัตราการส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 56.29  

ร้อยละ 72.30 และร้อยละ 57.49 ตามล าดับ และระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.72 ร้อยละ 66.76 และร้อยละ 93.84 ตามล าดับ  
ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีผู้ส าเร็จการศึกษาลดลงจากปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่มีการรับนักศึกษา

เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอัตราการส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าทุกคณะที่ก าหนด 
 

หมายเหตุ 1. ไม่นับรวมนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาท่ีค้างรุ่น 
2. *นักศึกษาแรกเข้าหมายถึงนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ตามหลักสูตร 4/5 ปี ก่อนส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร เช่น นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่ งมีหลักสูตร 5 ปี รับนักศึกษาใหม่ 

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 317 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 251 คน ส าหรับนักศึกษาในคณะอื่นๆ ท่ีมีการจัดหลักสูตร 4 ปี ใช้วิธีการเทียบเช่นเดียวกัน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2.13   เปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาคงอยู่ในช่วงปีการศึกษา 2559 - 2563          

ปีการศึกษา 
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

รับจริง คงอยู ่ ร้อยละ รับจริง คงอยู ่ ร้อยละ รับจริง คงอยู ่ ร้อยละ รับจริง คงอยู ่ ร้อยละ รับจริง คงอยู ่ ร้อยละ 

1. รหัสเข้าปีการศึกษา 2559 327 278 85.02 327 278 85.02 
 

2. รหัสเข้าปีการศึกษา 2560 1,455 943 64.81 292 247 84.59 587 392 66.78 323 169 52.32 253 135 53.36 

3. รหัสเข้าปีการศึกษา 2561 1,418 1,062 74.89 306 275 89.87 573 420 73.30 315 206 65.40 224 161 71.88 

4. รหัสเข้าปีการศึกษา 2562 1,369 1,200 87.66 304 304 100.00 591 504 85.28 202 169 83.66 272 223 81.99 

5. รหัสเข้าปีการศึกษา 2563 1,229 1,196 97.31 268 268 100.00 482 471 97.72 234 217 92.74 245 240 97.96 

รวมจ านวนนกัศึกษา 
(ปีการศึกษา 2563) 

5,798 4,679 80.70 1,497 1,372 91.65 2,233 1,787 80.03 1,074 761 70.86 994 759 76.36 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิน้สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศกึษา (วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 

 
จากตาราง 2.13  ในปีการศึกษา 2562 - 2563 พบว่าในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาที่รับจริงและนักศึกษาคงอยู่มีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจารณา เป็นรายคณะ

พบว่าคณะที่มีจ านวนนักศึกษารับจริงมากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่วนจ านวนนักศึกษาคงอยู่พบว่าคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 91.65 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 80.03 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 76.36และน้อยที่สุด 
คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 70.86  

 

หมายเหตุ   คณะครุศาสตรม์ีการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลกัสูตรในระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2559 – 2563) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2.14   เปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่รับได้จริงในช่วงปีการศึกษา 2559 - 2563 

ปีการศึกษา 
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

แผนรับ รับจริง ร้อยละ แผนรับ รับจริง ร้อยละ แผนรับ รับจริง ร้อยละ แผนรับ รับจริง ร้อยละ แผนรับ รับจริง ร้อยละ 

1. รหสัเข้าปกีารศึกษา 2559 1,720 1,553 90.29 300 327 109.00 620 610 98.39 300 366 122.00 500 250 50.00 

2. รหสัเข้าปกีารศึกษา 2560 1,665 1,455 87.39 300 292 97.33 625 587 93.92 300 323 107.67 440 253 57.50 

3. รหสัเข้าปกีารศึกษา 2561 1,785 1,418 79.44 300 306 102.00 585 573 97.95 420 315 75.00 480 224 46.67 

4. รหสัเข้าปกีารศึกษา 2562 1,705 1,369 80.29 300 304 101.33 625 591 94.56 330 202 61.21 450 272 60.44 

5. รหสัเข้าปกีารศึกษา 2563 1,765 1,229 69.63 300 268 89.33 625 482 77.12 360 234 65.00 480 245 51.04 

รวมจ านวนนกัศึกษา 
(ปีการศึกษา 2563) 

8,640 7,024 81.30 1,500 1,497 99.80 3,080 2,843 92.31 1,710 1,440 84.21 2,350 1,244 52.94 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิน้สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศกึษา (วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 

 
จากตาราง 2.14  แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวมพบว่ามีจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาแต่ละปีที่ใกล้เคียงกัน ส่วนจ านวนรับจริงพบว่ามีแนวโน้มลดลง

อย่างต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณาแผนการรับแยกตามคณะพบว่าคณะที่มีแผนการรับนักศึกษามากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ตามล าดับ และคณะที่มีจ านวนนักศึกษารับจริงมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 99.80 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละ 92.31 คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 84.21 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 52.94 ตามล าดับ 
 

หมายเหตุ   คณะครุศาสตรม์ีการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลกัสูตรในระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2559 – 2563) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.15  ตารางเปรียบเทียบข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562                      

รายการ 
  

คณะครุศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

รวม 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 317 290 327 368 354 447 189 121 350 261 176 245 1,135 941 1,369 
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 314 265 302 325 299 340 167 99 329 257 152 202 1,063 815 1,173 

3. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 99.05 91.38 92.35 88.32 84.46 76.06 88.36 81.82 94.00 98.47 86.36 82.45 93.66 86.61 85.68 
4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 276 248 185 177 203 194 117 61 163 152 125 91 722 637 633 

5. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 8 8 18 43 27 42 17 26 15 36 27 28 104 88 103 
6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเขา้ศึกษา 2 - 68 34 - 30 8 - 112 56 - 54 100 - 264 
7. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกจิการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แลว้ - - - - - - - - - - - - - - - 
8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 1 2 7 5 7 3 2 2 2 - 1 12 8 12 
9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - - - 2 - 5 - - - - - - 2 - 5 
10. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 4 - 3 4 2 2 - 1 - - - 5 8 3 

ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต 90.40 96.50 87.50 62.40 76.21 79.73 78.57 87.63 83.18 65.33 100.00 80.95 74.89 88.74 82.79 
ที่มา งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.15 ในภาพรวมพบว่าบัณฑิตระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2560 - 2561 มีจ านวนลดลง เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายคณะพบว่าปีการศึกษา 2562 คณะที่บัณฑิต 

มีงานท ามากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 87.50 รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 83.18 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80.95 และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 79.73 ตามล าดับ 

 
หมายเหตุ 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาและท างานมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี 

2. ข้อมูลของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยนักศึกษาท่ีจบตามรุ่น นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาค้างรุ่น 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.16 ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

หลักสูตร 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
การตอบ

แบบสอบถาม 

ร้อยละ 
การมีงานท า มีงานท า 

ไม่มีงานท า รวม 
ก่อนเข้าศึกษา หลงัส าเร็จการศึกษา 

1. การประถมศึกษา  40 7 32 1 40 100.00 96.97 

2. การศึกษาปฐมวัย 40 8 23 1 32 80.00 95.83 

3. การสอนภาษาไทย 38 12 20 3 35 92.11 86.96 

4. การสอนภาษาอังกฤษ 36 11 13 7 31 86.11 68.42 

5. คณิตศาสตร์ 34 7 24 2 33 97.06 92.31 

6. คอมพิวเตอร์ศึกษา 32 1 26 4 31 96.88 86.67 

7. พลศึกษา 36 11 25 - 36 100.00 100.00 

8. วิทยาศาสตร์ 32 4 17 4 25 78.13 80.95 

9. สังคมศึกษา 39 7 23 9 39 100.00 74.19 

รวม 327 68 203 31 302 92.35 87.50 
ที่มา งานประกันคณุภาพ ขอ้มูล ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที ่2.16 ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตคณะครุศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถามและมีงานท าในภาพรวมร้อยละ 87.50 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานท ามากที่สุด คือ หลักสูตร

พลศึกษา ร้อยละ 100 รองลงมา คือ หลักสูตรการประถมศึกษา ร้อยละ 96.97 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 68.42 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.17 ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

หลักสูตร 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
การตอบ

แบบสอบถาม 

ร้อยละ 
การมีงานท า มีงานท า 

ไม่มีงานท า รวม ก่อนเข้าศึกษา หลังส าเร็จการศึกษา 
1. ดนตรีศึกษา 9 - 6 1 7 77.78 100.00 
2. ดนตรีสากล 12 - 10 1 11 91.67 100.00 
3. ประวัติศาสตร ์ 2 - 2 - 2 100.00 100.00 
4. ภาษาจีน 4 - 4 - 4 100.00 100.00 
5. ศิลปะการแสดง 3 - 3 - 3 100.00 100.00 
6. การปกครองท้องถิ่น 37 4 21 3 28 75.68 91.30 
7. ภาษาไทย 27 - 18 2 20 74.07 90.00 
8. ประยุกต์ศลิป ์ 11 - 8 2 10 90.91 88.89 
9. นิเทศศาสตร ์ 24 - 14 4 18 75.00 87.50 
10. ภาษาญีปุ่่น 34 - 27 5 32 94.12 84.38 
11. รัฐประศาสนศาสตร ์ 92 4 47 15 66 71.74 77.05 
12. สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพฒันา 18 - 9 4 13 72.22 75.00 
13. ภาษาอังกฤษ 58 - 30 12 42 72.41 73.17 
14. นิติศาสตร ์ 61 13 18 13 44 72.13 69.23 
15. การพัฒนาชุมชนและสังคม 55 9 19 12 40 72.73 61.29 

 รวม 447 30 236 74 340 76.06 79.73 
ที่มา งานประกันคณุภาพ ขอ้มูล ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.17 ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถามและมีงานท าในภาพรวมร้อยละ 79.73 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานท า

มากที่สุดร้อยละ 100.00 จ านวน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรดนตรีศึกษา หลักสูตรดนตรีสากล หลักสูตรประวัติศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรศิลปะการแสดง รองลงมา คือ 
หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 91.30 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม ร้อยละ 61.29 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.18 ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

หลักสูตร 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
การตอบ

แบบสอบถาม 

ร้อยละ 
การมีงานท า มีงานท า 

ไม่มีงานท า รวม 
ก่อนเข้าศึกษา หลงัส าเร็จการศึกษา 

1. การจัดการ 127 79 33 6 118 92.91 84.62 

2. การจัดการโลจสิติกส ์ 71 - 54 17 71 100.00 78.26 

3. การตลาด 6 - 6 - 6 100.00 100.00 

4. การท่องเที่ยว 11 - 5 3 8 72.73 62.50 

5. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 8 3 3 2 8 100.00 60.00 

6. การบัญชี 51 6 40 1 47 92.16 97.56 

7. การเป็นผู้ประกอบการ 6 - 4 1 5 83.33 80.00 

8. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 24 23 4 51 98.08 85.19 

9. ธุรกิจระหว่างประเทศ 14 - 8 4 12 85.71 72.73 

10. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4 - 2 1 3 75.00 66.67 

 รวม 350 112 178 39 329 94.00 83.18 
ที่มา งานประกันคณุภาพ ขอ้มูล ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.18 ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่ตอบแบบสอบถามและมีงานท าในภาพรวมร้อยละ 83.18 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานท ามากที่สุด คือ 

หลักสูตรการตลาด ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ หลักสูตรการบัญชี ร้อยละ 97.56 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 60.00 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.19 ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2562 

หลักสูตร 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
การตอบ

แบบสอบถาม 

ร้อยละ 
การมีงานท า มีงานท า 

ไม่มีงานท า รวม ก่อนเข้าศึกษา หลังส าเร็จการศึกษา 
1. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 0 2 0 2 100.00 100.00 
2. เกษตรศาสตร ์ 20 0 20 0 20 100.00 100.00 
3. คณิตศาสตร ์ 4 0 2 2 4 100.00 50.00 
4. คหกรรมศาสตร ์ 17 0 6 8 14 82.35 42.86 
5. เคมี 3 0 3 0 3 100.00 100.00 
6. จุลชีววิทยา 3 0 3 0 3 100.00 100.00 
7. เทคโนโลยสีารสนเทศ 19 0 14 1 15 78.95 93.33 
8. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ต่อเนือ่ง) 90 54 10 1 65 72.22 90.91 
9. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 19 0 15 1 16 84.21 93.75 
10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 0 3 0 3 100.00 100.00 
11. วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3 0 1 2 3 100.00 33.33 
12. วิศวกรรมไฟฟ้า 7 0 4 1 5 71.43 80.00 
13. สาธารณสุขชุมชน 43 0 29 9 38 88.37 78.38 
14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 0 5 4 9 90.00 55.56 
15. เทคโนโลยีการผลิตพืช 2 0 2 0 2 100.00 100.00 

  245 54 119 29 202 82.45 80.95 
ที่มา งานประกันคณุภาพ ขอ้มูล ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.19 ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบแบบสอบถามและมีงานท าในภาพรวมร้อยละ 80.95 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานท ามากที่สุด 

ร้อยละ 100.00 จ านวน 6 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรเคมี หลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
และหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช รองลงมา คือ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 93.75 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 33.33 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5.3 หลักสูตร  

 ในระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการเปิดสอนใน 4 คณะ มีข้อมูลจ านวนหลักสูตร สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา และต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต รายละเอียดดังตารางที่ 2.20 - 2.25 

 

ตารางท่ี 2.20 ข้อมูลจ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัยจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563  

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ป.ตร ี ป.
บัณฑติ ป.โท ป.เอก รวม ป.ตร ี ป.

บัณฑติ ป.โท ป.เอก รวม ป.ตร ี ป.
บัณฑติ ป.โท ป.เอก รวม 

1. คณะครุศาสตร์ 10 1 2 -  13 10 1 2 -  13 10 1 3 -  14 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 -  -  -  15 15 -  -  -  15 15 -  2 -  17 

3. คณะวิทยาการจัดการ 10  - 1 -  11 12  - 1 -  13 12 -  1  -  13 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - - - 15 15 - - - 15 15 -  -  - 15 

รวม 50 1 3 -  54 52 1 3 -  56 52 1 6 - 59 
ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 

จากตารางที่ 2.20 ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 59 หลักสูตร เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตร 
ที่เปิดสอนระดับปริญญาโท คือ คณะครุศาสตร์ 1 หลักสูตร (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หลักสูตร (สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.21  เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 

คณะ 
นักศึกษา 

(คน) 
อาจารย์ประจ าคณะ 

(คน) 
สัดส่วน 

อาจารย ์: นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
(บาท) 

เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561 
+เพ่ิมขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

1. คณะครุศาสตร์ 1,388 71 1 : 19.55 38,819.83 46,576.69  +19.98 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,194 101 1 : 21.72 47,332.28 45,315.47  -4.26 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1,229 62 1 : 19.82 47,660.14 43,513.41  -8.70 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,024 98 1 : 10.45 94,336.85 66,151.14  -29.88 

รวม 5,835 332 1 : 17.58 57,037.28 50,389.18 -11.66 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 66,151.14 บาท และน้อยที่สุด คือ  

คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 43,315.47 บาท สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบันในภาพรวมคิดเป็น 1 : 17.58 ซึ่งคณะที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบันมากที่สุด คือ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 : 21.72 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 : 10.45  

ทั้งนี้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 11.66 โดยคณะที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คือ  
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 19.98 เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณเกี่ยวกับงบบุคลากรและกิจกรรมที่ลงปฏิบัติในพื้นที่สูงกว่าทุกคณะ ส่วนอีก 3 คณะ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง 
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 29.88 คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 8.70 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 4.26 ตามล าดับ 

 
หมายเหตุ  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยใช้หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดจากต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมโดยต้องจัดท าเป็นประจ าทุกปีงบประมาณและส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางใน

เดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ตารางที ่2.22 ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ )  
ของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หลักสูตร 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย์ 
ประจ าคณะ 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย์ : นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

1. การประถมศึกษา (ค.บ.) 139 6 1 : 23.17 44,881.44 

2. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 148 6 1 : 24.67 51,401.58 

3. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 106 6 1 : 17.67 49,214.56 

4. การสอนภาษาไทย (ค.บ.) 156 5 1 : 31.20 40,880.80 

5. การสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 144 5 1 : 28.80 47,635.61 

6. คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 149 5 1 : 29.80 45,630.89 

7. คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 108 6 1 : 18.00 54,238.48 

8. พลศึกษา (ค.บ.) 145 5 1 : 29.00 45,823.15 

9. วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 139 5 1 : 27.80 45,965.78 

10.สังคมศึกษา (ค.บ.) 154 5 1 : 30.80 42,051.33 

รวม/เฉลี่ย 1,388 54 1 : 19.55 46,576.69 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูลส าหรับกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

 
จากตารางที่ 2.22 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวม จ านวน 

46,576.69 บาท ซึ่งหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากที่สุด คือ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา จ านวน 54,238.48 บาท 
และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการสอนภาษาไทย จ านวน 40,880.80 บาท และสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวม
คิดเป็น 1 : 19.55 โดยหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรการสอนภาษาไทย คิดเป็น 1 : 31.20 
และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คิดเป็น 1 : 17.67 

 

 
หมายเหตุ   อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ จ านวน 71 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 54 คน อาจารยไ์ม่สังกัด

หลักสตูร จ านวน 17 คน (เฉลี่ยแฝงลงในหลักสตูร) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.23  ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) ของ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หลักสูตร 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย์ 
ประจ าคณะ 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย์ : นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

1. ดนตรีไทย (ศศ.บ.) 24 6 1 : 4.00 28,911.22 

2. ดนตรีสากล (ศศ.บ.) 96 5 1 : 19.20 103,751.91 

3. ประยุกต์ศลิป์ (ศศ.บ.) 30 7 1 : 4.29 80,177.73 

4. การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.) 197 5 1 : 39.40 47,331.37 

5. การพัฒนาชุมชนและสังคม (ศศ.บ.) 166 7 1 : 23.71 54,226.71 

6. นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 102 6 1 : 17.00 57,951.97 

7. นิติศาสตร์ (น.บ.) 306 7 1 : 43.71 36,977.21 

8. ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) 68 5 1 : 13.60 28,138.82 

9. ภาษาไทย (ศศ.บ.) 136 8 1 : 17.00 33,782.85 

10.ภาษาจีน (ศศ.บ.) 85 5 1 : 17.00 34,851.11 

11.ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.) 190 7 1 : 27.14 44,801.01 

12.ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 267 8 1 : 33.38 41,102.02 

13.รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 355 7 1 : 50.71 39,062.07 

14.ศิลปะการแสดง (ศศ.บ.) 128 4 1 : 32.00 59,029.45 

15.สหวิทยาการอิสลาม (ศศ.บ.) 44 6 1 : 7.33 38,783.62 

รวม/เฉลี่ย 2,194 101 1 : 21.72 45,315.47 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.23  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตใน

ภาพรวม จ านวน 45,315.47 บาท ซึ่งหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากท่ีสุด คือ หลักสูตรดนตรีสากล จ านวน 
103,751.91 บาท และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรประวัติศาสตร์ จ านวน 28,138.82 บาท และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ในภาพรวมคิดเป็น 1 : 21.72 โดยหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากท่ีสุด คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คิด
เป็น 1 : 50.71 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรดนตรีไทย คิดเป็น 1 : 4.00 

 

หมายเหตุ   อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ จ านวน 101 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 93 คน 
อาจารยไ์ม่สังกัดหลักสูตร จ านวน 8 คน (เฉลี่ยแฝงลงในหลักสูตร) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.24 ข้อมูลต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิตและสัดส่ วนอาจารย์ต่ อนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ )  
ของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย์ 
ประจ าคณะ 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย์ : นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

1. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (ศบ.บ.) 37 5 1 : 7.40  29,623.50 

2. การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.) 55 5 1 : 11.00  29,548.74 

3. การจัดการ (บธ.บ.) 449 5 1 : 89.80  37,936.39 

4. การจัดการโลจสิติกส์ (บธ.บ.) 173 5 1 : 34.60  38,354.67 

5. การจัดการธรุกิจโรงแรม (บธ.บ.) 15 5 1 : 3.00  375,357.37 

6. การจัดการธรุกิจการคา้สมยัใหม่ (บธ.บ.) 22 3 1 : 7.33  143,206.61 

7. การตลาด (บธ.บ.) 63 5 1 : 12.60  66,396.20 

8. การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 56 6 1 : 9.33  54,322.98 

9. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 87 5 1 : 17.40  61,205.76 

10. การบัญชี (บช.บ.) 135 5 1 : 27.00  47,127.26 

11. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ (บธ.บ.) 105 6 1 : 17.50  56,149.89 

12. ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 32 2 1 : 16.00  29,703.59 

รวม/เฉลี่ย 1,229 62 1 : 19.82 43,513.41 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.24  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวม 

จ านวน 43,513.41 บาท ซึ่งหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากที่สุด คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรม จ านวน 
375,357.37 บาท และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 29,548.74 บาท และสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาในภาพรวมคิดเป็น 1 : 19.82 โดยหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรการจัดการ  
คิดเป็น 1 : 89.80 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรม คิดเป็น 1 : 3.00  

 

หมายเหตุ   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 62 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสตูร จ านวน 57 คน อาจารย์ไม่
สังกัดหลักสูตร จ านวน 5 คน (เฉลี่ยแฝงลงในหลักสตูร) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.25  ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) ของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย์ 
ประจ าคณะ 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย์ : นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

1. สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 93 8 1 : 11.63 44,528.75 

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (วท.บ.) 137 6 1 : 22.83 39,673.19 

3. เคมี (วท.บ.) 22 8 1 : 3.14 164,273.02 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ (วท.บ.) 53 7 1 : 8.83 64,259.62 

5. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ทล.บ.) 207 5 1 : 29.57 45,476.28 

6. คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 34 8 1 : 4.86 159,477.49 

7. คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 112 5 1 : 22.40 52,111.56 

8.จุลชีววิทยา (วท.บ.) 17 5 1 : 2.83 208,884.68 

9.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 113 7 1 : 14.13 66,390.73 

10.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 23 5 1 : 4.60 29,340.30 

11.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 30 4* 1 : 7.50 95,931.38 

12.วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 63 7 1 : 7.88 98,409.19 

13.วิศวกรรมการจดัการ (วศ.บ.) 56 8 1 : 6.22 90,038.01 

14.เกษตรศาสตร ์(วท.บ.) 38 5 1 : 6.33 103,275.37 

15.เทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 26 5 1 : 5.20 28,573.32 

รวม/เฉลี่ย 1,024 98 1 : 10.45 66,151.14 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.25 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตใน

ภาพรวม จ านวน 66,151.14 บาท ซึ่งหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากที่สุด คือ หลักสูตรจุลชีววิทยา จ านวน 
208,884.68 บาท และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวน 28,573.32 บาท และสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาในภาพรวมคิดเป็น 1 : 10.45 โดยหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม คิดเป็น 1 : 29.57 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรจุลชีววิทยา คิดเป็น 1 : 2.83 

 

หมายเหตุ   1.  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จ านวน 98 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสตูร จ านวน 93 คน 
อาจารยไ์ม่สังกัดหลักสูตร จ านวน 5 คน (เฉลี่ยแฝงลงในหลักสูตร) 

 2. *อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบจ านวน 5 คน แต่อีก 1 คน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5.4  งบประมาณ  

 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รายละเอียดดัง 
ตารางที ่2.26 - 2.32 
 
ตารางท่ี 2.26  เปรียบเทียบเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ได้รับจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563   

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบร้อยละงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2562 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ เพ่ิมขึ้น (+) ลดลง (-) 

1. งบประมาณแผ่นดิน 448,332,700.00 78.45 430,573,400.00 78.67 377,694,300.00 75.92 -12.28 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 123,136,000.00 21.55 116,756,000.00 21.33 119,800,000.00 24.08 +2.61 

รวม 571,468,700.00 100.00 547,329,400.00 100.00 497,494,300.00 100.00 -9.11 
ท่ีมา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันเริ่มต้นปีงบประมาณ (วันท่ี 1 ตุลาคม 2563) 

 
จากตารางที่ 2.26 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 497,494,300.00 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 

49,835,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.11 โดยงบประมาณแผ่นดิน ลดลงร้อยละ 12.28 และเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.61 
เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 พบว่ามีอัตราส่วนเท่ากับ 78.45 : 21.55 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 มีอัตราส่วน 78.67 : 21.33 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอัตราส่วน 75.92 : 24.08 และเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ใช้เงินนอกงบประมาณซึ่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ในอัตราส่วนที่เพ่ิมข้ึน  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.27 เปรียบเทียบรายการยอดเงินสะสมคงคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  

ปีงบประมาณ  
ยอดยกมา 

(บาท) 

เปรียบเทียบยอดเงินสะสมคงคลังระหว่างปี 
เพิ่มข้ึน (+) ลดลง (-) ของแต่ละปีงบประมาณ 

ยอดเงินสะสมคงคลัง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) 

พ.ศ. 2561 471,249,969.40 -24,690,520.10 -5.24 446,559,449.30 

พ.ศ. 2562 446,559,449.30 14,769,314.05 3.20 461,328,763.35 

พ.ศ.2563 461,328,763.35 2,211,309.36 0.48 463,540,071.71 
ที่มา งานบัญชี กองกลาง ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 

จากตารางที่ 2.27 มหาวิทยาลัยมียอดเงินสะสมคงคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้จากเงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
ตารางท่ี 2.28 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามประเภทรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

ประเภทรายจ่าย/
ปีงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวม (บาท) เปรียบเทียบร้อยละงบประมาณ 
ตามประเภทรายจ่าย  
พ.ศ. 2562 กบั 2563  
เพิ่มขึน้(+)  ลดลง (-) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. งบบุคลากร 237,683,000.00 222,379,999.13 241,761,400.00 25,360,980.00 26,630,402.00 25,836,240.00 263,538,443.29 249,010,401.13 267,597,640.00 +7.46 

2. งบด าเนินงาน 56,093,600.00 95,894,610.87 70,299,900.00 82,695,478.54 81,047,982.29 80,605,034.71 138,789,078.54 176,942,593.16 150,904,934.71 -14.72 

3. งบลงทุน 154,556,100.00 112,298,790.00 65,633,000.00 10,501,941.46 7,516,615.71 13,358,725.29 165,058,041.46 119,815,405.71 78,991,725.29 -34.07 

รวม 448,332,700.00 430,573,400.00 377,694,300.00 118,558,400.00 115,195,000.00 119,800,000.00 567,385,563.29 545,768,400.00 497,494,300.00 -8.85 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.28 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมลดลง ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 8.85 โดยงบบุคลากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.46 ต่อปี งบด าเนินงานลดลงร้อยละ 14.72 และงบลงทุนลดลงร้อยละ 34.07   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 377,694,300.00 บาท ลดลงจากปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 8.85 โดยเฉพาะงบลงทุนลดลง 

ร้อยละ 41.56 ส าหรับเงินนอกงบประมาณ 119,800,000.00 บาท ส่วนใหญ่เป็นงบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 67.28  
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณทีม่หาวิทยาลัยไดร้ับจัดสรรโดยเฉลี่ยมีจ านวนใกล้เคียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 เมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับ

เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 53.79 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.35  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.29  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามส่วนงานที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละประเภทงบ/ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น เปรียบเทียบร้อยละ 
เบิกจ่ายกบัเปา้หมาย 

ที่รัฐบาลก าหนด งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวมงบประมาณที่
ได้รับการจดัสรร 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

(+) สูง 
(-) ต่ า 

1. คณะครุศาสตร์ 15,170,455.00 14,641,612.11 16,876,131.41 14,464,582.55 32,046,586.41 29,106,194.66 90.82 

100.00 

-9.18 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,294,175.00 5,203,094.76 2,857,127.00 2,146,174.53 8,151,302.00 7,349,269.29 90.16 -9.84 

3. คณะวิทยาการจัดการ 3,616,270.00 3,451,326.64 2,023,990.00 1,633,506.91 5,640,260.00 5,084,833.55 90.15 -9.85 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11,217,765.00 11,047,319.91 2,256,607.00 1,423,372.24 13,474,372.00 12,470,692.15 92.55 -7.45 

5. สถาบันวิจยัและพัฒนา 3,440,540.00 3,440,540.00 2,212,430.00 1,633,617.04 5,652,970.00 5,074,157.04 89.76 -10.24 

6. สถาบันอยธุยาศึกษา 1,314,962.00 1,313,212.00 1,170,167.96 823,009.29 2,485,129.96 2,136,221.29 85.96 -14.04 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13,226,217.36 13,220,678.84 4,471,383.00 2,693,127.89 17,697,600.36 15,913,806.73 89.92 -10.08 

8. ส านักงานอธกิารบด ี 324,413,915.64 278,827,107.10 82,212,163.63 66,067,480.04 406,626,079.27 344,894,587.14 84.82 -15.18 

9. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา - - 5,720,000.00 3,780,846.55 5,720,000.00 3,780,846.55 66.10 -33.90 

รวม 377,694,300.00 331,144,891.36 119,800,000.00 94,665,717.04 497,494,300.00 425,810,608.40 85.59 -14.41 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

  
จากตารางที่ 2.29 ผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าในภาพรวมของมหาวิทยาลัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 87.68 และเงินนอกงบประมาณ 

ร้อยละ 79.02 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 92.55 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ ร้ อยละ 90.82 และน้อยที่สุด คือ ส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 66.10 (ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีรัฐบาลก าหนด ร้อยละ 33.90)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.30 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563  

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบร้อยละ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2562 

เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) ร้อยละ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ 31,934,753.00 30,176,424.29 94.49  32,046,586.41 29,106,194.66 90.82 -3.55 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 8,987,586.40 8,518,252.42 94.78  8,151,302.00 7,349,269.29 90.16 -4.62 

3. คณะวิทยาการจัดการ 6,576,368.00 6,399,973.20 97.32  5,640,260.00 5,084,833.55 90.15 -7.17 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,805,578.06 14,987,152.54 89.18  13,474,372.00 12,470,692.15 92.55 +3.37 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 10,912,350.00 10,145,387.51 92.97  5,652,970.00 5,074,157.04 89.76 -3.21 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 4,150,908.10 4,102,069.51 98.82  2,485,129.96 2,136,221.29 85.96 -12.86 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17,255,256.00 16,685,436.91 96.70  17,697,600.36 15,913,806.73 89.92 -6.78 

8. ส านักงานอธิการบด ี 445,103,400  346,347,608  77.81  406,626,079.27 344,894,587.14 84.82 +7.01 

9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 4,042,200.00  2,553,250.48 63.16  5,720,000.00  3,780,846.55 66.10 +2.93 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.30 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากที่สุด คือ ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 7.01 รองลงมา  

คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 3.37 และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 12.86 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
ตารางท่ี 2.31   ข้อมูลโครงการและงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
1. คณะครศุาสตร ์ 15 15,170,455.00 10 16,876,131.41 25 32,046,586.41 6.44 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 8 5,294,175.00 13 2,857,127.00 21 8,151,302.00 1.64 

3. คณะวิทยาการจัดการ 10 3,616,270.00 10 2,023,990.00 20 5,640,260.00 1.13 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 11,217,765.00 11 2,256,607.00 40 13,474,372.00 2.71 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 3,440,540.00 12 2,212,430.00 19 5,652,970.00 1.14 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 5 1,314,962.00 4 1,170,167.96 9 2,485,129.96 0.50 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 13,226,217.00 14 4,471,383.00 20 17,697,600.00 3.56 

8. ส านักงานอธิการบด ี 15 324,413,916 56 82,212,164.00 71 406,626,079.63 81.73 

9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา - - 6 5,720,000.00 6 5,720,000.00 1.15 

รวม 95 377,694,300.00 136 119,800,000.00 231 497,494,300.00 100.00 
มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.31 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 231 โครงการ มีหน่วยงานบริหารกลาง คือ ส านักงานอธิการบดี  

ได้รับจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด ร้อยละ 81.73 เนื่องจากรวมงบประมาณในหมวดงบรายจ่ายประจ าประเภทเงินเดือนและงบลงทุนของมหาวิทยาลัยไว้ทั้งหมด และหน่วยงานระดับคณะ 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 6.44 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 1.13 และหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 
คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 3.56 น้อยที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 1.15 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
ตารางท่ี 2.32 ผลประเมินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ/
กันเหลือมป ี

ระดับความส าเร็จของโครงการ 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ 25 25 - 14 56.00 4 16.00 6 24.00 - - 1 4.00 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 21 21 - 10 47.62 6 28.57 5 23.81 - - - - 

3. คณะวิทยาการจัดการ 20 16 4 6 37.50 4 25.00 5 31.25 1 6.25 - - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 38 2 30 78.95 3 7.89 5 13.16 - - - - 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 15 4 7 46.67 2 13.33 6 40.00 - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 9 8 1 5 62.50 1 12.50 2 25.00 - - - - 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 19 1 8 42.11 1 5.26 8 42.11 2 10.53 - - 

8. ส านักงานอธิการบด ี 71 29 42 19 65.52 18 62.07 17 58.62 2 6.90 1 3.45 

9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 6 6 - 1 16.67 1 16.67 2 33.33 1 16.67 - - 

รวม 231 177 54 100 56.50 40 22.60 56 31.64 6 3.39 2 1.13 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.32 ผลประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 231 โครงการ 

พบว่าโครงการมีผลประเมินในระดับดีมาก ร้อยละ 56.50 ระดับดี ร้อยละ 22.60 ระดับปานกลาง ร้อยละ 31.64 ระดับน้อย ร้อยละ 3.39 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.13 ทั้งนี้หน่วยงานที่มี
ผลประเมินโครงการในระดับดีมาก มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 78.95 รองลงมา คือ ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 65.52 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 
ร้อยละ 37.50 ทั้งนี้หน่วยงานที่มีผลประเมินโครงการในระดับน้อยที่สุด 2 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 4.00 และส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 3.45   
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5.5  การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในยังไม่ได้รับการประเมินตามวงรอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256 3 คณะกรรมการติดตามฯ  

จึงได้ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2562 มาพิจารณา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ ระดับสถาบัน/ส านัก และระดับหลักสูตร รายละเอียดดังตารางที่ 2.33 – 2.41 
 
ตารางท่ี 2.33  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยจ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
จ านวนตัวบ่งช้ี  
(13 ตัวชี้วัด) 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมินการด าเนินงาน 

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 ระดับด ี
2.51 – 3.50 ระดับพอใช ้
1.51 – 2.50 ระดับต้องปรับปรุง 
0.00 - 1.50 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 
กระบวนการ 

(Process) 
ผลผลิต  
(Output) 

คะแนนเฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 5 3.25 4.25 2.81 3.64 ดี 
2. การวิจัย 3 1.47 5.00 4.96 4.10 ดี 
3. การบริการวิชาการ 1 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 3 - 4.33 4.08 4.27 ดี 

คะแนนเฉลี่ย  2.66 4.50 4.23 4.13 ดี 
ผลการประเมิน  พอใช้ ดี ดี   

ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2563) 
 
จากตารางที่ 2.33 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.13 โดยองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

คะแนนเฉลี่ย 3.64 คะแนน (ระดับดี) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 4.10 คะแนน (ระดับดี) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน (ระดับด)ี 

ทั้งนี้ ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า คะแนนเฉลี่ย 2.66 คะแนน (ระดับพอใช้) ด้านกระบวนการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน (ระดับดี) และด้านผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 4.23 คะแนน (ระดับดี)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.34 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมิน 

การด าเนินงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับผลการประเมิน 
การด าเนินงาน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมิน 

การด าเนินงาน 

1. การผลิตบัณฑิต 3.73 ดี 3.89 ดี 3.64 ดี 

2. การวิจัย 4.70 ดีมาก 4.51 ดีมาก 4.10 ดี 

3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 4.74 ดีมาก 4.80 ดีมาก 4.27 ดี 

คะแนนเฉลี่ย/ผลการประเมิน 4.38 ดี 4.41 ดี 4.13 ดี 
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.34 ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และ

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระดับผลประเมินดีมากทั้ง 3 ปี ส่วนองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในลดลงในปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.35  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) รวม 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 
1. การผลิตบัณฑิต 2.63 2.97 3.25 5.00 5.00 4.25 3.38 3.52 2.81 3.73 3.89 3.64 

2. การวิจัย 4.44 3.56 1.47 5.00 5.00 5.00 4.67 4.98 4.96 4.70 4.51 4.10 

3. การบริการวิชาการ - - - 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - - 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 

5. การบริหารจัดการ - - - 5.00 5.00 4.33 4.21 4.40 4.08 4.74 4.80 4.27 

คะแนนเฉลี่ย 3.23 3.16 2.66 5.00 5.00 4.50 4.09 4.30 4.23 4.38 4.41 4.13 

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.35 ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับพอใช้ทั้ง 3 ปี  

ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดีทั้ง 3 ปี โดยในปีการศึกษา 2560 - 2562 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยองค์ประกอบที่มีการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
คือ ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ และส าหรับองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิตมีคะแนน 3.64 อยู่ในระดับดี เนื่องจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีและมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 

ตารางท่ี 2.36 ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะจ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. การผลติบัณฑิต 3.75 ด ี 3.66 ดี 2.88 พอใช้ 4.18 ดี 

2. การวิจัย 3.95 ด ี 4.03 ดี 4.04 ดี 4.37 ดี 

3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 4.33 ด ี 4.33 ดี 4.33 ดี 4.33 ดี 

รวมทุกองค์ประกอบ 4.10 ดี 4.08 ดี 3.73 ดี 4.39 ดี 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.36 มีผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ 4 คณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่าคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก ที่สุด คือ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.39 คะแนน รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ 4.10 คะแนน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 3.73 คะแนน เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบพบว่าส่วนใหญ่ 
ทุกคณะมีคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบอยู่ในระดับดีและดีมาก แต่มี 1 องค์ประกอบที่อยู่ในระดับพอใช้ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ 2.88 คะแนน 

    
 
 

 

ตารางท่ี 2.37 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

1. การผลติบัณฑิต 3.51 4.23 3.75 3.35 4.00 3.66 3.37 3.23 2.88 4.00 4.29 4.18 

2. การวิจัย 5.00 4.44 3.95 4.78 4.32 4.03 3.90 5.00 4.04 5.00 4.29 4.37 

3. การบริการวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5. การบริหารจัดการ 5.00 5.00 4.33 5.00 5.00 4.33 5.00 5.00 4.33 4.50 5.00 4.33 

รวมทุกองค์ประกอบ 4.16 4.51 4.10 4.19 4.38 4.08 4.03 4.18 3.73 4.46 4.51 4.39 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.37  ในปีการศึกษา 2560 - 2562 ทุกคณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีและดีมาก เมื่อพิจารณาคะแนนรวมทุกองค์ประกอบพบว่า  

ทุกคณะมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  
ทั้งนี้หากพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบของแต่ละคณะจะพบว่าในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินด้านการผลิตบัณฑิตน้อยที่สุด 2.88 คะแนน 

ระดับพอใช้ (คะแนนประเมินระดับน้อยที่สุดในตัวบ่งชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 1.54 คะแนน) 
 

 

ตารางท่ี 2.38  ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/ส านัก จ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ         
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของ   มหาวิทยาลัย   5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.80 ดีมาก 

คะแนนประเมิน/ระดับคุณภาพ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.86 ดีมาก 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่  2.38 มีผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยงานพบว่า  

ส่วนใหญ่มีผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) ยกเว้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.86 คะแนน (ระดับดีมาก) (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล 4.00 คะแนน) 

 

หมายเหตุ   เนื่องจากหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 2 องค์ประกอบ แต่จ านวนตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบไม่เท่ากันตามพันธกิจที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 2 องค์ประกอบ (2 ตัวบ่งช้ี) สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 องค์ประกอบ (3 ตัวบ่งช้ี) และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 องค์ประกอบ (6 ตัวบ่งช้ี) คะแนนประเมิน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหน่วยงานคือค่าเฉลี่ยจากคะแนนประเมินของทุกตัวบ่งช้ี 

  
 

 

ตารางท่ี 2.39 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/ส านัก จ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ         

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา 
ส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

1. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.80 

รวมทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.86 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.39 ในปีการศึกษา 2560 - 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนา มีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีมาก  

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2.40 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ าแนกตามคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐาน 

(องค์ประกอบท่ี 1) 

คะแนนเฉลี่ย 
รวมทุกหลักสูตร 

(องค์ประกอบท่ี 2-6) 

ระดับคุณภาพ (จ านวนหลักสูตร)  

ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ไม่ผ่านมาตรฐาน 
1. คณะครุศาสตร์ 13 - 13 3.62 - 13 - - - 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 - 15 3.62 - 15 - - - 

3. คณะวิทยาการจัดการ 13 - 13 3.54 - 12 1 - - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - 15 3.69 - 15 - - - 

มหาวิทยาลัย (รวม) 56 - 56 3.62 - 55 1 - - 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.40 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 56 หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 3. 62 คะแนน เมื่อพิจารณา 

รายคณะ พบว่าทุกหลักสูตรของทุกคณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 
3.69 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.62 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.54 

ส าหรับในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการมีการเปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรมและหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
 
  หมายเหตุ ระดับคณุภาพ คะแนน 0.01 - 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย  
  คะแนน 2.01 - 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง   
  คะแนน 3.01 - 4.00 ระดบัคุณภาพดี   
  คะแนน 4.01 - 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

หลักสตูรที่ไม่ได้มาตรฐาน หมายถงึ หลักสูตรที่ไมผ่่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

ตารางท่ี 2.41  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ าแนกตามส่วนงาน ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 

ส่วนงาน ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ผลประเมนิหลกัสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 

ค่าเฉลี่ยผล
ประเมินหลักสูตร 

ผลประเมนิหลกัสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 

ค่าเฉลี่ยผล
ประเมินหลักสูตร 

ผลประเมนิหลกัสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 

ค่าเฉลี่ยผล
ประเมินหลักสูตร 

ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน 

1. คณะครุศาสตร์ 13 - 3.38 13 - 3.57 13 - 3.62 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 - 3.31 15 - 3.50 15 - 3.62 

3. คณะวิทยาการจัดการ 11 - 3.29 11 - 3.41 13 - 3.54 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - 3.52 15 - 3.59 15 - 3.69 

มหาวิทยาลัย (รวม) 54 - 3.38 54 - 3.52 56 - 3.62 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.41  ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 ผ่านทุกหลักสูตร โดยคะแนนเฉลี่ยการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ย 3.62 คะแนน โดยคณะทีมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.69 คะแนน รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวม 3.62 คะแนน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 3.54 คะแนน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรทุกคณะมีแนวโน้มพัฒนาขึ้น 

 
 
 
 
2.5.6  การวิจัยและนวัตกรรม 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณด าเนินการด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียด 
ดังตารางที่ 2.42 - 2.45 

ตารางท่ี 2.42 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

แหล่งทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบงบประมาณประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2562
เพิ่มขึ้น(+) ลดลง(-) (ร้อยละ) จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 

1. งบประมาณแผ่นดิน (วช.) 7,104,300.00 70.11 1,486,000.00 18.07 979,000.00 12.65 -34.12 
2. กองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) 685,000.00 6.76 701,000.00 8.53 700,000.00 9.04 -0.14 
3. ทุนภายนอก 634,000.00 6.26 5,831,336.60 70.91 6,061,000.00 78.31 +3.94 

- ทุนวิจัยจาก  สกสว.  - - - -          100,000.00  1.29 - 
- ทุนวิจัยจาก  ววน.  - - -  -      3,361,000.00  43.42 - 
- ทุนวิจัยจาก สกอ. และ สกว. 634,000.00 6.26 5,831,336.60 70.91      2,500,000.00  32.30 -57.13 
- ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  - - -   -         100,000.00  1.29 - 

4. ทุนวิจัยของคณะ 1,710,000.00 16.88 205,000.00 2.49  - - -100.00 
รวม 10,133,300.00 100.00 8,223,336.60 100.00 7,740,000.00 100.00 -5.88 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 
 
จากตารางที่ 2.42 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยจากทุกแหล่งทุนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 5.88 เมื่อพิจารณาจาก

แหล่งทุนพบว่างบประมาณแผ่นดิน (วช.) ลดลงร้อยละ 34.12 งบประมาณจากกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) ลดลงร้อยละ 0.14 ทุนภายนอก (สกสว. ววน. สกอ. สกว. และทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.94 และในส่วนของทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรของคณะไม่ได้รับการจัดสรร  

 
 
 

 

ตารางท่ี 2.43  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจ าแนกตามส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ   สกสว. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม /ววน. หมายถึง ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม / สกอ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/ 
สกว. หมายถึง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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ส่วนงาน 

งบประมาณ จ านวน
โครงการวิจัย 
(โครงการ) 

แหล่งทุนวิจัย 

จ านวน (บาท) ร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน  

(วช.) 
กองทุนวิจัย  

(งบเงินรายได้) 

ทุนภายนอก  
(สกสว. ววน. สกอ. สกว.  

และทุนวจิัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 

ทุนวิจัย 
จากคณะ 

1. คณะครุศาสตร์ 1,030,000.00 13.31 8 765,000.00 165,000.00 100,000.00 - 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,630,000.00 33.98 6 - 180,000.00 2,450,000.00 - 

3. คณะวิทยาการจัดการ 399,000.00 5.16 5 214,000.00 85,000.00 100,000.00 - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,681,000.00 47.56 9 - 270,000.00 3,411,000.00 - 

รวม 7,740,000.00 100.00 28 979,000.00 700,000.00 6,061,000.00 - 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.43  งบประมาณที่จัดสรรด้านการวิจัยลงแต่ละส่วนงาน จ านวน 7,740,000.00 บาท (28 โครงการ) พบว่าคณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยมากที่สุด 

คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 47.56 (9 โครงการ) รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 33.98 (6 โครงการ) และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 
ร้อยละ 5.16 (5 โครงการ) 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.44  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ข้อมูลพ้ืนฐาน งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ   สกสว. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม /ววน. หมายถึง ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม / สกอ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/ 
สกว. หมายถึง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 



 - 62 – 
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ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปี (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

 
จากตารางที่ 2.44  ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันให้คณะในภาพรวม ร้อยละ 28.79 จัดสรร

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายนอกให้คณะในภาพรวม ร้อยละ 71.21 คณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์งบประมาณวิจัยโดยเฉลี่ยต่ออาจารย์ 1 คน คณะที่มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1 : 34,129.00 บาท รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ 1 : 5,857.00 บาท และน้อยที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 1 : 3,974.00 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ก าหนดยังต่ ากว่าเกณฑ์ 
    
หมายเหตุ   1. จ านวนบุคลากรสายวิชาการนบัตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ  

      2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ  
  3. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ก าหนด (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 บาท/คน/ปี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาท/คน/ป)ี 

 
ตารางท่ี 2.45  ข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ประจ าป ีพ.ศ. 2562  

รายการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี รวม 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุม่สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รวมท้ังสิ้น 

คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

จ านวน (บาท) ร้อยละ 

1.  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
จากภายในสถาบัน 

206,000.00 330,000.00 55,000.00 674,000.00 1,265,000.00 28.79 

2.  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
จากภายนอกสถาบัน 

100,000.00 215,600.00 314,000.00 2,500,000.00 3,129,600.00 71.21 

รวมจ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจัย (1+2) 306,000.00 545,600.00 369,000.00 3,174,000.00 4,394,600.00 100.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด* 77 98 63 93 331 
 

งบประมาณเฉลี่ยต่ออาจารย์ 1 คน 1 : 3,974 1 : 5,567 1 : 5,857 1 : 34,129 
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1. บุคลากรสายวิชาการ (คน)  77 98 63 93 331 

2. นักวิจัย (คน) 43 48 31 51 173 

ร้อยละของนกัวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ 55.84 48.98 49.21 54.84 52.27 

3. โครงการวิจัย  8 13 5 14 40 

ร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ  10.39 13.27 7.94 15.05 12.08 

4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 64 51 33 67 215 
4.1 Scopus - - - 4 4 
4.2 TCI กลุ่ม 1 2 9 7 3 21 
4.3 TCI กลุ่ม 2 15 11 15 14 55 
4.4 ประชุมวิชาการ  ระดบันานาชาต ิ 6 4 2 6 18 
4.5 ประชุมวิชาการ ระดับชาติ 33 13 7 37 90 
4.6 ต ารา/หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 8 4 2 1 15 
4.7 มีการยื่นอนุสิทธิบัตร - - - 1 1 
4.8 ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - 1 1 
4.9 ผลงานสร้างสรรค์ที่ดีรับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 9 - - 9 
4.10 ผลงานสร้างสรรค์ที่ดีรับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 1 - - 1 

ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปี (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

 
จากตารางที่ 2.45 ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ท าวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 52.27 ซึ่งร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ  

ที่ท าวิจัยมากท่ีสุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 55.84 และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 48.98 โดยร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคล ากรสายวิชาการในภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ 12.08 ซึ่งคณะที่มีโครงการวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 15.05 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาก ารจัดการ ร้อยละ 7.94 และมีผลงานวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ในภาพรวม จ านวน 215 ผลงาน มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 67 ผลงาน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 33 ผลงาน เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการท าวิจัย ร้อยละ 50.00 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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2.5.7  การบริการวิชาการ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 
11,764,400.00 บาท จ านวน 21 โครงการ 224 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.46 - 2.49 

 

ตารางท่ี 2.46  เปรียบเทียบงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามส่วนงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  

ส่วนงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

1. คณะครศุาสตร ์ 5 24 730,050.00 5 34 1,250,400.00 7 114 6,515,810.00 +421.10 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5 18 361,200.00 1 17 425,000.00 1 18 500,000.00 +17.65 

3. คณะวิทยาการจัดการ 3 13 391,450.00 1 10 222,850.00 1 13 345,300.00 +54.95 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 34 622,500.00 2 26 585,000.00 1 16 480,000.00 -17.95 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 37 1,832,950.00 3 37 4,092,200.00 7 50 3,440,540.00 -15.92 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 4 9 319,250.00 5 11 524,506.10 3 8 393,750.00 -24.93 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 9 394,500.00 3 18 640,740.00 1 5 89,000.00 -86.11 

รวม 29 144 4,651,900.00 20 153 7,740,696.10 21 224  11,764,400.00  +51.98 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.46 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 51.98 โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 421.10 รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 54.95 และหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงมากที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดลงร้อยละ86.11 รองลงมา คือ สถาบันอยุธยาศึกษา 
ลดลงร้อยละ 24.93     
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ตารางท่ี 2.47  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน 
จ านวน งบประมาณที่จัดสรร ผลการเบิกจ่าย 

โครงการ กิจกรรม จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 7 114 6,515,810.00 55.39 6,463,303.00 99.19 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 18 500,000.00 4.25 499,900.00 99.98 
3. คณะวิทยาการจัดการ 1 13 345,300.00 2.94 341,139.00 98.79 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 16 480,000.00 4.08 479,999.56 100.00 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 50 3,440,540.00 29.25 3,440,540.00 100.00 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 3 8 393,750.00 3.35 393,750.00 100.00 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 5 89,000.00 0.76 89,000.00 100.00 

รวม 21 224 11,764,400.00 100.00 11,707,631.56 99.52 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.47 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 21 โครงการ 224 กิจกรรม ใช้งบประมาณ 11,764,400.00 บาท  

ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.52 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) ร้อยละ 0.48 โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(ร้อยละ 100.00) จ านวน 4 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีหน่วยงานที่มี
ผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 98.79 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 
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ตารางท่ี 2.48  ข้อมูลจ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามประเภทการให้บริการของแต่ละส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน 

ประเภทการให้บริการวิชาการ (จ านวน) 

รวม ด้าน
การศึกษา 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านสังคม 
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม 
ด้านศาสตร์
พระราชา 

ด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 

และภูมิปญัญา 

1. คณะครุศาสตร์ 103 3 4 - 2 2 114 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 1 5 1 1 2 18 

3. คณะวิทยาการจัดการ 2 9 2 - - - 13 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 6 2 2 - - 16 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 39 6 - - - 50 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา - - - - 1 7 8 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 - - - - - 5 

รวม 129 58 19 3 4 11 224 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.48 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 224 กิจกรรม ซึ่งการด าเนินงานการบริการวิชาการมากที่สุด คือ ด้าน

การศึกษา 129 กิจกรรม รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ 58 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3 กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มีกิจกรรมการด าเนินงานด้าน
การบริการวิชาการมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 114 กิจกรรม รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 50 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 กิจกรรม 
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 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 224 กิจกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัย 
ได้จัดและด าเนินการมีผลประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่ได้รับผลการประเมินสูงสุด 10 ล าดับแรก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.49 
 
ตารางท่ี 2.49 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู ้
ความเขา้ใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน์ รวมเฉลี่ย 

1 มหาวิทยาลัย (กิจกรรมทั้งหมด 224 กิจกรรม)     
1.1 โครงการจติตปญัญากับชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ PLC     97.64    100.00     93.33      96.99  

1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

   100.00      90.60   100.00      96.87  

1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา 

   100.00      90.00   100.00      96.67  

1.4 กิจกรรมทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย     94.28      96.95     95.93      95.72  

1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เดนิตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง    100.00      95.00     90.00      95.00  

1.6 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC): ภาคปฏิบัติในการพัฒนาการ
สอนของครูและการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

    92.40      97.40     93.20      94.33  

1.7 การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อสร้างการเรยีนรู้
ให้กับผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูประถมมืออาชีพ 

    94.20      95.00     93.80      94.33  

1.8 กิจกรรม Soft Skill : ทักษะของครูประถมมืออาชีพ     92.20      95.20     95.40      94.27  

1.9 การพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

    92.50      90.25   100.00      94.25  

1.10 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา     93.00      93.80     95.40      94.07  

2 คณะครุศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 114 กิจกรรม)     
2.1 โครงการจติตปญัญากับชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ PLC 97.64 100.00 93.33 96.99 
2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 100.00 90.60 100.00 96.87 

2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา 100.00 90.00 100.00 96.67 

2.4 กิจกรรมทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย 94.28 96.95 95.93 95.72 
2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เดนิตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 100.00 95.00 90.00 95.00 
2.6 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC): ภาคปฏิบัติในการพัฒนาการ

สอนของครูและการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 92.40 97.40 93.20 94.33 

2.7 การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อสร้างการเรยีนรู้
ให้กับผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูประถมมืออาชีพ 94.20 95.00 93.80 94.33 

ตารางท่ี 2.49 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 
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ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู ้
ความเขา้ใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใชป้ระโยชน์ 

ความรู ้
ความเขา้ใจ 

2.8 กิจกรรม Soft Skill : ทักษะของครูประถมมืออาชีพ 92.20 95.20 95.40 94.27 
2.9 การพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะใน

ศตวรรษที ่21 92.50 90.25 100.00 94.25 

2.10 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 93.00 93.80 95.40 94.07 

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 18 กิจกรรม)     

3.1 กิจกรรม English Edutainment Day Camp 85.40 86.20 85.40 85.67 

3.2 
กิจกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ผลติภัณฑ์จากภมูิปัญญาชุมชนบ้านแพรก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 87.62 87.50 87.60 87.57 

3.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิตกิารเพื่อพัฒนาศักยภาพดนตรีไทยในท้องถิ่น 87.10 87.35 88.00 87.48 

3.4 กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับคนรุ่นใหม ่ 86.40 88.00 87.20 87.20 

3.5 โครงการบริการวิชาการบรูณาการกับการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียง 87.00 87.00 86.80 86.93 

3.6 การเผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน 86.20 87.80 86.25 86.75 

3.7 กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่พร้อมใจลดใช้พลาสติก 88.20 85.00 86.25 86.48 

3.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนท่ีเดินดินเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 86.15 86.05 86.50 86.23 

3.9 การอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน 85.85 86.50 86.25 86.20 

3.10 การอบรมเชิงปฏิบัตติิการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี และการบรรเลง
รวมวงในแบบดนตรรี่วมสมัย 85.25 86.10 87.00 86.12 

4 คณะวิทยาการจัดการ (กิจกรรมทั้งหมด 13 กิจกรรม)     

4.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัการทางการเงินส าหรับ
ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารบ้านพยอม 87.40 85.40 85.20 86.00 

4.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ยุค 4.0 90.20 90.80 89.60 90.20 

4.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับเยาวชน 90.00 90.00 89.00 89.67 

4.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาผลติภณัฑ์จากผักตบชวาและการ
จัดการร้านค้าสมัยใหม ่ 90.40 88.80 89.60 89.60 

4.5 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ 89.40 88.40 88.40 88.73 

4.6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการแบบจ าลองสถานการณ์โซ่อุปทาน(Beer 
Game) เพื่อป้ันนักโลจสิติกส ์ 87.00 88.60 88.80 88.13 

4.7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการสร้างจิตสาธารณะด้านการบริการให้กับ
ชุมชนรอซีดี อ าเภอนครหลวง 87.00 87.00 86.00 86.67 

4.8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการค านวณต้นทุนและก าหนดราคาผลติภณัฑ์ 85.60 87.40 86.40 86.47 

ตารางท่ี 2.49 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ความรู ้
ความเขา้ใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใชป้ระโยชน์ รวมเฉลี่ย 

4.9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการบริหารยคุใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการชุมชนรอซีดี จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 85.60 86.40 86.60 86.20 

4.10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเพิม่ช่องทางหารายได้ 85.60 86.60 85.80 86.00 

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมทั้งหมด 16 กิจกรรม)     
5.1 โครงการ ปุ๋ยอินทรยี์คุณภาพสูง 90.00 91.60 90.50 90.70 
5.2 โครงการ รักเรียน รักวิทย์ สนุกคิดกับการทดลองวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์

อย่างง่าย 89.00 90.60 91.00 90.20 

5.3 โครงการการน าระบบควบคุมอตัโนมตัิมาใช้ในภาคการเกษตรและชีวิตประจ าวัน 91.00 90.00 88.90 89.97 
5.4 โครงการ จดุประกายความคดินักวิทยาศาสตร์น้อย 87.60 90.20 90.50 89.43 
5.5 โครงการ บอรด์อิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา 91.60 88.40 88.00 89.33 
5.6 โครงการ จดัการเรียนรูส้ะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา  90.00 88.25 88.60 88.95 
5.7 โครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย : 

เทคนิคการทดแทนด้วยแป้งข้าวมสีีในผลติภณัฑ์อาหารสู่กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนในอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

94.00 85.26 88.70 89.32 

5.8 โครงการ การพัฒนาระบบการสั่งการระบบไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน                                                   90.50 87.63 87.10 88.41 
5.9 โครงการ การพัฒนาการคิดเชิงค านวณของนักเรียนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตามแนวทางฑตูสะเต็ม 90.00 85.00 90.00 88.33 

5.10 โครงการ ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  90.00 85.00 90.00 88.33 
6 สถาบันวิจัยและพัฒนา  (กจิกรรมทั้งหมด 50 กิจกรรม)     

6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา"จิตวิทยา
ครูแนะแนว" 86.70 87.60 87.80 87.36 

6.2 อบรมหลักการผลิตผลติภณัฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้าง
ผลิตภณัฑ์ที่ทรงคุณคา่ 85.70 86.60 88.80 87.03 

6.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา"การผลิต
สื่อและนวตักรรมทางการศึกษา" 85.70 86.60 88.80 87.03 

6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาของชุมชน
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษา (จ.พระนครศรีอยุธยา) 

86.40 87.80 86.80 87.00 

6.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา"เทคนคิ
การสอนนักเรียนในยุค 5G" 86.50 85.40 88.60 86.83 

6.6 การควบคุมคณุภาพผลติภณัฑ์เครือ่งจักสารจากวสัดุธรรมชาติ 86.90 86.70 86.50 86.70 
6.7 อบรมเทคนิคการขายและช่องทางการตลาดจิ้งหรดีส าหรับเกษตรกร

ผู้ผลิตรายย่อย 
 

86.30 86.60 87.10 86.66 

ตารางท่ี 2.49 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน์ รวมเฉลี่ย 

6.8 อบรมแนวทางการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนเครื่องจักสานชุมชนช้าง
สานให้ยั่งยืน (ชุมชนช้างสาน) 87.20 86.50 86.10 86.60 

6.9 การพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์เครื่องจักสานหวาย(ตะกร้าหวาย)ให้ตรง
ความต้องการของผู้บรโิภค ชุมชนบางนมโค 87.20 86.50 86.10 86.60 

6.10 อบรมแนวทางการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนเครื่องจักสานชุมชน 
หมู่ 8 ให้ประสบความส าเร็จ  86.40 86.50 86.70 86.53 

7 สถาบันอยุธยาศึกษา(กจิกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม)     

7.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 1 90.40 90.40 88.80 89.87 

7.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 2 89.40 90.40 88.80 89.53 
7.3 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกัษ์ สืบทอด และเผยแพร่ภมูิปัญญา

ท้องถิ่น (ข้าวต้มมัดใต้) 89.55 88.60 89.00 89.05 

7.4 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา     

7.5 กิจกรรม จดัอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ 86.67 88.33 91.11 88.70 

7.6 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกัษ์ สืบทอด และเผยแพร่ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น (บายศรี) 88.60 85.00 90.00 87.87 

7.7 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกัษ์ สืบทอด และเผยแพร่ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น (ขนมกง) 89.70 88.00 91.30 89.67 

8 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กจิกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม)     

8.1 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Literacy) 3.96 3.96 3.99 3.97 

8.2 กิจกรรม Library and IT Fair - 4.04 - 4.04 

8.3 อบรมฐานข้อมูลออนไลน ์ - 4.15 - 4.15 

8.4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการใฝ่รู ้ - 4.00 - 4.00 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5.8 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามแผนปฏิบัติราชการ 
จ านวนทั้งสิ้น 2,164,203.00 บาท จ านวน 10 โครงการ 38 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.50 – 2.53  

 

ตารางท่ี 2.50  เปรียบเทียบงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละส่วนงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563  

ส่วนงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรยีบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. คณะครศุาสตร ์ 1 6 167,500.00 4 4 119,400.00 1 2 35,700.00 -70.10 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 6 277,000.00 1 7 110,300.00 1 8 451,000.00 +308.88 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 1 32,500.00 1 3 29,500.00 1 1 30,000.00 +1.69 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 55,060.00 3 7 48,960.00 1 5 51,203.00 +4.58 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - 1 7 930,000.00 - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 12 26 1,086,180.00 23 37 3,438,006.10 6 22 1,596,300.00 -53.57 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 8,000.00 1 1 10,000.00 -- - - - 

รวม 22 45 1,626,240.00 34 62 3,906,166.10 10 38 2,164,203.00 -44.60 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
 จากตารางที่ 2.50 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 44.60  
โดยสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานหลักได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จ านวน 1,596,300.00 บาท ส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่ได้รับการจัดสรร 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.51  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม จัดสรร (บาท) ร้อยละ เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 1 2 35,700.00 1.65 35,700.00 100.00 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 8 451,000.00 20.84 184,713.50 40.96 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 1 30,000.00 1.39 30,000.00 100.00 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 51,203.00 2.36 49,499.00 96.67 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 6 22 1,596,300.00 73.76 1,120,850.00 70.22 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - 

รวม 10 38 2,164,203.00 100.00 1,420,762.50 65.65 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.51 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยรวมทั้งหมด 10 โครงการ 38 กิจกรรม ใช้งบประมาณจ านวน 

2,164,203.00 บาท โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา จ านวน 1,596,300.00 คิดเป็นร้อยละ 73.76 โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) จ านวน 2 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ และมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 40.96 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 
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ตารางท่ี 2.52 ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน 
กิจกรรม 
(จ านวน) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จ านวนคน) ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกจิกรรม (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 
การได้รับความรู้

ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

ค่าเฉลี่ย 

1. คณะครุศาสตร์ 2 300 300 90.40 89.60 92.60 90.87 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 500 506 86.96 87.68 87.00 87.21 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 40 139 90.80 89.60 91.00 90.47 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 100 100 88.77 86.72 86.24 87.24 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 22 1,072 1,782 90.00 89.50 89.50 89.67 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - - 

รวม 38 2,012 2,827 89.39 88.62 89.27 89.09 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.52 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จ านวน 38 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2,827 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่  จ านวน 815 คน ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรม ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.39  
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.62 และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 89.27 เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85.00)  
โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 90.87   
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของแต่ละ
หน่วยงาน จ านวน 38 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดและด าเนินการมีผลประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่
ได้รับผลการประเมินสูงสุด 10 ล าดับแรก รายละเอียดดังตารางที่ 2.53 
 
ตารางท่ี 2.53  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์

รวมเฉลี่ย 

1 มหาวิทยาลัย (กิจกรรมทั้งหมด 38 กิจกรรม)     

1.1 การแข่งขันด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สบืสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 91.80 92.60 94.00 92.80 

1.2 เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม “ท าบุญตัดบาตรอาหารแห้ง” 90.40 89.60 92.60 90.87 

1.3 กิจกรรมอบรมคณุธรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย “ท าบุญ  90.80 89.60 91.00 90.47 

1.4 กิจกรรม วันลอยกระทง 90.40 91.20 89.80 90.46 

1.5 กิจกรรม บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก 93.24 88.03 88.03 89.77 

1.6 โครงการ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรร
ท้องถิ่น (แผน 1) 

88.70 89.60 90.55 89.62 

1.7 อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สบืทอดและเผยแพร่ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
“ข้าวต้มมัดใต้” 

88.00 90.80 88.60 89.13 

1.8 กิจกรรม สร้างสรรคศ์ิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 5 90.40 91.40 88.00 88.60 

1.9 ไหว้พระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการจัดการ 90.28 88.00 85.00 87.76 

1.10 โครงการไหว้พระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

90.28 88.00 85.00 87.76 

2 คณะครุศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม)     

2.1 
อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สบืทอดและเผยแพร่ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
“ข้าวต้มมัดใต้” 

88.00 90.80 88.60 89.13 

2.2 เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม “ท าบุญตัดบาตรอาหารแห้ง” 90.40 89.60 92.60 90.87 

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม)     

3.1 ประเพณีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ 87.33 87.87 87.42 87.54 

3.2 ไหว้ครูและครอบครูทางนาฏศิลปไ์ทย ประจ าปี 2563 87.39 88.78 85.12 87.10 

3.3 ไหว้ครูและครอบครูทางดนตรไีทย ประจ าปี 2563 86.15 86.38 88.47 87.00 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.53  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์

รวมเฉลี่ย 

4 คณะวิทยาการจัดการ (กิจกรรมทั้งหมด 1 กิจกรรม)     

4.1 
กิจกรรมอบรมคณุธรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย “ท าบุญ  
ไห้วพระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย” 

90.80 89.60 91.00 90.47 

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม)     

5.1 การแข่งขันด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สบืสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 91.80 92.60 94.00 92.80 

5.2 ไหว้พระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการจัดการ 90.28 88.00 85.00 87.76 

5.3 
โครงการไหว้พระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

90.28 88.00 85.00 87.76 

5.4 สักการะวันพระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย 86.50 85.00 85.20 85.57 

5.5 เปิดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย ใส่ใจวัฒนธรรม 85.00 80.00 82.00 82.33 

6 สถาบันอยุธยาศึกษา (กจิกรรมทั้งหมด 22 กิจกรรม)     

6.1 
กิจกรรม วันอนุรักษ์ มรดกไทย และยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงาน
ดีเด่นทางการศึกษาฯ 

- - 93.00 93.00 

6.2 กิจกรรม วันลอยกระทง 90.4 91.2 89.80 90.46 

6.3 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวัดบรมพุทธาราม) - - 90.07 90.07 

6.4 กิจกรรม บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก 93.24 88.03 88.03 89.77 

6.5 
โครงการการบริหารหน่วยอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรร
ท้องถิ่น (แผน 1) 

88.7 89.6 90.55 89.62 

6.6 กิจกรรม สร้างสรรคศ์ิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 5 90.40 91.40 88.00 88.60 

6.7 กิจกรรม เสรมิสร้างคุณธรรม (ตักบาตร) คคศ. - - 87.60 87.60 

6.8 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวยีนเทียนวันมาฆบูชา) - - 86.80 86.80 

6.9 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ถวายเทียน) - - 86.60 86.60 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5.9 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 2,965,658.00 บาท จ านวน 6 โครงการ 24 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.54 – 2.57 

 

ตารางท่ี 2.54 เปรียบเทียบงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย จ าแนกตามส่วนงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

ส่วนงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2562 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

1. คณะครศุาสตร ์ 1 4 200,000.00 3 3 316,400.00 1 7  301,900.00  -4.58 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 2 37,600.00 1 1 116,525.00 1 1  102,218.00  -12.28 

3. คณะวิทยาการจัดการ 5 6 201,750.00 - - - 2 14 2,471,540.00  -  

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 10 381,675.00 2 7 55,000.00 1 1  60,000.00  +9.09 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 13 450,000.00 3 3 630,000.00 - - -  - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 2 60,000.00 1 1 32,000.00 1 1  30,000.00  -6.25 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 30,000.00 1 2 8,000.00 - - -  - 

รวม 15 38 1,361,025.00 11 17 1,157,925.00 6 24 2,965,658.00  +156.12 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

  
จากตารางที่ 2.54  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระบรมราโชบาย เมื่อเทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 156.12 โดยคณะวิทยาการจัดการได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จ านวน 2,471,540.00 บาท ส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้รับการจัดสรร 
ตารางท่ี 2.55  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบายจ าแนกตามส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 - 77 – 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส่วนงาน 
จ านวน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม  บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 1 7  301,900.00  10.18  297,804.00  98.64 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1  102,218.00  3.45  102,218.00  100.00 

3. คณะวิทยาการจัดการ 2 14 2,471,540.00  83.34 2,387,788.60  96.61 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1  60,000.00  2.02  59,080.00  98.47 

5. สถาบันวิจยัและพัฒนา - - - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 1 30,000.00 1.01 30,000.00  100.00 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - 

รวม 6 24  2,965,658.00  100.00  2,876,890.60  97.01 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.55 โครงการ/กิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 6 โครงการ 24กิจกรรม 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 2,965,658.00 บาท  โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 83.34 ส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนาและ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์และเพ่ือลดความซ้ าซ้อน และในภาพรวม 
มีผลการเบิกจ่าย ทั้งสิ้น 2,876,890.60 คิดเป็นร้อยละ 97.01 ซึ่งหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100.00 จ านวน 2 หน่วยงาน คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.56  ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบายจ าแนกตามส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน จ านวนกจิกรรม  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จ านวนคน) ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกจิกรรม (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 
การได้รับ 

ความรู้ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์

ค่าเฉลี่ย 

1. คณะครศุาสตร ์ 7 150 150 87.40 89.20 90.40 89.00 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 30 35 91.25 89.4 90.55 90.40 

3. คณะวิทยาการจัดการ 14 280 280 วัดผลจากจ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้บัการยกระดับ กิจกรรมละ1 ผลิตภัณฑ ์
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 15 40 95.00 90.00 90.00 91.67 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 30 30 91.33 88.67 92 90.67 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - - 

รวม 24 245 275 91.25 89.32 90.74 90.44 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.56 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระบรมราโชบาย จ านวน 24

กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 275 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 30 คน ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.32 
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.74 และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 90.44 เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85.00)  
โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 91.67 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 
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 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระบรมราโชบาย 
ของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 24 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดและด าเนินการมีผลประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจาก
ตัวบ่งชี้ที่ได้รับผลการประเมินสูงสุด 10 ล าดับแรก รายละเอียดดังตารางที่ 2.57 
 
ตารางท่ี 2.57  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ

พระบรมราโชบายจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์

รวมเฉลี่ย 

1 มหาวิทยาลัย (กิจกรรมทั้งหมด 24 กิจกรรม)     
1.1 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของ

จังหวัดสระแก้วอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านการศึกษา (7กิจกรรมย่อย) 
87.40 89.20 90.40 89.00 

1.2 โครงการรักษ์น้ า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนในการส่งเสริมวัชพืช
ผักตบชวาสูผ่ลติภณัฑ์ชุมชน 

91.25 89.4 90.55 90.40 

1.3 การอบรมการปลูกพืชไม้ผลแบบผสมผสานในรูปแบบการเกษตรยั่งยนื 95.00 90.00 90.00 91.67 

1.4 อบรมเชิงปฏิบัตกิารตามรอยศาสตรพ์ระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 91.33 88.67 92 90.67 
2 คณะครุศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม)     

2.1 อบรมโครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนใน
สถานศึกษา ส าหรับนักศึกษาครู ครูพี่เลีย้งและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ.สระแก้ว  

87.40 89.20 90.40 89.00 

2.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรยีนรูส้ าหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวัด
สระแก้ว”  

91.60 94.20 93.20 93.00 

2.3 กิจกรรมคา่ยวิชาการแบบบบรูณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”  

95.00 91.80 91.80 92.87 

2.4 กิจกรรมคา่ยวิชาการแบบบบรูณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว   

96.80 93.80 95.20 95.27 

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 1 กิจกรรม)     
3.1 กิจกรรมรักษ์น้ า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนในการส่งเสริมวัชพืช

ผักตบชวาสูผ่ลติภณัฑ์ชุมชน 
91.25 89.4 90.55 90.40 

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(กิจกรรมทั้งหมด 1 กิจกรรม)  
5.1 การอบรมการปลูกพืชไม้ผลแบบผสมผสานในรูปแบบการเกษตรยั่งยนื 95.00 90.00 90.00 91.67 

6 สถาบันอยุธยาศึกษา (กจิกรรมทั้งหมด 1 กิจกรรม)     

6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

91.33 88.67 92.00 90.67 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 

http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217010242
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217010242
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217010242
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217010242
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2.5.10 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 7 ส่วนงาน มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รายละเอียดดังตารางที่ 2.58 – 2.60 
 
ตารางท่ี 2.58  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของแต่ละส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน 
จ านวนข้อตกลง 

ความร่วมมือทั้งหมด 
(ฉบบั) 

จ านวนหน่วยงานที่ด าเนินการ 
ท าข้อตกลงความร่วมมือ 

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ 

ภายในประเทศ ต่างประเทศ Active MOU Active MOA Non-Active MOU  

1. มหาวิทยาลัย 5  - 5 1  - 4 
2. คณะครุศาสตร์ 4 3 1 4  -  - 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 7 5 2  - 5 2 
4. คณะวิทยาการจัดการ 7 7  -  - 7  - 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 7  -  - 6 1 
6. สถาบันวิจัยและพฒันา 11 11  - 5 6  - 
7. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 1  - 1  -  - 
8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5  -  - 5  - 

รวม 47 39 8 11 29 7 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

  
จากตารางที่ 2.58 การด าเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของแต่ละหน่วยงานมีจ านวนทั้งสิ้น 47 ฉบับ ซึ่งหน่วยงาน

ที่มีความร่วมมือภายในประเทศมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 ฉบับ และหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศมากที่สุด คือ ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 5 ฉบับ (Active 
MOU 1 ฉบับ Non-Active MOU 4 ฉบับ) 
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ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน 
ม ี ไม่มี 

 1. คณะครุศาสตร์ จ านวน 3 ฉบับ    
1.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา มหาวิทยาลัยพีเ่ลี้ยงโรงเรยีนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลยั (จ านวน 40 โรงเรยีน) 
(1) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางการศึกษา (2) ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ
ยกระดับคณุภาพ (3) การศึกษายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพิ่มขึน้ 

 - 

1.2 - เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 จ านวน 21 แห่ง /  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 จ านวน 14 แห่ง /  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 4 แห่ง / โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 จ านวน 12 แห่ง / โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ านวน 4 แห่ง / โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 7 
แห่ง / โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง / โรงเรยีนในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 แห่ง / กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 2 โรงเรียน / โรงเรียน
สาธิตปฐมวยั โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรยีนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

- การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
- จัดโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก 
- จัดอบรมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมทั้งลงพื้นที่
นิเทศติดตาม 
  

 - 

1.3 - เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยธุยา เขต 1 จ านวน 34 แห่ง /  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 จ านวน 20 แห่ง /  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 5 แห่ง / โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 จ านวน 17 แห่ง / โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ านวน 3 แห่ง / โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 
แห่ง / โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง / โรงเรยีนในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 แห่ง /วิทยาลยัเทคนคิพระนครศรีอยุธยา / โรงเรียนสาธิตปฐมวัย โรงเรียน
ประถมสาธิต และโรงเรยีนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

- การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
- จัดโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก 
- จัดอบรมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมทั้งลงพื้นที่
นิเทศติดตาม 
 

 - 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน 
มี ไม่มี 

 2. คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 5 ฉบับ    
2.1 โครงการแลกเปลี่ยนงานวิชาการ  

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
- แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ใน
วารสารของหน่วยงานท้ังสองสถาบัน - จัดประชุมทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  - 

2.2 แลกเปลีย่นความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 
ส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

- แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแกป่ระชาชน 
- ให้การสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรทางด้านกฎหมาย 
- ส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายและกิจกรรมสร้างจิตส านึกเยาวชนนัก
พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 

 - 

2.3 คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏแหง่
ประเทศไทย 

ขอบเขตความร่วมมือคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏแห่งประเทศ
ไทย ไดต้กลงความร่วมมือด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ภายใตข้อบเขตความร่วมมือ ดังนี ้
(1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อน าไปสู่เครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ เกิด
การเรียนรู้แนวทางเทคนิค กลวิธีการพัฒนาองค์กรมากยิ่งขึ้น (2) สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการพัฒนา
วิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมด้านต่างๆ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการร่วมกันสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรร่วมกันเพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เปลี่ยนเรียนรู้ (KM) (3) การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับต่างๆ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การการศึกษา และการศึกษาดูงานระดับชาติและระดับนานาชาติร่วมกันท้องถิ่นระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆให้มีความหลากหลาย (4) 
สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม การพัฒนาวิชาการ การจัดสัมมนา การฝึกอบรม การประชุมวิชาการ 
ในระดับกับนโยบายภาครัฐและนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกัน (5) สนับสนุน ส่งเสริม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พัฒนางานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นร่วมกัน (6)สนับสนุน ส่งเสริม 
แลกเปลี่ยนกาฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา โดยแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการ
ศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุนและนักศึกษา และจัดให้มีวิทยากร การประชุม อบรม แหล่ง
เรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่มาตรฐานสากล (7) สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาวารสารวิชาการ 
จุลสาร การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข่าวสารของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร่วมกันอันน าไปสู่มาตรฐานสากล 

 - 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน 
มี ไม่มี 

2.4 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกดิ 

การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1) เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด และผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเหลือนายกองค์กรบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
(2) เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ช่วยเหลือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกิดก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุชน ประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พ.ร.บ. และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 - 

2.5 การพัฒนาการจัดการศึกษา การท านุบ ารุงและการบริการทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์ – ดนตรี) 
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์

(1) ร่วมมือในการสเสรมิสนับสนุนทางด้นการศึกษาและด้านศลิปวัฒนธรรม (2) ร่วมมือในการใช้
ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานท่ี
ตลอดจนปจัจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การด าเนินงานของทั้งสองฝ้ายบรรลุ
ตามเป้าหมาย (3) ร่วมมือในการด าเนินกจิกรรม หรือโครงการอื่น ๆ ท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร 

 - 

 3. คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 7 ฉบับ    
3.1 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างานร่วมกัน 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อการพัฒนา บริหาร
หลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด 
(Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ด้วยการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่นักศึกษาด้วย
การเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียน ท่ีได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตร อย่างเป็นระบบ 

 - 

3.2 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างานร่วมกัน 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ร่วมผลิตบณัฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อการพัฒนา บริหาร
หลักสตูร และพฒันาคณุลักษณะ ทกัษะ และสมรรถนะของนักศกึษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด 
(Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ด้วยการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่นักศึกษาด้วย
การเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียน ท่ีได้รับการออกแบบไว้ในหลักสตูร อย่างเป็นระบบ 

 - 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน 
มี ไม่มี 

3.3 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างานร่วมกัน 
บริษัท เบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อการพัฒนา บริหาร
หลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด 
(Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ด้วยการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่นักศึกษาด้วย
การเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียน ท่ีได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตร อย่างเป็นระบบ 

 - 

3.4 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างานร่วมกัน 
บริษัทอินไซท์ ฮอลิเดย์ คลับ จ ากัด 

ร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อการพัฒนา บริหาร
หลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด 
(Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ด้วยการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่นักศึกษาด้วย
การเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียน ท่ีได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตร อย่างเป็นระบบ 

 - 

3.5 การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ร่วมกับบริษัท ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน) 

(1) การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย จ านวน 100 ทุน ต่อปีการศึกษา (2) เป็น
ผู้รับผิดชอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ ในช่วงที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทจัดหา 
(3) บริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน้น
การเรียนรู้ด้วยการท างานจริง โดยตกลงรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือฝึกสหกิจศึกษาในภาพประกอบการของบริษัท (4) ร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการ
สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน (5) ร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรของทั้งสองฝ่าย ตามที่ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน (6) ร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมหรือ
ด าเนินโครงการตามที่ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 

 - 

3.6 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับธุรกิจการค้าปลีกร่วมกัน 
บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

(1) โครงการ “ธุรกิจค้าปลีกจ าลอง “มินิบิ๊กซี พ่ีสอนน้อง” (2) โครงการ “การร่วมมือด้านการวิจัย
ตลาด” (3) โครงการ “รับนักศึกษาฝึกงาน” (4) โครงการ “วิทยากรพิเศษให้ความรู้ค้าปลีก” ทางบริษัท
ฯ ส่งผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานด้านค้าปลีก (5) โครงการ “รับนักศึกษาเข้าท างาน” (6) 
โครงการ “ช าระธรรมเนียมการศึกษา” (7) โครงการวิชาการอื่นๆ ในอนาคต (8) การด าเนินการตาม
กรอบและแนวทางการร่วมมือตามบันทุกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการด าเนินการของฝ่ายตนเองทั้งสิ้น 

 - 
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การด าเนินงาน 
มี ไม่มี 

3.7 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างานร่วมกัน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

ร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิง บูรณาการกับการท างานเพื่อการพัฒนา บริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ และ
สมรรถนะของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด (Learning Outcome) และเพื่อ
ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนท่ัวไป  

 - 

 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 7 ฉบับ    
4.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดา้นการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการบูรณาการ

ด้านการเรียนการสอน  
สถาบันพัฒนาฝมีือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา และบริษัท คอรป์อเรช่ัน 
เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด 

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีช้ันสูง เพื่อบูรณาการด้าน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาฝีมือแรงงวานสาขา
เทคโนโลยีช้ันสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการรับนักศึกษา เข้าฝึกงานหรือ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย และให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีช้ันสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มี
ฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมให้มีงานท าในระดับที่สูงขึ้น 

-  

4.2 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ 
สถาบันพัฒนาฝมีือแรงงาน 15 พระนครศรอียุธยา/ บริษัท มิตซูบิชิ อเิลค็ท
ริก แฟคทอรี่ ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด / บริษัท ออโตไดแด็กตกิ 
จ ากัด / บริษัทศนูยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา จ ากดั /บริษัท ไทยแอดวานซ์
เซ็นเตอร์ จ ากดั และบริษทั ทีดเีอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั 

(1) โครงการอบรมหลักสูตร Automation System Integration & Commissioning 
(2) โครงการอบรมหลักสูตร Robotic peripheral System & Commissioning 

 - 

4.3 โครงการเพิม่ศักยภาพครู ให้มสีมรรถนะของครูยุคใหม่ ส าหรบัการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สมรรถนะ PISA) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แห่ง กับ สสวท. งบประมาณจาก สสวท. จ านวน 1,500,000 บาท 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

- ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
- โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีด าเนินการ 3 
หลักสูตร ซึ่งได้รับการรับรองตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2/2563  

 - 
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ม ี ไม่ม ี

4.4 ความรว่มมือในการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 

- ความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตรวิทยา / พัฒนาจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้นักศึกษาและ
บุคลากรภายนอก / พัฒนางานวิจัย บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน / ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม  

 - 

4.5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภมูิภาคอาเซียน AUCC (ASEAN 
Undergraduate Conference in Computing) 

- ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
- ส่งนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนองานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  - 

4.6 เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม / มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรุี / 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม / มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา/ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร / มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ / มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถมัภ์ / มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 

- ร่วมมือในการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ /การมีภาวะผู้น าในการบริหารจัดการสโมสร
นักศึกษา /การน าเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ /การจัดกิจกรรมการออกค่าย
เยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น /การจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เครือข่ายเห็นควรร่วมกัน  - 

4.7 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) 

โดย สส. ร่วมด าเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) สนับสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการด าเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (2) วางแผนและสนับสนุนการ
ท างานของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดกากรขับเคลื่อนการด าเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรมผ่านทาง
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ (4) สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาและยกระดับกากรท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมด าเนินการดังนี้ (1) สนับสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) (2) ผลักดันกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) (3) เผยแพร่ช่อมูลข่าวสารการ
ด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ (4) สนับสนุนในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับการท างาน 

 - 
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 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 11 ฉบับ    
5.1 - ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค 

(Regional Research Ethics Committee: RREC) 
มหาวิทยาลยันเรศวร ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบนั
เครือข่าย 17 แห่ง  

- จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากรภายใน เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พิทักษ์สิทธิ ความ
ปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และให้การพิจารณารวดเร็วไม่
ซ้ าซ้อน สิ้นเปลืองทรัพยากร 

 - 

5.2 -สนับสนุนทรัพยากรด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการให้บริการ
วิชาการ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนจักรยานต าบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะและ
การท่องเที่ยว กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนคู่ชุมชนตลอดไป 
- ชมรมจักรยานต าบลคลองจากเพื่อสุขภาวะ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลคลอง
จิก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สมาคมกรุงเก่าเพื่อการพัฒนา มูลนิธิ
สถาบันการเดินและการจักรยานไทย และเทศบาลต าบลคลองจิก 

- ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ณ ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - 

5.3 -การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-เพื่อส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทร โดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการกับ  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร  - 

5.4 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยีล่้น 
-พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลยีล่้น และส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต าบล
ยี่ล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวัดอ่างทอง  และถ่ายทอดองค์ความรูใ้นต าบลล าไทร โดยผ่านความ
ร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการกบัองค์การบริหารส่วนต าบลยีล่้น 

 - 

5.5 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางนมโค 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต าบล 
บางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทร โดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการกับ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางนมโค 
 

 - 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน 
ม ี ไม่ม ี

5.6 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการส่งเสรมิการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต าบล
หันสัง อ าเภอบางปะหัน จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- การถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทร โดยผ่านความร่วมมือการจดักิจกรรมโครงการกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง 

 - 

5.7 ความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี - การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  ศึกษาดูงานดา้นการวิจัยและบริการวิชาการ ฯ 

การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ / การแลกเปลี่ยนผู้ทรงคณุวุฒิในการอ่านบทความวิจยั  - 

5.8 ความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา - การจัดประชุมวิชาการระดับชาต ิ /การใช้ทรัพยากรร่วมร่วมเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 

- การจัดประชุมวิชาการร่วมกัน / การแลกเปลี่ยนผู้ทรงคณุวุฒิในการอ่านบทความวิจัย 

- การแลกเปลี่ยนองค์ความรูร้ะหวา่งสถาบันความร่วมมือ 
 - 

5.9 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและบริการวิชาการกับชุมชน 

โรงเรียนวดัโพธิวงษ์ 
-การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ต าบล
คลองวัว อ าเภอเมือง จงัหวัดอ่างทอง 

-  การจัดสถานท่ีในการจดัอบรมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลคลองวัว อ าเภอเมือง จงัหวัดอ่างทอง 
ได้แก่ ประชาชนท่ัวไปและนักเรียน 

 - 

5.10 เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอดุมศึกษาไทย 

 

 

- การสร้างและพัฒนาความร่วมมอืด้านวิชาการ บริการงานวิจยัฯ การร่วมมือด้านบรหิารจดัการ
องค์กรการประกันคุณภาพการศึกษาฯ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือ
ตลอดจนบคุลากรที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นฯ การแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือ
ตลอดจนบคุลากรที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นฯ ผ่านการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาไทย เดือนธันวาคม 2563  ณ จังหวัดขอนแก่น 

 - 

5.11 การพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกัน 

ที่ประชุมอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) 
- การพัฒนาระบบบรหิารวิจยั การสรา้งนักวิจัย การสร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในระดบัหลัง
ปริญญาเอก การสร้างงานวิจัยเพือ่พัฒนาสังคมฯ การสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
เชิงประเด็น อาทิ ปฏริูปการศึกษา ฯ การขับเคลื่อนงานวิจัยของเครอืข่ายนักวิจัย การประชุม
ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจยัความร่วมมือเครือข่ายกลุ่มศรีอยธุยา ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 - 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน 
ม ี ไม่ม ี

 6. สถาบันวิจัยอยุธยาศึกษา จ านวน 1 ฉบับ    
6.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย  
มหาวิทยาลัย 12 แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร/มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี/มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา/มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี/มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต/มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) 

- การประชุมวิชาการนานาชาติ /การเผยแพร่บทความวิจัยจ านวน 3 เรื่อง /การ น าเสนอ
นิทรรศการเรื่อง “มหาวิทยาลัยในเมืองมรดกโลก กับการจัดการความรู้แหล่งมรดกโลกภายใน
มหาวิทยาลัย” ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปี ๒๕๖๒ / การร่วมเผยแพร่
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ชุดเภรี-กัมปนาท  ในงาน “ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก 
ระหว่างวันท่ี 11-13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  - 

 7. ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 ฉบับ    
7.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

(1) ส่งเสริมบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพสูงสดุ (2) ส่งเสรมิและพัฒนาฐานข้อมลูท้องถิ่นให้สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ท้องท้องถิ่น (3) ส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ข่ายงานร่วมกันให้มีความรู้คู่คณุธรรม (4) ส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในการเผยแพร่วิชาการและ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย (5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ส านักวิทยบริการฯ กับ
ห้องสมุดอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ (6) ส่งเสริมความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

 - 

7.2 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ ช่ือฐานข้อมูลฯ 
“Gale Virtual Reference Library”(Online Database)  
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

(1) การจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แก่อาจารย์ นักศึกษา 
นักวิจัยและบุคลากรในการศึกษา ค้นคว้าและท างานวิจัย (2) การอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มี ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และการเรียนการสอนจาก
มหาวิทยาลัยได้ (3) การลดปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์การศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย (4) การใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมากในการบอกรับแต่ละครั้ง 
 

 - 

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน 
ม ี ไม่ม ี

7.3 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)  
ช่ือฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ (Relined) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (จ านวน 28 สถาบัน)  

(1) การจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมลูออนไลน์ ประเภทหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) แก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและบุคลากรในการศึกษา ค้นคว้า และ
ท างานวิจัย (2) การให้ทรัพยากรที่ซื้อมาแล้วนั้น เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และลดการใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมากในการบอกรับ (3) ความร่วมมือภายในเครือข่าย
กลุ่มส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัทั่วประเทศ และ
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  

 - 

7.5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ        
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) การพัฒนาบุคลากรเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์เพื่อสร้างสรรค์และสังคมในระดับท้องถิ่น (2) การ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (3) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ (4) พัฒนาองค์ความรู้ให้
เกิดนวัตกรรมความเป็นเลิศทางภูมิปัญญา (5) เผยแพร่และยกระดับความรู้สู่สังคมอุดมปัญญา  
- การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
(Thailand Human Library Networks) ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านบริหารจัดการห้องสมุด 

 - 

7.5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ด้านพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

(1) การพัฒนาและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การบริหารจัดการ  ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (3) การ
ด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 - 

 รวม 39 38 1 

 
จากตารางที่ 2.59 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วย งานภาครัฐและเอกชน

ภายในประเทศ จ านวน 39 ฉบับ ซึ่งหน่วยงานที่มีความร่วมมือมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 11 ฉบับ รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 7 ฉบับ และน้อยที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
 
หมายเหตุ   รายละเอียดโครงการความร่วมมือทั้งที่เป็น MOU และเป็นเอกสาร หรือบันทึกทั้งหมด 
ตารางท่ี 2.60 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  ข้อตกลงความร่วมมือ/กจิกรรมการด าเนินงาน การด าเนินงาน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 
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มี ไม่ม ี

 1. มหาวิทยาลัย จ านวน 4 ฉบับ    
1.1 Victoria University เครือจักรภพออสเตรเลีย 

โดย  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
(15 พฤศจิกายน 2559  ถึง 15 พฤศจิกายน 2564) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- สนับสนุนความร่วมมือและอ านวยความสะดวก / อบรมให้กับนักศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะเดินทางไป
ศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย / ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย 

-  

1.2 Shih Chine University, Taiwan, R.O.C  
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
โดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(24 พฤศจิกายน 2558 ถึง 24 พฤศจิกายน 2563) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการ การบริหาร และนักศึกษา / การขยายโอกาสการเรียนรู้แก่นักศึกษา / ความร่วมมือ
ในการท าวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 
 

-  

1.3 University of Management and Economics, 
Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา 
โดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(3 ธันวาคม 2558 ถึง 3 ธันวาคม 2563) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- การแลกเปลี่ยนการวิจยั/อาจารย์/ นักเรยีน การบรหิาร/พนักงานอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ทางวิชาการ 
- การพัฒนาและการท างานของโปรแกรมวิชาการ/โครงการวิจัยในองค์กร/หลักสูตร/ การท างานร่วมกันทางวัฒนธรรม 
 

-  

1.4 Tianjin Bohai Vocational Technical College 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2563) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- พัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสองสถาบัน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับอาจารยแ์ละนักศึกษา / 
แลกเปลีย่นผลงานความเป็นเลศิระหว่างสองสถาบัน แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา / ศึกษาวัฒนธรรมระหว่างสอง
สถาบัน 

-  

 2. คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ    
2.1 Kyoto Junior High School attached to Kyoto 

University of Education ประเทศญี่ปุ่น 
โดย  โรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร ์
(24 ธันวาคม – ต่อเนื่องทุกป)ี 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
-นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 20 คน ครู จ านวน 5 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยน ในเดือนตุลาคม 2562 
-นักเรียนโรงเรียน Kyoto Junior จ านวน 20 ครู จ านวน 5  คน เดินทางไปมาเยือน เดือนธันวาคม 2562 

 - 

 
ตารางท่ี 2.60 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  ข้อตกลงความร่วมมือ/กจิกรรมการด าเนินงาน การด าเนินงาน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 
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มี ไม่ม ี

 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 2 ฉบับ    
3.1 Anqing Normal University of the People's Republic 

of China สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
(2 พฤษภาคม 2560 ถึง 2 พฤษภาคม 2565) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลีย่นอาจารย์ นักศึกษา หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมลูวิทยาศาสตร์ วิชาการ วัฒนธรรม และผูบ้รหิาร / ท าหลกัสตูรร่วมกัน 
 -  

3.2 Komazawa Women’s College ประเทศญี่ปุน่ 
โดย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
(9 กรกฎาคม 2561 ถึง 9 กรกฎาคม 2564) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา / จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา 
 

-  

 4. คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 ฉบับ    
4.1 Gongqing College of Nanchang University 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา / คณะ
วิทยาการจัดการ  
(13 มิถุนายน 2561 ถึง 13 มิถุนายน 2566) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ อาจารย์ นักศึกษา ผู้แทน และวัฒนธรรม / พัฒนาและด าเนินการร่วมมือทางวิชาการ พัฒนา
หลักสูตร และท างานวิจัยร่วมกัน /  
ผลการด าเนินงาน 
- จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา Gongqing College of Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ซึ่งขณะนี้ก าลังศึกษาอยู่สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 9 คน 

 - 

 รวม 8 2 6 

 
จากตารางที่ 2.60 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ต่างประเทศ จ านวน 8 ฉบับ ซึ่งมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ฉบับ และไม่มีการด าเนินการ 6 ฉบับ  โดยหน่วยงานที่มีความร่วมมือมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัย จ านวน 4 ฉบับ 
รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 2 ฉบับ และคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานละ 1 ฉบับ 

 
 
 
 



บทท่ี 3  
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

จำกผ ูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
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บทที่ 3 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
บริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอย ธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

3.1  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหาร 
3.1.1 ผลประเมินค ณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 

 - อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์)  
3.1.2 ผลประเมินค ณภาพการบริหารงานของคณบดี 

- คณบดีคณะคร ศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส วิทย์  ไวยก ล) 
- คณบดีคณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์) 
- คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล) 
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  ร ่งพรหม) 

3.1.3 ผลประเมินค ณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
- ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส จิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง) 
- ผู้อ านวยการสถาบันอย ธยาศึกษา (อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงส วรรณ) 
- ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ป ริสังคหะ) 

3.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกีย่วข้องกับการจัดการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตหรือบริการของมหาวิทยาลัย 

3.3 ผลการประช มเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

3.4 ผลการลงพ้ืนที่เยี่ยมชมโครงการของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ช มชน
ตามโครงการย ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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3.1 แบบสอบถามความคิดเหน็ต่อการบริหารงานของผู้บริหาร 
คณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการพิจารณาผลการประเมินความคิดเห็นต่อค ณลักษณะของผู้น าองค์กร 

ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจจากแบบสอบถามการประเมิน
ความคิดเห็นฯ ของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอย ธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจากแบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นฯ จ านวน 3 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านค ณลักษณะของผู้น าองค์กร ได้แก่ ความเป็นผู้น าองค์กร และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ 
2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ได้แก่ การบริหารหน่วยงาน การสื่อสารและการ

สร้างเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพบ คลากร การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการมีพฤติกรรม
ในการรักษาระเบียบวินัย 

3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม การ
บริการวิชาการ การท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และโครงการตามแนวพระราชด าริในหลวง
รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 

ทั้งนี้มีผลประเมินค ณภาพการบริหารงานของแต่ละหน่วยงานดังนี้ 
 3.1.1 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากท กหน่วยงาน จากแบบสอบถามท่ีแจกทั้งหมด 600 คน 
ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 393 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 เป็นบ คลากรสายวิชาการ จ านวน 217 คน ร้อยละ 55.22 
และบ คลากรสายสนับสน น จ านวน 176 คน ร้อยละ 44.78 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 5 - 10 ปี 
ร้อยละ 36.13  

ผลประเมินความคิดเห็นต่อค ณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารและ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 - 3.2 

 
ตารางท่ี 3.1  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร     
1.1 ความเป็นผู้น าองค์กร 4.07 0.85 มาก 1 
1.2 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ 3.99 0.97 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.04 0.91 มาก  

2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร   
2.1 การบริหารหน่วยงาน 4.05 0.87 มาก 3 
2.2 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.17 0.86 มาก 2 
2.3 การพัฒนาศักยภาพบ คลากร 4.03 0.92 มาก 4 
2.4 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.01 1.06 มาก 5 
2.5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 4.24 0.87 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 4.09 0.90 มาก   
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ตารางท่ี 3.1  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดี (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ   
3.1 การเรียนการสอน 4.13 0.88 มาก 3 
3.2 การวิจัยและนวัตกรรม 4.16 0.91 มาก 2 
3.3 การบริการวิชาการ 4.10 0.90 มาก 4 
3.4 การท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 4.01 0.92 มาก 5 
3.5 การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริฯ 4.19 0.83 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 4.11 0.90 มาก  
ค่าเฉลี่ยรวม 4.09 0.90 มาก  

 
จากตารางที่ 3.1 ผลการประเมินค ณภาพการบริหารงานของอธิการบดี มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (4.09 คะแนน) ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่ส ด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ ระดับมาก 
(4.11 คะแนน) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่ส ด คือ ด้านค ณลักษณะของผู้น าองค์กร ระดับมาก (4.04 คะแนน) 
โดยผลการประเมินความคิดเห็นฯ แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.  ด้านค ณลักษณะของผู้น าองค์กร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.04 คะแนน 
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ ความเป็นผู้น าองค์กร 4.07 คะแนน ระดับมาก รองลงมา คือ สมรรถนะของ
นักบริหารมืออาชีพ 3.99 คะแนน ระดับมาก 

2.  ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
4.09 คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 4.24 คะแนน 
ระดับมาก และน้อยที่ส ด คือ การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.01 คะแนน ระดับมาก  

3.  ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.11 
คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริฯ 4.19 คะแนน ระดับ
มาก และน้อยที่ส ด คือ การท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 4.01 คะแนน ระดับมาก 
 
ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านค ณลักษณะของผู้น าองค์กร  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที่ 1 ความเป็นผู้น าองค์กร       

1. มีภาวะผู้น าโดยรวม 4.16 0.83 มาก 2 
2. ความเป็นนักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และสามารถท างานในเชิงร ก 4.15 0.78 มาก 3 
3. มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  4.23 0.74 มาก 1 
4. มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีทีมงานที่ดี 4.05 0.87 มาก 7 
5. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และกล ่มคนที่หลากหลาย 4.04 0.81 มาก 8 
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านค ณลักษณะของผู้น าองค์กร (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

6. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสน นผู้ร่วมงานท กระดับ 4.12 0.82 มาก 4 
7. มีความสามารถในการเสริมแรงให้ก าลังใจผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 3.98 0.91 มาก 10 
8. มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4.04 0.89 มาก 9 
9. มีความสามารถท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน 3.93 0.95 มาก 11 
10. มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหต ผล ข้อมูลสารสนเทศ และความถูกต้อง 4.05 0.83 มาก 6 
11. มีย ทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 4.06 0.86 มาก 5 

ค่าเฉลี่ย 4.07 0.85 มาก  
ด้านที่ 2 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ       

1.  มีความเป็นนักนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 4.05 0.96 มาก 3 

2.  มีความเป็นตัวแทนองค์กร มีบารมี และได้รับการยอมรับสามารถเจรจาไกล่
เกลี่ย ประนีประนอม และสร้างความผูกพันในองค์กร 3.96 1.06 มาก 6 

3.   มีความเป็นผู้ควบค มหรือผู้ก ากับ ที่สามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มค ณภาพ 
การให้บริการ กระต ้นทีมงานให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 4.05 0.88 มาก 2 

4.  มีความสามารถในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ 4.06 0.86 มาก 1 
5.  มีความเป็นนักก ากับติดตามให้บ คลากรปฏิบัติตามค ารับรองปฏิบัติราชการให้

เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 4.01 1.00 มาก 4 

6.   มีความเป็นนักประสานงาน สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระจายอ านาจการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 3.93 1.00 มาก 7 

7.  มีความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา สามารถอ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น  
ม ่งผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 3.92 1.07 มาก 8 

8.  มีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสน นปัจจัยที่เอื้อต่อการ
บริหารงาน 3.98 0.90 มาก 5 

ค่าเฉลี่ย 3.99 0.97 มาก  
ค่าเฉลี่ยรวม 4.04 0.91 มาก  

 
จากตารางที่ 3.2 รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านค ณลักษณะ

ของผู้น าองค์กร แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.  ด้านความเป็นผู้น าองค์กร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน โดยข้อที่

มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 4.23 คะแนน 
ระดับมาก และน้อยที่ส ด คือ การมีความสามารถท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน 3.93 คะแนน ระดับมาก 

2. ด้านสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.99 คะแนน 
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การมีความสามารถในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ 4.06 คะแนน 
ระดับมาก และน้อยที่ส ด คือ การมีความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา สามารถอ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น ม ่งผลลัพธ์
ของการด าเนินงาน 3.92 คะแนน ระดับมาก 
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ตารางท่ี 3.3  รายละเอียดผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของผู้บริหาร  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที ่1 การบริหารหน่วยงาน         
1. มีความสามารถในการวางแผน ก าหนดนโยบายและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.17 0.73 มาก 1 

2. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามนโยบายและแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.16 0.75 มาก 3 

3. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากรและบริหารทรัพยากรอยา่งมปีระสิทธิภาพ 3.98 0.88 มาก 15 
4. มีความสามารถและทักษะในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี 4.08 0.85 มาก 5 
5. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาบ คลากรท กสายงานของ
มหาวิทยาลัย 

4.09 0.87 มาก 4 

6. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบ คคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.04 0.85 มาก 9 
7. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.06 0.89 มาก 6 
8. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากรและบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 0.83 มาก 13 
9. มีความสามารถและทักษะในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี 4.03 0.82 มาก 11 
10. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนา 4.05 0.89 มาก 8 
11. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบ คคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.04 0.86 มาก 10 
12. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.02 0.91 มาก 12 
13. เปิดโอกาสให้ท กภาคส่วนในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบรหิารงาน 3.99 0.98 มาก 14 
14. มีการก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลย ทธ์ เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถถ่ายทอดแก่บ คลากร นักศึกษา และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

4.06 0.91 มาก 7 

15. เปิดโอกาสในการสร้างผลงานวิจัยและนวตักรรม โดยน ามาผนวกกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ตลอดจนความรูค้วามเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

4.17 0.84 มาก 2 

16. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูในเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) เพื่อน า
องค์กรไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น 

3.95 1.04 มาก 16 

ค่าเฉลี่ย 4.05 0.87 มาก  

ด้านที ่2 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย     

1. มีความสามารถในการพูด และการเขียนในโอกาสต่างๆ  4.21 0.81 มาก 1 

2. มีความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี 4.19 0.84 มาก 3 
3. มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับ และคล้อยตาม
อย่างมีเหต มีผล 4.08 0.90 มาก 5 

4. มีความสัมพันธ์อันดีกับบ คคลและหน่วยงานภายนอก 4.20 0.88 มาก 2 
5. ระดับความส าเร็จของความร่วมมือในการท างานระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
บ คคล และหน่วยงานภายนอก 4.15 0.87 มาก 4 

ค่าเฉลี่ย 4.17 0.86 มาก  
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ตารางท่ี 3.3  รายละเอียดผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของผู้บริหาร (ต่อ)  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที ่3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร         
1. มีการวางแผนและบริหารอัตราก าลังในเชิงปริมาณและค ณภาพ 4.00 0.92 มาก 3 
2. มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาบ คลากร เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนและการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

4.08 0.95 มาก 2 

3. มีการส่งเสริมและสนับสน นให้บ คลากรท กระดับ/ท กสายงาน พัฒนาตนเองให้เต็ม
ตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

4.09 0.87 มาก 1 

4. มีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่น าสู่ความผาส กของบ คลากรในองค์กร 3.93 0.93 มาก 4 

ค่าเฉลี่ย 4.03 0.92 มาก  

ด้านที ่4 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์     

1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัยชัดเจน 4.07 1.05 มาก 1 

2. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร 3.95 1.08 มาก 4 

3. ยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป 3.99 1.06 มาก 3 

4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 4.04 1.03 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.01 1.06 มาก  

ด้านที ่5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย     
1. เป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตน 
สง่างามตามจารีตประเพณีอันดีงามของไทย 

4.21 0.91 มาก 4 

2. มีความซื่อสัตย์ส จริต เป็นธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.23 0.96 มาก 2 

3. มีค ณธรรมส าหรับผู้บริหาร ส ข มรอบคอบ ควบค มอารมณ์ได้ และมีปิยวาจา 4.22 0.78 มาก 3 

4. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 4.34 0.76 มาก 1 

5. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 4.20 0.90 มาก 5 

ค่าเฉลี่ย 4.24 0.87 มาก  

ค่าเฉลี่ยรวม 4.09 0.90 มาก  

 
จากตารางที่ 3.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านประสิทธิภาพ 

การบริหารงานของผู้บริหารแยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.  ด้านการบริหารหน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.05 คะแนน โดยข้อที่

มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การมีความสามารถในการวางแผน ก าหนดนโยบายและน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 4.17 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่ส ด คือ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ 
(Benchmark) เพ่ือน าองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น 3.95 คะแนน ระดับมาก  
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2.  ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.17 คะแนน 
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การมีความสามารถในการพูดและการเขียนในโอกาสต่างๆ 4.21 คะแนน 
ระดับมาก และน้อยที่ส ด คือ การมีความสามารถในการพูดโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย ยอมรับ และคล้อยตาม
อย่างมีเหต มีผล 4.08 คะแนน ระดับมาก 

3.  ด้านการพัฒนาศักยภาพบ คลากร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน 
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริมและสนับสน นให้บ คลากรท กระดับ/ท กสายงาน พัฒนาตนเอง
ให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 4.09 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่ส ด 
คือ การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่น าสู่ความผาส กของบ คลากรในองค์กร 3.93 คะแนน ระดับมาก 

4.  ด้านการมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
4.01 คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัยชัดเจน 4.07 คะแนน 
ระดับมาก และน้อยที่ส ด คือ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร 
3.95 คะแนน ระดับมาก 

5.  ด้านการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
4.24 คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 4.34 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่ส ด คือ การมีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม 4.20 คะแนน ระดับมาก 
 
ตารางท่ี 3.4  รายละเอียดผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านผลสัมฤทธิ์ 

การบริหารงานตามพันธกิจ  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที ่1 การเรียนการสอน         

1. ก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการเรียนการสอนอย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่
แผนปฏิบัติราชการ 

4.11 0.89 มาก 7 

2. การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับค ณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

4.14 0.87 มาก 5 

3. มีระบบ กลไก ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF  4.08 1.06 มาก 10 
4. มีระบบการประเมินค ณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 4.10 0.89 มาก 9 
5. มีการสนับสน นการพัฒนาและ/หรือปรับปร งหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

4.11 0.91 มาก 8 

6. มีการส่งเสริมและสนับสน นบ คลากรให้ท าผลงานทางวิชาการ  4.17 0.85 มาก 2 
7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 4.16 0.85 มาก 3 
8. มีการสนับสน นการจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ 4.11 0.88 มาก 6 
9. มีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความ
ยืดหย ่นและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในย คดิจิทัล  

4.14 0.85 มาก 4 

10. มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการเรียนการสอน  4.21 0.78 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 4.13 0.88 มาก 
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ตารางท่ี 3.4  รายละเอียดผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ)  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที ่2 การวิจัยและนวัตกรรม         
1. มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการวิจัยอย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอด 
สู่แผนปฏิบัติราชการ 

4.19 0.88 มาก 4 

2. มีการสนับสน นงบประมาณด้านการวิจัยอย่างเหมาะสม 4.06 0.94 มาก 9 
3. มีความสามารถในการแสวงหาแหล่งท นวิจัยภายนอก 4.06 0.93 มาก 8 
4. มีการส่งเสริม สนับสน น และพัฒนาบ คลากรให้เป็นนักวิจัยหน้าใหม่อย่างทั่วถึง 4.14 0.95 มาก 7 
5. มีการสร้างแรงจูงใจแก่บ คลากรที่มีผลงานด้านวิจัย  4.22 0.90 มาก 1 
6. มีการส่งเสริมให้บ คลากรผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น 4.20 0.92 มาก 3 
7. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลด้านการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการ
พัฒนาความเข้มแข็งให้กับช มชนและสังคม 

4.20 0.90 มาก 2 

8. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือยกระดับงานวิจัย 4.18 0.90 มาก 5 
9. มีการจัดให้มีส่วนงานและระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

4.17 0.88 มาก 6 

ค่าเฉลี่ย 4.16 0.91 มาก  
ด้านที ่3 การบริการวิชาการ     
1. มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการอย่างชัดเจน และน าไป
ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 4.17 0.85 มาก 2 

2. มีการสนับสน นงบประมาณด้านการบริการวิชาการอย่างเหมาะสม และมีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนในท กหลักสูตร 4.18 0.82 มาก 1 

3. มีหลักสูตรในการบริการวิชาการที่สามารถหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 3.96 0.99 มาก 6 
4. มีการก าหนดช มชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 4.14 0.90 มาก 3 
5. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลด้านบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และ
น าไปวางแผน เพื่อการปรับปร งการด าเนินงานในปีถัดไป 

4.07 0.89 มาก 5 

6. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ 4.10 0.92 มาก 4 
ค่าเฉลี่ย 4.10 0.90 มาก  

ด้านที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย      
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 3.99 0.96 มาก 7 

2. มีการสนับสน นงบประมาณด้านการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในท กหลักสูตร 3.96 0.98 มาก 9 

3. การด าเนินงานด้านการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อน รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสม 4.04 0.94 มาก 4 

4. มีการส่งเสริมบ คลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท าน บ าร ง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.04 0.85 มาก 1 

5. มีความเป็นต้นแบบในการส่งเสริม สืบสาน อน รักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย ธยา  
ภูมิปัญญา อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น 4.04 0.89 มาก 2 
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ตารางท่ี 3.4  รายละเอียดผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ)  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

6. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผนเพื่อการปรับปร งการด าเนินงานในปีถัดไป 4.04 0.90 มาก 3 

7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม 4.03 0.87 มาก 5 
8. มีการส่งเสริมการจัดระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสริมสร้างศักยภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียนโดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ม ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 

3.95 0.93 มาก 10 

9. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร์ เพื่อเผยแพร่แก่บ คคลทั่วไป 

3.98 0.96 มาก 8 

10. มีการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   4.02 0.89 มาก 6 
ค่าเฉลี่ย 4.01 0.92 มาก  

ด้านที่ 5 โครงการตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมรา
โชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 

     

1. มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนว
พระราชด าริอย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 

4.23 0.77 มาก 1 

2. มีการสนับสน นงบประมาณการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ
อย่างเหมาะสม  

4.20 0.81 มาก 2 

3. มีการส่งเสริมให้ท กส่วนงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนว
พระราชด าริ 

4.18 0.87 มาก 4 

4. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ
อย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผน เพื่อการปรับปร งการด าเนินงานในปีถัดไป 

4.18 0.85 มาก 5 

5. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือยกระดับการด าเนินงานโครงการตาม
แนวพระราชด าริ 

4.19 0.87 มาก 3 

ค่าเฉลี่ย 4.19 0.83 มาก 
 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 0.90 มาก 
 

 
จากตารางที่  3.4 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านผลสัมฤทธิ์ 

การบริหารงานตามพันธกิจ แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.  ด้านการเรียนการสอน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน โดยข้อที่มี

คะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการเรียนการสอน 4.21 คะแนน 
ระดับมาก และน้อยที่ส ด คือ การมีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF 4.08 คะแนน ระดับมาก 

2.  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.16 คะแนน โดยข้อ
ที่มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การสร้างแรงจูงใจแก่บ คลากรที่มีผลงานด้านวิจัย 4.22 ระดับมาก และน้อยที่ส ด 
คือ การสนับสน นงบประมาณด้านการวิจัยอย่างเหมาะสม 4.06 คะแนน ระดับมาก  

3.  ด้านการบริการวิชาการ ผลการประเมินอยู่ ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.10 คะแนน  
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การสนับสน นงบประมาณด้านการบริการวิชาการอย่างเหมาะสม  
และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในท กหลักสูตร 4.18 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่ส ด คือ การมีหลักสูตร
ในการบริการวิชาการที่สามารถหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 3.96 คะแนน ระดับมาก  
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4.  ด้านการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.01 คะแนน 
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริมบ คลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท าน บ าร ง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.04 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่ส ด 
คือ การส่งเสริมการจัดระบบการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียนโดยออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่ม ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 3.95 คะแนน ระดับมาก  

5.  ด้านโครงการตามแนวพระราชด าริ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.19 คะแนน 
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่ส ด คือ การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ
อย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 4.23 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่ส ด คือ การก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผน เพ่ือการปรับปร ง
การด าเนินงานในปีถัดไป 4.18 คะแนน ระดับมาก  
 
 3.1.2 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 

การประเมินการบริหารงานของคณบดี 4 คณะ ได้แก่ คณะคร ศาสตร์ คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นฯ 
จากท กคณะมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 233 คน จากแบบสอบถามทั้งหมด 363 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 64.19 
ซึ่งคณะที่มีร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่ส ด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 82.76 รองลงมาคือ 
คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 71.88 และน้อยที่ส ดคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 51.58 

ผลประเมินความคิดเห็นต่อค ณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารและ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ รายละเอียดดังตารางที่ 3.5 – 3.9 

 
ตารางท่ี 3.5 สร ปผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดี  

อันดับ ผู้รับการประเมิน 
ผลประเมิน 

ผลสัมฤทธิก์ารปฏิบัติงาน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระดับผลสัมฤทธิ ์

1 คณบดีคณะคร ศาสตร์ 3.61 1.05 มาก 

2 คณบดีคณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.82 0.99 มาก 

3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3.55 1.10 มาก 

4 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.21 0.89 มาก 
 

จากตารางที่ 3.5 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีทั้ง 4 คณะ พบว่ามีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมากท กคณะ โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินมากที่ส ด คือ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 4.21 คะแนน รองลงมาคือ คณบดีคณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 
3.82 คะแนน และน้อยที่ส ดคือ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.55 คะแนน 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางท่ี 3.6  ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดี  

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

คะแนน ค่า
เบี่ยงเบน ระดับ คะแนน ค่า

เบี่ยงเบน ระดับ คะแนน ค่า
เบี่ยงเบน ระดับ คะแนน ค่า

เบี่ยงเบน ระดับ 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  

1.1 ความเป็นผู้น าองค์กร 3.55 1.05 มาก 3.81 0.94 มาก 3.59 1.06 มาก 4.39 0.80 มาก 

1.2 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ 3.49 1.16 ปาน
กลาง 3.76 0.99 มาก 3.52 1.13 มาก 4.31 0.76 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 1.09 มาก 3.76 0.97 มาก 3.54 1.12 มาก 4.33 0.79 มาก 

2. ด้านประสิทธภิาพการบริหารงานของผู้บริหาร  

2.1 การบริหารหนว่ยงาน 3.54 1.07 มาก 3.80 0.89 มาก 3.50 1.08 มาก 4.24 0.81 มาก 

2.2 การส่ือสารและการสร้างเครือข่าย 3.58 1.13 มาก 3.95 1.01 มาก 3.65 1.17 มาก 4.37 0.78 มาก 

2.3 การพัฒนาศักยภาพบ คลากร 3.59 1.12 มาก 3.90 0.89 มาก 3.52 1.05 มาก 4.25 0.86 มาก 

2.4 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมฯ 3.58 1.03 มาก 3.83 0.98 มาก 3.45 1.11 ปาน
กลาง 4.32 0.81 มาก 

2.5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินยั 3.54 1.18 มาก 3.86 0.96 มาก 3.68 1.09 มาก 4.43 0.76 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.57 1.09 มาก 3.85 0.96 มาก 3.54 1.13 มาก 4.30 0.82 มาก 

3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบรหิารงานตามพันธกิจ   

3.1 การเรียนการสอน 3.69 0.97 มาก 3.84 0.97 มาก 3.53 1.03 มาก 4.26 0.82 มาก 

3.2 การวิจยัและนวัตกรรม 3.60 1.05 มาก 3.75 1.08 มาก 3.41 1.14 ปาน
กลาง 4.08 1.00 มาก 

3.3 การบริการวิชาการ 3.66 1.05 มาก 3.73 1.06 มาก 3.49 1.10 ปาน
กลาง 4.25 0.89 มาก 

3.4 การท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรมฯ 3.70 0.93 มาก 3.79 1.00 มาก 3.56 1.12 มาก 4.12 0.94 มาก 

3.5 โครงการตามแนวพระราชด าริฯ 3.80 0.88 มาก 3.91 1.02 มาก 3.77 1.09 มาก 4.17 0.95 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.67 0.98 มาก 3.77 1.04 มาก 3.51 1.12 มาก 4.16 0.94 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 3.61 1.05 มาก 3.81 0.99 มาก 3.55 1.10 มาก 4.21 0.89 มาก 

 
จากตารางที่ 3.6 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดี 4 คณะ สร ปได้ดังนี้ 
1. คณบดีคณะคร ศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.61) 

ซ่ึงด้านท่ีมากท่ีส ด คือ ดา้นผลสมัฤทธ์ิการบริหารงานตามพันธกิจ (คะแนนเฉลีย่ 3.67) โดยเฉพาะประเด็นการด าเนิน
โครงการตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 (คะแนนเฉลี่ย 3.80) 

2. คณบดีคณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวม 3 ด้าน  
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.81) ซึ่งด้านที่มากที่ส ด คือ ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร (คะแนนเฉลี่ย 3.85) 
โดยเฉพาะประเด็นการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 3.95) 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.55) ซ่ึงด้านท่ีมากท่ีส ด คือ ดา้นค ณลักษณะของผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.54) โดยเฉพาะประเด็น
ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.59) 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.21) ซึ่งด้านที่มากท่ีส ด คือ ด้านค ณลักษณ์ของผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 4.33) โดยเฉพาะ
ประเด็นความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 4.39) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านค ณลักษณะของผู้น าองค์กร  

ประเด็นการประเมิน 
คณะคร ศาสตร์ 

คณะมน ษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์

ประเด็นที่ 1 ความเป็นผู้น าองค์กร 
1.  มีภาวะผู้น าโดยรวม 3.55 มาก 3.78 มาก 3.52 มาก 4.43 มาก 
2.  มีความเป็นนักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์  

และสามารถท างานในเชิงร ก 3.54 มาก 3.75 มาก 3.40 
ปาน
กลาง 

4.39 มาก 

3.  มีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของคณะ  3.52 มาก 3.77 มาก 3.65 มาก 4.53 

มาก
ที่ส ด 

4.  มีการบริหารงานอย่างมีประสทิธิภาพและมี
ทีมงานท่ีดี 3.49 ปาน

กลาง 3.86 มาก 3.54 มาก 4.31 มาก 

5.  มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ และกล ่มคนที่หลากหลาย 3.66 มาก 3.90 มาก 3.73 มาก 4.49 มาก 

6.  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสน น
ผู้ร่วมงานท กระดับ 3.69 มาก 3.87 มาก 3.85 มาก 4.41 มาก 

7.  มีความสามารถในการเสรมิแรงให้ก าลังใจ
ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 3.51 มาก 3.78 มาก 3.63 มาก 4.33 มาก 

8.  มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวม 3.76 มาก 3.75 มาก 3.54 มาก 4.39 มาก 

9.  มีความสามารถท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน 3.37 

ปาน
กลาง 

3.91 มาก 3.58 มาก 4.37 มาก 

10. มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหต ผล ข้อมูล
สารสนเทศ และความถูกต้อง 3.48 

ปาน
กลาง 

3.83 มาก 3.46 
ปาน
กลาง 

4.33 มาก 

11. มีย ทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่น าไปสู่
ความส าเร็จขององค์กร 3.46 

ปาน
กลาง 

3.75 มาก 3.54 มาก 4.29 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.55 มาก 3.81 มาก 3.59 มาก 4.39 มาก 
ประเด็นที่ 2 สมรรถนะของนกับริหารมืออาชีพ 
1.  มีความเป็นนักนวัตกรรม ความคิดรเิริ่ม

สร้างสรรค์ เป็นต้นแบบของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

3.58 มาก 3.58 มาก 3.27 
ปาน
กลาง 

4.20 มาก 

2.  มีความเป็นตัวแทนองค์กร มีบารมี และได้รับ
การยอมรับ สามารถเจรจาไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอม และสร้างความผูกพันในองค์กร 

3.43 
ปาน
กลาง 

3.67 มาก 3.46 
ปาน
กลาง 

4.31 มาก 

3.  มีความเป็นผู้ควบค มหรือผู้ก ากับ ที่สามารถ
เพิ่มผลผลิต เพิ่มค ณภาพการให้บริการ 
กระต ้นทีมงานให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

3.43 
ปาน
กลาง 

3.62 มาก 3.50 มาก 4.31 มาก 

4.  มีความเป็นผู้อ านวยการ มีวิสยัทัศน์และ
สามารถสื่อสารให้เกดิความเข้าใจได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นผู้ริเริม่และจัดโครงสร้างองค์กรสู่
องค์กรสมัยใหม ่

3.45 
ปาน
กลาง 

3.96 มาก 3.60 มาก 4.35 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านค ณลักษณะของผู้น าองค์กร (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
คณะคร ศาสตร์ 

คณะมน ษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

คะแนน 
ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

5.   มีความเป็นนักก ากับตดิตามให้บ คลากร
ปฏิบัตติามค ารบัรองปฏิบัตริาชการให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว ้

3.48 ปาน
กลาง 3.84 มาก 3.65 มาก 4.33 มาก 

6.   มีความเป็นนักประสานงาน สามารถสร้างและ
พัฒนาทีมงานอยา่งมีประสิทธิภาพ กระจาย
อ านาจการตดัสนิใจอย่างเหมาะสม 

3.52 มาก 3.90 มาก 3.50 มาก 4.39 มาก 

7.   มีความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา สามารถอ่าน 
คนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็นม ่งผลลพัธ์ 
ของการด าเนินงาน 

3.42 ปาน
กลาง 3.64 มาก 3.52 มาก 4.29 มาก 

8.   มีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสรมิ
และสนับสน นปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารงาน  

3.63 มาก 3.86 มาก 3.63 มาก 4.29 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.49 ปาน
กลาง 3.76 มาก 3.52 มาก 4.31 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.51 มาก 3.76 มาก 3.54 มาก 4.33 มาก 
 
จากตารางที่ 3.7 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านค ณลักษณะของผู้น าองค์กรแยกตาม

ด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. คณบดีคณะคร ศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.51) 

ประกอบด้วยความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.55) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม (คะแนนเฉลี่ย 3.76) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.49) ผลประเมิน
มากที่ส ด คือ การมีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสน นปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.63)  

2. คณบดีคณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.76) ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.81) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความสามารถ
ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน (คะแนนเฉลี่ย 3.91) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.76) 
ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความเป็นผู้อ านวยการ มีวิสัยทัศน์และสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้อย่างทั่วถึง 
เป็นผู้ริเริ่มและจัดโครงสร้างองค์กรสู่องค์กรสมัยใหม่ (คะแนนเฉลี่ย 3.96) 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.54) 
ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.59) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ 
และสนับสน นผู้ร่วมงานท กระดับ (คะแนนเฉลี่ย 3.85) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.52) 
ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความเป็นนักก ากับติดตามให้บ คลากรปฏิบัติตามค ารับรองปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ (คะแนนเฉลี่ย 3.65) 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.33) ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 4.39) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะ (คะแนนเฉลี่ย 4.53) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 4.31) 
ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความเป็นนักประสานงาน สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระจายอ านาจการตัดสินใจอย่างเหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย 4.39) 
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ตารางท่ี 3.8   รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร  

ประเด็นการประเมิน 
คณะคร ศาสตร์ คณะมน ษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร ์
คณะวิทยาการ

จัดการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดบั

ผลสมัฤทธ์ิ 

ประเด็นที่ 1 การบริหารหน่วยงาน 
1. ความสามารถในการวางแผน ก าหนดนโยบายและ
น าแผนไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 3.58 มาก 3.77 มาก 3.58 มาก 4.24 มาก 

2. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยด าเนินงานตามนโยบายและแผน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.64 มาก 3.83 มาก 3.38 
ปาน
กลาง 

4.31 มาก 

3. มีความสามารถจดัหา ระดมทรพัยากร และบริหาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3.43 

ปาน
กลาง 

3.86 มาก 3.40 
ปาน
กลาง 

4.06 มาก 

4. มกีารบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีความ
โปร่งใสในการบริหารงาน 3.48 

ปาน
กลาง 

3.75 มาก 3.56 มาก 4.33 มาก 

5. มีระบบการตดิตามผลการด าเนนิงานตามพันธกจิต่าง  ๆ 3.58 มาก 3.78 มาก 3.56 มาก 4.24 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 มาก 3.80 มาก 3.50 ปาน
กลาง 4.24 มาก 

ประเด็นที่ 2 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
1. มีความสามารถในการพูดและการเขียนในโอกาสต่างๆ  3.61 มาก 4.14 มาก 3.71 มาก 4.39 มาก 
2. มีความสามารถในการสื่อสารผา่นสื่อเทคโนโลย ี 3.84 มาก 3.83 มาก 3.63 มาก 4.33 มาก 
3. มีความสามารถในการพดูโน้มนา้วให้ผู้อื่น 
เห็นด้วย ยอมรับ และคล้อยตามอย่างมีเหต มีผล  

3.46 ปาน
กลาง 3.97 มาก 3.63 มาก 4.33 มาก 

4. มีความสัมพันธ์อันดีกับบ คคลและหน่วยงาน
ภายนอก 

3.58 มาก 4.01 มาก 3.73 มาก 4.49 มาก 

5. ระดับความส าเร็จของความร่วมมือในการท างาน
ระหว่างคณะกับบ คคล และหน่วยงานภายนอก 

3.40 
ปาน
กลาง 

3.80 มาก 3.56 มาก 4.33 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.58 มาก 3.95 มาก 3.65 มาก 4.37 มาก 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร          
1. การวางแผนและบริหารอัตราก าลังทั้งในเชิงปริมาณ
และค ณภาพได้อย่างเหมาะสม 

3.55 มาก 3.86 มาก 3.52 มาก 4.14 มาก 

2. มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนา
บ คลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนและการพัฒนาคณะ
และมหาวิทยาลัยในอนาคต 

3.57 มาก 3.86 มาก 3.46 
ปาน
กลาง 

4.20 มาก 

3. มีการส่งเสริมและสนับสน นใหบ้ คลากรท กระดับ
พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

3.67 มาก 4.00 มาก 3.65 มาก 4.39 มาก 

4. มีการส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการให้กับบ คคล
เพื่อให้เกิดขวัญและก าลังใจน าไปสู่การปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.58 มาก 3.88 มาก 3.44 
ปาน
กลาง 

4.27 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.59 มาก 3.90 มาก 3.52 มาก 4.25 มาก 
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ตารางท่ี 3.8   รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหาร (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
คณะคร ศาสตร์ คณะมน ษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

คะแนน 
ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์
คะแนน 

ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์

คะแนน 
ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์
คะแนน 

ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์

ประเด็นที่ 4 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัย ชัดเจน 3.55 มาก 3.86 มาก 3.38 ปาน
กลาง 4.39 มาก 

2. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร 

3.61 มาก 3.80 มาก 3.48 ปาน
กลาง 4.29 มาก 

3. ยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ เมื่อ
สถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป 

3.57 มาก 3.90 มาก 3.48 ปาน
กลาง 4.39 มาก 

4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 3.58 มาก 3.78 มาก 3.48 ปาน
กลาง 4.22 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.58 มาก 3.83 มาก 3.45 ปาน
กลาง 4.32 มาก 

ประเด็นที่ 5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 
1. เป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ประเพณีอันดีงามของไทย 

3.58 มาก 4.00 มาก 3.73 มาก 4.49 มาก 

2. มีความซื่อสัตย์ส จริต เป็นธรรม โปร่งใส เป็น
แบบอย่างท่ีดี  

3.54 มาก 3.81 มาก 3.56 มาก 4.43 มาก 

3. มีความส ข มรอบคอบ 3.51 มาก 4.03 มาก 3.85 มาก 4.37 มาก 
4. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม 

3.54 มาก 3.61 มาก 3.56 มาก 4.43 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.54 มาก 3.86 มาก 3.68 มาก 4.43 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.57 มาก 3.85 มาก 3.54 มาก 4.30 มาก 

จากตารางที่ 3.8 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารแยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. คณบดีคณะคร ศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.57) 
ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.54) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความสามารถและทักษะ
ในการบริหารให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินงานตามนโยบายและแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.64) 
การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 3.58) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความสามารถในการสื่อสาร
ผ่านสื่อเทคโนโลยี (คะแนนเฉลี่ย 3.84) การพัฒนาศักยภาพบ คลากร (คะแนนเฉลี่ย 3.59) ผลประเมินมากที่ส ด คือ 
การส่งเสริมและสนับสน นให้บ คลากรท กระดับ/ท กสายงาน พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.67) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.58) 
ผลประเมินมากที่ส ด คือ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร 
(คะแนนเฉลี่ย 3.61) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย (คะแนนเฉลี่ย 3.54) ผลประเมินมากที่ส ด คือ 
การเป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและประเพณีอันดีงามของไทย  (คะแนนเฉลี่ย 3.58)  
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2. คณบดีคณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.86) ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.80) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความสามารถ
ในการจัดหา ระดมทรัพยากร และบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.86) การสื่อสารและการ
สร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 3.95) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความสามารถในการพูดและการเขียนในโอกาส
ต่างๆ (คะแนนเฉลี่ย 4.14) การพัฒนาศักยภาพบ คลากร (คะแนนเฉลี่ย 3.90) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การ
ส่งเสริมและสนับสน นให้บ คลากรท กระดับ/ท กสายงาน พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 4.00) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.83) 
ผลประเมินมากที่ส ด คือ การยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป (คะแนนเฉลี่ย 3.90) 
และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย (คะแนนเฉลี่ย 3.86) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความส ข มรอบคอบ 
(คะแนนเฉลี่ย 4.03)  

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.54) 
ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.50) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความสามารถในการวางแผน 
ก าหนดนโยบายและน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.58) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.65) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับบ คคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 4.49) 
การพัฒนาศักยภาพบ คลากร (คะแนนเฉลี่ย 3.52) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริมและสนับสน นให้บ คลากร
ท กระดับพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.65) 
การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.45) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การยอมรับการปรับเปลี่ยน
ความคิด วิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป (คะแนนเฉลี่ย 3.48) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.68) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความส ข มรอบคอบ (คะแนนเฉลี่ย 3.85)  

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.30) ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.24) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.33) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
(คะแนนเฉลี่ย 4.37) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับบ คคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 4.49) 
การพัฒนาศักยภาพบ คลากร (คะแนนเฉลี่ย 4.25) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริมและสนับสน นให้บ คลากร
ท กระดับพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 4.39) 
การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 4.32) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การยอมรับการปรับเปลี่ยน
ความคิด วิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป (คะแนนเฉลี่ย 4.39) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 
(คะแนนเฉลี่ย 4.43) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การเป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและประเพณีอันดีงาม
ของไทย (คะแนนเฉลี่ย 4.49) 

  
ตารางท่ี 3.9 รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 

ประเด็นการประเมิน 
คณะคร ศาสตร์ คณะมน ษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร ์
คณะวิทยาการ

จัดการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์

ประเด็นที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน          

1. ก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการเรียนการสอน
อย่างชัดเจน  3.60 มาก 3.84 มาก 3.48 

ปาน
กลาง 

4.20 มาก 

2. การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ค ณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์ 3.76 มาก 3.91 มาก 3.56 มาก 4.31 มาก 

3. มีระบบก ากับตดิตามการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนท กหลักสูตร  3.69 มาก 3.83 มาก 3.54 มาก 4.37 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.9 รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
คณะคร ศาสตร์ คณะมน ษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร ์
คณะวิทยาการ

จัดการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน 

ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์

4. มีระบบการประเมินค ณภาพการจัดการเรยีนการสอน
ของอาจารย์ 

3.69 มาก 3.86 มาก 3.63 มาก 4.31 มาก 

5. การสนับสน นการพัฒนาและ/หรือปรับปร งหลักสูตรให้
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.63 มาก 3.94 มาก 3.54 มาก 4.27 มาก 

6. การส่งเสริมและสนับสน นบ คลากรให้ท าผลงานทาง
วิชาการ  

3.90 มาก 4.03 มาก 3.71 มาก 4.29 มาก 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 3.57 มาก 3.87 มาก 3.48 ปาน
กลาง 4.18 มาก 

8. การสนับสน นการจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการ
ศาสตร ์

3.57 มาก 3.67 มาก 3.35 ปาน
กลาง 4.16 มาก 

9. การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั และมีความยดืหย ่นและเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ในย คดิจิทลั  

3.70 มาก 3.77 มาก 3.54 มาก 4.27 มาก 

10. การส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมมา
พัฒนาการเรียนการสอน  

3.76 มาก 3.71 มาก 3.48 ปาน
กลาง 4.29 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.69 มาก 3.84 มาก 3.53 มาก 4.26 มาก 

ประเด็นที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม  
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการวจิัย และ
น าไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

3.57 มาก 3.72 มาก 3.56 มาก 4.22 มาก 

2. การสนับสน นงบประมาณด้านการวิจัยอย่างเหมาะสม 3.67 มาก 3.74 มาก 3.52 มาก 4.18 มาก 
3. มีความสามารถในการแสวงหาแหล่งท นวิจัยภายนอก 3.36 มาก 3.59 มาก 3.38 ปาน

กลาง 3.80 มาก 

4. การส่งเสริม สนับสน น และพัฒนาบ คลากรใหเ้ป็น
นักวิจัยหน้าใหม่อย่างทั่วถึง 

3.70 มาก 3.84 มาก 3.50 มาก 4.04 มาก 

5. การสร้างแรงจูงใจแก่บ คลากรทีม่ีผลงานด้านวิจัย  3.66 มาก 3.93 มาก 3.33 ปาน
กลาง 4.06 มาก 

6. การส่งเสริมให้บ คลากรผลติผลงานวิจัยท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของท้องถิ่น 

3.64 มาก 3.78 มาก 3.44 ปาน
กลาง 4.06 มาก 

7. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3.55 มาก 3.81 มาก 3.29 ปาน
กลาง 4.08 มาก 

8. การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับงานวจิัย 3.67 มาก 3.83 มาก 3.38 ปาน
กลาง 4.22 มาก 

9. การจัดให้มสี่วนงานและระบบบริหารจดัการงานวิจัย 
นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ในมหาวิทยาลยั
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.55 มาก 3.54 มาก 3.33 ปาน
กลาง 4.04 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.60 มาก 3.75 มาก 3.41 ปาน
กลาง 4.08 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.9 รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
คณะคร ศาสตร์ คณะมน ษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์

ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการ          
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับช มชนและสังคม 3.75 มาก 3.91 มาก 3.56 มาก 4.35 มาก 

2. การสนับสน นงบประมาณดา้นการบริการวิชาการ
อย่างเหมาะสม 3.81 มาก 3.81 มาก 3.56 มาก 4.22 มาก 

3. การบรูณาการกับการเรยีนการสอน การวิจยั และการ
บริการวิชาการตามความตอ้งการของสังคม 3.79 มาก 3.75 มาก 3.56 มาก 4.33 มาก 

4. มหีลักสตูรในการบริการวิชาการที่สามารถหารายได้
เข้ามหาวิทยาลยั 3.34 

ปาน
กลาง 

3.43 
ปาน
กลาง 

3.25 ปาน
กลาง 4.00 มาก 

5. มีการก าหนดช มชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน  3.63 มาก 3.80 มาก 3.48 ปาน

กลาง 4.31 มาก 

6. มีการก ากับ ตดิตาม และประเมนิผล ดา้นการบรกิาร
วิชาการอยา่งต่อเนื่อง และน าไปวางแผน เพื่อการ
ปรับปร งการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.63 มาก 3.72 มาก 3.48 ปาน
กลาง 4.27 มาก 

7. มีการสร้างเครือข่ายความรว่มมือ เพื่อยกระดบัการ
ให้บริการวิชาการ 3.70 มาก 3.70 มาก 3.52 มาก 4.31 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.66 มาก 3.73 มาก 3.49 ปาน
กลาง 4.25 มาก 

ประเด็นที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         

1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการท าน บ าร ง
ศิลปวฒันธรรม และถา่ยทอดไปสูก่ารปฏิบัติอยา่งชัดเจน 

3.76 มาก 3.90 มาก 3.65 มาก 4.20 มาก 

2. การสนับสน นงบประมาณในกิจกรรมการท าน 
บ าร งศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม และมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนในท กหลกัสูตร 

3.70 มาก 3.80 มาก 3.58 มาก 4.02 มาก 

3. การจัดกิจกรรมด้านการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมคีวามเหมาะสม 

3.73 มาก 3.88 มาก 3.65 มาก 4.20 มาก 

4. การส่งเสริมบ คลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.82 มาก 3.91 มาก 3.73 มาก 4.24 มาก 

5. มีความเป็นต้นแบบในการส่งเสริม สืบสาน 
อน รักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย ธยา ภมูปิัญญา อน รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น 

3.66 มาก 3.81 มาก 3.69 มาก 4.27 มาก 

6. การก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการจดักิจกรรมดา้น
การท าน บ าร งศลิปวัฒนธรรมอย่างตอ่เนื่อง และน าไป
วางแผน เพื่อการปรบัปร งการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.67 มาก 3.72 มาก 3.56 มาก 4.31 มาก 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการ
ท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม 

3.69 มาก 3.75 มาก 3.52 มาก 4.06 มาก 

8. การส่งเสริมการจัดระบบการเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการส
ริมสร้างศักยภาพด้านศลิปวัฒนธรรมของผู้เรยีน  

3.78 มาก 3.81 มาก 3.50 มาก 4.02 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.9  รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
คณะคร ศาสตร์ 

คณะมน ษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์
9. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรอืแหล่งการเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อ
เผยแพร่แก่บ คคลทั่วไป   

3.63 มาก 3.55 มาก 3.46 ปาน
กลาง 3.94 มาก 

10. การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา   3.58 มาก 3.71 มาก 3.31 ปาน

กลาง 3.94 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.70 มาก 3.79 มาก 3.56 มาก 4.12 มาก 
ประเด็นที่ 5 การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ        
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงาน
โครงการตามแนวพระราชด าริอย่างชัดเจน และน าไป
ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัตริาชการ 

3.84 มาก 3.91 มาก 3.81 มาก 4.20 มาก 

2. การสนับสน นงบประมาณการด าเนินงานโครงการ
ตามแนวพระราชด าริอย่างเหมาะสม  3.85 มาก 3.91 มาก 3.77 มาก 4.16 มาก 

3. การส่งเสริมให้ท กส่วนงานมีส่วนรว่มในการด าเนินงาน
โครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.78 มาก 3.96 มาก 3.77 มาก 4.22 มาก 

4. การก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามแนวพระราชด าริอยา่งตอ่เนื่อง และน าไป
วางแผน เพื่อการปรบัปร งการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.76 มาก 3.90 มาก 3.75 มาก 4.18 มาก 

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการ
ด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.79 มาก 3.86 มาก 3.73 มาก 4.06 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.80 มาก 3.91 มาก 3.77 มาก 4.17 มาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.67 มาก 3.77 มาก 3.51 มาก 4.16 มาก 

จากตารางที่ 3.9 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ แยก
ตามด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. คณบดีคณะคร ศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67) 
ประกอบด้วย การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.69) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริมและสนับสน นบ คลากร 
ให้ท าผลงานทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.90) การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.60) ผลประเมินมากที่ส ด คือ 
การส่งเสริม สนับสน น และพัฒนาบ คลากรให้เป็นนักวิจัยหน้าใหม่อย่างทั่วถึง (คะแนนเฉลี่ย 3.70) การบริการวิชาการ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.66) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การสนับสน นงบประมาณด้านการบริการวิชาการอย่างเหมาะสม 
(คะแนนเฉลี่ย 3.81) การท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.70) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริม
บ คลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (คะแนนเฉลี่ย 3.82) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.80) ผลประเมิน
มากที่ส ด คือ การสนับสน นงบประมาณการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างเหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย 3.85)  

2. คณบดีคณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.77) ประกอบด้วย การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.84) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริมและ
สนับสน นบ คลากรให้ท าผลงานทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.03) การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.75) ผลประเมิน
มากที่ส ด คือ การสร้างแรงจูงใจแก่บ คลากรที่มีผลงานด้านวิจัย  (คะแนนเฉลี่ย 3.93) การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.73) 
ผลประเมินมากที่ส ด คือ การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับช มชนและสังคม 
(คะแนนเฉลี่ย 3.91) การท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.79) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริม
บ คลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม (คะแนนเฉลี่ย 3.91) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.91) ผลประเมิน
มากที่ส ด คือ การส่งเสริมให้ท กส่วนงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.96)  

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.51) 
ประกอบด้วย การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.71) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริมและสนับสน นบ คลากรให้ท า
ผลงานทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.71) การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.56) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การ
ก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการวิจัย และน าไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน (คะแนนเฉลี่ย 3.56) การบริการ
วิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.56) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการตามความต้องการของสังคม (คะแนนเฉลี่ย 3.56) การท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.73) ผล
ประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริมบ คลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คะแนนเฉลี่ย 3.73) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.81) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนว
พระราชด าริอย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ (คะแนนเฉลี่ย 3.81) 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.16) ประกอบด้วย การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 4.26) ผลประเมินมากที่ส ด คือ มีระบบก ากับติดตาม
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท กหลักสูตร (คะแนนเฉลี่ย 4.37) การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.08)  
ผลประเมินมากที่ส ด คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือยกระดับงานวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.22) การบริการวิชาการ 
(คะแนนเฉลี่ย 4.25) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับช มชนและสังคม (คะแนนเฉลี่ย 4.35) การท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.12) ผลประเมิน 
มากที่ส ด คือ การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และ
น าไปวางแผน เพ่ือการปรับปร งการด าเนินงานในปีถัดไป (คะแนนเฉลี่ย 4.31) และการด าเนินงานโครงการตาม 
แนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 4.17) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริมให้ท กส่วนงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
โครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 4.22) 

 
 3.1.3 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

การประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันอย ธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามการประเมิน
ความคิดเห็นฯ จากท กหน่วยงานมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 118 คน จากแบบสอบถามทั้งหมด 145 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 81.38 ซึ่งหน่วยงานที่มีร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีส ด คือ สถาบันอย ธยาศึกษา ร้อยละ 90.70 
รองลงมา คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 89.54 และสถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 63.16  

ผลประเมินความคิดเห็นต่อค ณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารและ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ รายละเอียดดังตารางที่ 3.10 – 3.13 
 
ตารางท่ี 3.10 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

อันดับ ผู้รับการประเมิน 
ผลประเมิน 

ผลสัมฤทธิก์ารปฏิบัติงาน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระดับผลสัมฤทธิ ์

1 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3.36 1.57 ปานกลาง 

2 ผู้อ านวยการสถาบันอย ธยาศึกษา 3.60 1.23 มาก 

3 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.64 1.23 มาก 
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จากตารางที่ 3.10 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน 
พบว่ามีผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินมากที่ส ด คือ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 3.64 คะแนน รองลงมา คือ ผู้อ านวยการ
สถาบันอย ธยาศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.60 คะแนน และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คะแนนเฉลี่ย 3.36 
คะแนน ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 3.11  ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คะแนน 
ค่า

เบี่ยงเบน ระดับ คะแนน 
ค่า

เบี่ยงเบน ระดับ คะแนน 
ค่า

เบี่ยงเบน ระดับ 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร 

1.1 ความเป็นผู้น าองค์กร 3.28 1.48 ปาน
กลาง 3.64 1.21 มาก 3.58 1.20 มาก 

1.2 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ 3.36 1.50 ปาน
กลาง 3.56 1.21 มาก 3.54 1.21 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.32 1.49 ปาน
กลาง 3.61 1.21 มาก 3.56 1.20 มาก 

2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร3.47 

2.1 การบรหิารหน่วยงาน 3.19 1.61 ปาน
กลาง 3.47 1.22 ปาน

กลาง 3.64 1.15 มาก 

2.2 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 3.29 1.68 ปาน
กลาง 3.68 1.17 มาก 3.67 1.20 มาก 

2.3 การพัฒนาศักยภาพบ คลากร 3.13 1.79 ปาน
กลาง 3.33 1.43 ปาน

กลาง 3.54 1.36 มาก 

2.4 การมีวิสยัทัศน์และความคิดริเริม่สร้างสรรค ์ 3.16 1.71 ปาน
กลาง 3.42 1.32 ปาน

กลาง 3.57 1.30 มาก 

2.5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 3.36 1.63 ปาน
กลาง 3.54 1.40 มาก 3.84 1.15 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.22 1.66 ปาน
กลาง 3.49 1.29 ปาน

กลาง 3.66 1.21 มาก 

3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกจิ 
3.1 การสนับสน นการเรยีนการสอน 3.56 1.47 มาก 3.74 1.15 มาก 3.82 1.20 มาก 

3.2 การวิจัยและนวัตกรรม 3.41 1.51 ปาน
กลาง - - - - - - 

3.3 การบริการวิชาการ 3.15 1.60 ปาน
กลาง 3.64 1.17 มาก 3.64 1.28 มาก 

3.4 การท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม 3.42 1.51 ปาน
กลาง 3.82 1.13 มาก 3.66 1.35 มาก 

3.5 การด าเนินงานโครงการตามพระราชด าร ิ 3.52 1.49 มาก 3.54 1.28 มาก 3.65 1.33 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.42 1.52 ปาน
กลาง 3.71 1.17 มาก 3.68 1.29 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 3.36 1.57 ปาน
กลาง 3.60 1.23 มาก 3.64 1.23 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

จากตารางที่ 3.11 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก สร ปได้ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ใน

ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.36) ซึ่งด้านที่มากที่ส ด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (คะแนนเฉลี่ย 3.42) 
โดยเฉพาะประเด็นการสนับสน นการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.56) 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอย ธยาศึกษา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.60) ซึ่งด้านที่มากที่ส ด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (คะแนนเฉลี่ย 3.71) 
โดยเฉพาะประเด็นการท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.82) 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานใน
ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.64) ซึ่งด้านที่มากที่ส ด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงาน
ตามพันธกิจ (คะแนนเฉลี่ย 3.68) โดยเฉพาะประเด็นการการสนับสน นการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.82) 

 
ตารางท่ี 3.12  รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการด้านค ณลักษณะของผู้น าองค์กร  

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจยั 
และพัฒนา 

สถาบัน 
อย ธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นที่ 1 ความเป็นผู้น าองค์กร       

1. มีภาวะผู้น าโดยรวม 3.48 ปาน
กลาง 3.72 มาก 3.58 มาก 

2. มีความเป็นนักคิด วิเคราะห์ สรา้งสรรค์ และสามารถท างานใน
เชิงร ก 

3.24 ปาน
กลาง 3.62 มาก 3.56 มาก 

3. มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิงานในภาพรวมของสถาบัน/ส านัก  3.44 ปาน
กลาง 3.85 มาก 3.75 มาก 

4. มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีทีมงานที่ด ี 3.32 ปาน
กลาง 3.69 มาก 3.55 มาก 

5. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และกล ่มคน
ที่หลากหลาย 

3.32 ปาน
กลาง 3.72 มาก 3.64 มาก 

6. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสน นผูร้่วมงานท กระดับ 3.40 ปาน
กลาง 3.67 มาก 3.62 มาก 

7. มีความสามารถในการเสริมแรงให้ก าลังใจผู้ร่วมงานในการ
ปฏิบัติงาน 

3.42 ปาน
กลาง 3.46 ปาน

กลาง 3.56 มาก 

8. มีความเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชนส์่วนรวม 3.32 ปาน
กลาง 3.79 มาก 3.62 มาก 

9. มีความสามารถท าให้เกดิบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 3.24 ปาน
กลาง 3.54 มาก 3.49 ปาน

กลาง 
10. การตดัสินใจบนพ้ืนฐานของเหต ผล ข้อมูลสารสนเทศ และ
ความถูกต้อง 

3.32 ปาน
กลาง 3.49 ปาน

กลาง 3.55 มาก 

11. มีย ทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 3.24 ปาน
กลาง 3.54 มาก 3.42 ปาน

กลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.28 ปาน
กลาง 

3.64 มาก 3.58 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางท่ี 3.12  รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการด้านค ณลักษณะของผู้น าองค์กร (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจยั 
และพัฒนา 

สถาบัน 
อย ธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นที่ 1 ความเป็นผู้น าองค์กร       
1. มีภาวะผู้น าโดยรวม 3.48 ปาน

กลาง 3.72 มาก 3.58 มาก 

2. มีความเป็นนักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และสามารถท างานในเชิงร ก 3.24 ปาน
กลาง 3.62 มาก 3.56 มาก 

3. มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถาบัน/ส านัก  3.44 ปาน
กลาง 3.85 มาก 3.75 มาก 

4. มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีทีมงานท่ีดี 3.32 ปาน
กลาง 3.69 มาก 3.55 มาก 

5. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และกล ่มคนท่ี
หลากหลาย 3.32 ปาน

กลาง 3.72 มาก 3.64 มาก 

6. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสน นผู้ร่วมงานท กระดับ 3.40 ปาน
กลาง 3.67 มาก 3.62 มาก 

7. มีความสามารถในการเสริมแรงให้ก าลังใจผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 3.42 ปาน
กลาง 3.46 ปาน

กลาง 3.56 มาก 

8. มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 3.32 ปาน
กลาง 3.79 มาก 3.62 มาก 

9. มีความสามารถท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 3.24 ปาน
กลาง 3.54 มาก 3.49 ปาน

กลาง 
10. การตัดสินใจบนพื้นฐานของเหต ผล ข้อมูลสารสนเทศ และความถูกต้อง 3.32 ปาน

กลาง 3.49 ปาน
กลาง 3.55 มาก 

11. มีย ทธวิธีและเทคนิคการบริหารท่ีน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 3.24 ปาน
กลาง 3.54 มาก 3.42 ปาน

กลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.28 ปาน
กลาง 

3.64 มาก 3.58 มาก 

ประเด็นที่ 2 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ       
1. มีความเป็นนักนวัตกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบ
ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3.20 ปาน

กลาง 3.46 ปาน
กลาง 3.47 ปาน

กลาง 
2. มีความเป็นตัวแทนองค์กร มีบารมี และได้รับการยอมรับ สามารถ
เจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และสร้างความผูกพันในองค์กร 3.52 มาก 3.56 มาก 3.45 ปาน

กลาง 
3. มีความเป็นผู้ควบค มหรือผู้ก ากับท่ีสามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มค ณภาพการ
ให้บริการ กระต ้นทีมงานให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.44 ปาน

กลาง 3.59 มาก 3.51 มาก 

4. มีความเป็นผู้อ านวยการและสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้
อย่างทั่วถึง เป็นผู้ริเริ่มและจัดโครงสร้างองค์กรสู่องค์กรสมัยใหม่ 3.44 ปาน

กลาง 3.54 มาก 3.58 มาก 

5. มีความเป็นนักก ากับติดตามให้บ คลากรปฏิบัติตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 3.40 ปาน

กลาง 3.54 มาก 3.65 มาก 

6. มีความเป็นนักประสานงาน สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระจายอ านาจการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 3.48 ปาน

กลาง 3.64 มาก 3.55 มาก 

7. มีความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา สามารถอ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็นม ่ง
ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 3.40 ปาน

กลาง 3.54 มาก 3.51 มาก 

8. มีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสน นปัจจัยท่ีเอื้อ
ต่อการบริหารงาน  3.48 ปาน

กลาง 3.59 มาก 3.62 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.36 ปาน
กลาง 3.56 มาก 3.54 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร 3.32 ปาน

กลาง 3.61 มาก 3.56 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

จากตารางที่ 3.12 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน 
ด้านค ณลักษณะของผู้น าองค์กร สร ปไดด้ังนี้ 

1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย 3.32) ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.28) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีภาวะผู้น า
โดยรวม (คะแนนเฉลี่ย 3.48) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.36) ผลประเมินมากที่ส ด คือ 
การมีความเป็นตัวแทนองค์กร มีบารมี และได้รับการยอมรับ สามารถเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และสร้าง
ความผูกพันในองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.52)  

2. ผู้อ านวยการสถาบันอย ธยาศึกษา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.61) ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.64) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมี 
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถาบัน/ส านัก (คะแนนเฉลี่ย 3.85) และสมรรถนะของนักบริหาร
มืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.56) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความเป็นนักประสานงาน สามารถสร้างและพัฒนา
ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระจายอ านาจการตัดสินใจอย่างเหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย 3.64) 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.56) ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.58) ผลประเมินมากที่ส ด 
คือ การมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถาบัน/ส านัก (คะแนนเฉลี่ย 3.75) และสมรรถนะ
ของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.54) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความเป็นนักก ากับติดตามให้บ คลากร
ปฏิบัติตามค ารับรองปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ (คะแนนเฉลี่ย 3.65)  

 
ตารางที่ 3.13 รายละเอียดผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตงิานของผู้อ านวยการด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บรหิาร  

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

สถาบัน 
อย ธยาศึกษา 

ส านกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นที่ 1 การบริหารหน่วยงาน       

1. ความสามารถในการวางแผน ก าหนดนโยบายและน าสู่การปฏิบตัไิด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.28 
ปาน
กลาง 

3.46 
ปาน
กลาง 

3.67 มาก 

2. ความสามารถและทักษะในการบริหารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
สถาบัน/ส านัก ด าเนินงานตามนโยบายและแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.32 
ปาน
กลาง 

3.46 
ปาน
กลาง 

3.73 มาก 

3. ความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และบริหารทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.32 
ปาน
กลาง 

3.56 
ปาน
กลาง 

3.65 มาก 

4. ความสามารถและทักษะในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ด ี
3.16 

ปาน
กลาง 

3.49 
ปาน
กลาง 

3.56 มาก 

5. ระดบัความส าเร็จในการส่งเสรมิและพฒันาบ คลากรท กสายงานของสถาบัน/ส านัก 
3.12 

ปาน
กลาง 

3.31 
ปาน
กลาง 

3.67 มาก 

6. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบ คคลได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
3.36 

ปาน
กลาง 

3.33 
ปาน
กลาง 

3.62 มาก 

7. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 
3.36 

ปาน
กลาง 

3.49 
ปาน
กลาง 

3.60 มาก 

8. เปิดโอกาสให้ท กภาคส่วนในสถาบนั/ส านัก มสี่วนร่วมในการบริหารงาน  
3.28 

ปาน
กลาง 

3.69 มาก 3.65 มาก 
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ตารางที่ 3.13  รายละเอียดผลการประเมินผลสมัฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ของผู้บริหาร (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจยั 
และพัฒนา 

สถาบัน 
อย ธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

9. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลย ทธ์ เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
และแผนกลย ทธ์สู่การปฏิบัติแก่บ คลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ   

3.16 
ปาน
กลาง 

3.59 มาก 3.73 มาก 

10. เปิดโอกาสในการสร้างผลงานวิจยัและนวัตกรรม โดยน ามาผนวกกับ
เทคโนโลยใีหม่ๆ ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญและอัตลักษณข์อง
มหาวิทยาลัย  

3.16 
ปาน
กลาง 

3.51 มาก 3.60 มาก 

11. มีการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลในเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) เพื่อน า
องค์กรไปสู่การพัฒนาท่ีดีขึ้น   

3.16 
ปาน
กลาง 

3.28 
ปาน
กลาง 

3.56 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.19 
ปาน
กลาง 

3.47 
ปาน
กลาง 

3.64 มาก 

ประเด็นที่ 2 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย       
1. มีความสามารถในการพดู และการเขียนในโอกาสต่างๆ  3.52 มาก 3.54 มาก 3.60 มาก 
2. มีความสามารถในการสื่อสารผา่นสื่อเทคโนโลย ี

3.36 
ปาน
กลาง 

3.69 มาก 3.76 มาก 

3. มีความสามารถในการพดูโน้มนา้วให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับ และ
คล้อยตามอย่างมีเหต มผีล 3.32 

ปาน
กลาง 

3.54 มาก 3.58 มาก 

4. มีความสัมพันธ์อันดีกับบ คคลและหน่วยงานภายนอก 
3.32 

ปาน
กลาง 

3.85 มาก 3.80 มาก 

5. ระดับความส าเร็จของความร่วมมือในการท างานระหว่าง
สถาบัน/ส านักกับบ คคล และหน่วยงานภายนอก 3.20 

ปาน
กลาง 

3.79 มาก 3.62 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.29 
ปาน
กลาง 

3.68 มาก 3.67 มาก 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร       
1. การวางแผนและบริหารอัตราก าลัง ทั้งในเชิงปริมาณและ
ค ณภาพได้อย่างเหมาะสม 3.20 

ปาน
กลาง 

3.33 
ปาน
กลาง 

3.40 
ปาน
กลาง 

2. การก าหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาบ คลากร เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนและการพัฒนามหาวิทยาลยัในอนาคต 3.24 

ปาน
กลาง 

3.33 
ปาน
กลาง 

3.56 มาก 

3. การส่งเสริมและสนับสน นให้บ คลากรท กระดับ/ท กสายงาน
พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

3.16 ปาน
กลาง 3.41 

ปาน
กลาง 

3.60 มาก 

4. การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่น าสู่ความผาส กของบ คลากรในองค์กร 
3.20 

ปาน
กลาง 

3.26 
ปาน
กลาง 

3.60 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.13 
ปาน
กลาง 

3.33 
ปาน
กลาง 

3.54 มาก 

ประเด็นที่ 4 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์       
1. เป็นผู้มีวิสยัทัศน์กว้างไกล ทันสมัย ชัดเจน 

3.16 
ปาน
กลาง 

3.26 
ปาน
กลาง 

3.42 
ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 3.13  รายละเอียดผลการประเมินผลสมัฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ของผู้บริหาร (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจยั 
และพัฒนา 

สถาบัน 
อย ธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

2. การใช้กระบวนการมสี่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทัศน์ หรือ
ทิศทางการพัฒนาองค์กร 3.28 

ปาน
กลาง 

3.41 
ปาน
กลาง 

3.64 มาก 

3.  ยอมรับการปรับเปลีย่นความคดิ วิธีการ เมื่อสถานการณ์
แวดล้อมเปลี่ยนไป 3.28 

ปาน
กลาง 

3.44 
ปาน
กลาง 

3.65 มาก 

4. เป็นผู้มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
3.12 

ปาน
กลาง 

3.56 มาก 3.56 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.16 
ปาน
กลาง 

3.42 
ปาน
กลาง 

3.57 มาก 

ประเด็นที่ 5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย       
1. เป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและ
ปฏิบัติตนสง่างามตามจารตีประเพณีอันดีงามของไทย 3.48 

ปาน
กลาง 

3.69 มาก 3.89 มาก 

2. มีความซื่อสัตย์ส จริต เป็นธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างท่ีดี 
และเป็นที่ยอมรับท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3.28 

ปาน
กลาง 

3.64 มาก 3.87 มาก 

3. มีค ณธรรมส าหรับผู้บริหาร ส ข มรอบคอบ ควบค มอารมณ์ได้ 
และมีปยิวาจา 3.52 มาก 3.33 

ปาน
กลาง 

3.87 มาก 

4. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลยั  

3.40 
ปาน
กลาง 

3.62 มาก 3.89 มาก 

5. มีความกล้าคดิ กล้าตัดสินใจ ในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
3.44 

ปาน
กลาง 

3.44 
ปาน
กลาง 

3.69 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.36 
ปาน
กลาง 

3.54 มาก 3.84 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 

3.22 ปาน
กลาง 

3.49 ปาน
กลาง 

3.66 มาก 

 
จากตารางที่ 3.13 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ด้าน

ประสิทธิภาพการบริหารงาน สร ปไดด้ังนี้ 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(คะแนนเฉลี่ย 3.22) ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.19) ผลประเมินมากท่ีส ด คือ การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล (คะแนนเฉลี่ย 3.36) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 3.29) ผลประเมินมากที่ส ด 
คือ การมีความสามารถในการพูด และการเขียนในโอกาสต่างๆ (คะแนนเฉลี่ย 3.52) การพัฒนาศักยภาพบ คลากร 
(คะแนนเฉลี่ย 3.13) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การก าหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาบ คลากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยน
และการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต (คะแนนเฉลี่ย 3.24) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.16) 
ผลประเมินมากที่ส ด คือ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.28) 
และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย (คะแนนเฉลี่ย 3.36) ผลประเมินมากที่ส ด คือ มีค ณธรรมส าหรับผู้บริหาร 
ส ข มรอบคอบ ควบค มอารมณ์ได้ และมีปิยวาจา (คะแนนเฉลี่ย 3.52) 
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2. ผู้อ านวยการสถาบันอย ธยาศึกษา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย 3.49) ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.47) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การเปิดโอกาสให้
ท กภาคส่วนในสถาบัน/ส านัก มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.69) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.68) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับบ คคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 3.85) 
การพัฒนาศักยภาพบ คลากร (คะแนนเฉลี่ย 3.33) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริมและสนับสน นให้บ คลากร 
ท กระดับ/ท กสายงานพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.41) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.42) ผลประเมินมากที่ส ด คือ  
การเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (คะแนนเฉลี่ย 3.56) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.54) ผลประเมินมากท่ีส ด คือ การเป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตน
สง่างามตามจารีตประเพณีอันดีงามของไทย(คะแนนเฉลี่ย 3.69) 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.66) ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.64) ผลประเมินมากที่ส ด 
คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลย ทธ์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลย ทธ์สู่การปฏิบัติแก่บ คลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  
(คะแนนเฉลี่ย 3.79) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 3.67) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การมีความสัมพันธ์
อันดีกับบ คคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 3.80) การพัฒนาศักยภาพบ คลากร (คะแนนเฉลี่ย  3.54) ผลประเมิน
มากที่ส ด คือ การส่งเสริมและสนับสน นให้บ คลากรท กระดับ/ท กสายงานพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้
เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.60) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.57) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อม
เปลี่ยนไป (คะแนนเฉลี่ย 3.65) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย (คะแนนเฉลี่ย 3.66) ผลประเมินมากท่ีส ด 
คือ การเป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตนสง่างามตามจารีตประเพณีอันดีงามของไทย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.89) 
 
ตารางที่ 3.14  รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

ประเด็นที่ 1 การสนับสนุนการเรียนการสอน   

1. มีการส่งเสริมและสนับสน นบ คลากรให้ท าผลงานทางวิชาการ 3.64 มาก 
2. การสร้างแหล่งเรียนรู้ การถอดองค์ความรู้จากงานวิจัย และเปดิโอกาสให้นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปเข้ามาเรียนรู ้ 3.60 มาก 

3. การส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนาการเรยีนการสอน 3.60 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.56 มาก 

ประเด็นที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม   
1. การก าหนดนโยบาย เป้าหมายด้านการวิจัย รวมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเกิดผล
สัมฤทธ์ิผล 3.40 ปานกลาง 

2. การสนับสน นงบประมาณดา้นการวิจัยอย่างเหมาะสม 3.44 ปานกลาง 
3. ความสามารถในการแสวงหาแหล่งท นวิจัยภายนอก 3.08 ปานกลาง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.14 รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 
4. การส่งเสริม สนบัสน น และพัฒนาบ คลากรใหเ้ป็นนักวิจัยหน้าใหม่อย่างท่ัวถึง 3.40 ปานกลาง 
5. การสร้างแรงจูงใจแก่บ คลากรที่มีผลงานดา้นวิจัย เช่น การเชิดชเูกียรติ การให้รางวัล 3.64 มาก 
6. การส่งเสริมให้บ คลากรผลติผลงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น 3.40 ปานกลาง 
7. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลดา้นการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนต์่อการพัฒนาท้องถิ่น 3.52 มาก 

8. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับงานวิจัย 3.44 ปานกลาง 
9. การจัดให้มีส่วนงานและระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาใน
มหาวิทยาลยัอย่างมีประสิทธิภาพ  3.60 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 ปานกลาง 
ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอยา่ง
ชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธ์ิผล 3.28 ปานกลาง 

2. การสนับสน นงบประมาณดา้นการบริการวิชาการอย่างเหมาะสม  3.24 ปานกลาง 
3. การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของบ คลากร นักศึกษา 
และท้องถิ่น 3.36 ปานกลาง 

4. หลักสูตรในการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 2.96 ปานกลาง 
5. การก าหนดช มชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 3.20 ปานกลาง 
6. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผนเพื่อการ
ปรับปร งการด าเนินงานในปีถัดไป 3.24 ปานกลาง 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ 3.08 ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.15 ปานกลาง 

ประเด็นที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
1. การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 3.48 ปานกลาง 

2. การส่งเสริมบ คลากรใหม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.48 ปานกลาง 

3. การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยดา้นศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 3.48 ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.42 ปานกลาง 

ประเด็นที่ 5 การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างชัดเจน 
รวมทั้งการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธ์ิผล 3.56 มาก 

2. การสนับสน นงบประมาณการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างเหมาะสม  3.60 มาก 
3. การส่งเสริมให้ท กส่วนงานมสี่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.60 มาก 
4. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง 
และน าไปวางแผน เพื่อการปรับปร งการด าเนินงานในปีถัดไป 3.60 มาก 

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.52 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.52 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 3.42 ปานกลาง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.14 รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   

ประเด็นที่ 1 การสนับสนุนการเรียนการสอน   
1. การส่งเสริมและสนับสน นบ คลากรให้ท าผลงานทางวิชาการด้านการท าน บ าร งศลิปะและ
วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3.69 มาก 

2. การส่งเสริมผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน เพื่อบูรณาการเรียนการสอน 3.69 มาก 
3. การสร้างแหล่งเรียนรู้ ถอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสร้างความตระหนักใน
ค ณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมใหแ้ก่นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 3.85 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.74 มาก 

ประเด็นที่ 2 การบริการวิชาการ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอยา่ง
ชัดเจนและเกิดสัมฤทธ์ิผล 3.77 มาก 

2. การบริการวิชาการที่น าองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิัญญาตามเอกลักษณ์ของ
สถาบันที่เน้นการมีส่วนร่วมของบ คลากร นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น 3.87 มาก 

3. หลักสูตรในการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 3.15 ปานกลาง 
4. การก าหนดช มชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 3.62 มาก 
5. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผนเพื่อการ
ปรับปร งการด าเนินงานในปีถัดไป 3.64 มาก 

6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ 3.79 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.64 มาก 

3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการท าน บ าร งศลิปะและวัฒนธรรม และถ่ายทอดไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างชัดเจนเกิดสัมฤทธ์ิผล 3.77 มาก 

2. การสนับสน นงบประมาณในกิจกรรมการท าน บ าร งศลิปะและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม และมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน 3.77 มาก 

3. การจัดกจิกรรมด้านการท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม ภมูิปัญญา อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งเหมาะสม 3.82 มาก 

4. การส่งเสริมบ คลากรทั้งภายในและภายนอกส่วนงานให้มสี่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท าน บ าร ง
ศิลปะและวัฒนธรรม 3.92 มาก 

5. ความเป็นต้นแบบในการส่งเสรมิ สืบสาน อน รักษ์ศลิปะและวัฒนธรรมอย ธยา ภูมิปญัญา อน รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น 3.85 มาก 

6. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการจัดกิจกรรมด้านการท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง และน าไปวางแผนเพื่อการปรับปร งการด าเนินงานในปีถัดไป 3.72 มาก 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการท าน บ าร งศลิปะและวัฒนธรรม 3.85 มาก 
8. การส่งเสรมิการจดัระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสรมิสร้างศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมของผู้เรียน 
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ม ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 3.74 มาก 

9. ฐานข้อมลูหรือการบริการหรือแหล่งการเรยีนรู้ทางด้านศิลปะและวฒันธรรม และประวัติศาสตร์  
เพื่อเผยแพร่แก่บ คคลทั่วไป   3.79 มาก 

10. การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา   3.92 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.82 มาก 



- 122 - 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.14 รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ 
4. การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ และน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจนและเกิดผลสมัฤทธิ์ 

3.59 มาก 

2. การส่งเสริมให้ท กส่วนงานมสี่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.51 มาก 
3. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง และ
น าไปวางแผน เพื่อการปรับปร งการด าเนินงานในปีถัดไป 3.56 มาก 

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 3.51 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.54 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
ด้านผลสัมฤทธิก์ารบริหารงานตามพันธกจิ 

3.71 มาก 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1. การสนับสนนุการเรียนการสอน   
1. มีการสนับสน นและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  3.84 มาก 
2. การพัฒนาข้อมลูสารสนเทศและเพิ่มช่องทางการใช้บริการของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเขา้มาเรียนรู ้ 3.84 มาก 
3. การส่งเสริมและพัฒนาให้บ คลากรน าความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปสนับสน นการ
จัดท าสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของคณาจารย์ใหม้ากขึ้น 3.80 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.82 มาก 

2. การบริการวิชาการ   

1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบตัิอย่างชัดเจน
และเกดิผลสมัฤทธ์ิผล 

3.58 มาก 

2. การบริหารจัดการงานบริการหอ้งสม ดและงานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 3.84 มาก 
3. มีหลักสตูรในการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 3.53 มาก 
4. การก าหนดช มชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 3.62 มาก 
5. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผน เพื่อการ
ปรับปร งการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.55 มาก 

6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ 3.71 มาก 
7. การจัดสภาพแวดล้อมของส านกัวิทยบริการฯ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 3.65 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.64 มาก 

3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

1. การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิัญญา อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.69 มาก 

2. การส่งเสริมบ คลากรใหม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.73 มาก 

3. การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยดา้นศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 3.56 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.66 มาก 
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ตารางที่ 3.14 รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์

4. การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริและพระบรมราโชยาย   

1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างชัดเจน และ
น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างชัดเจนและเกิดผลสมัฤทธ์ิผล 

3.65 มาก 

2. การสนับสน นงบประมาณการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างเหมาะสม  3.64 มาก 

3. การส่งเสริมให้ท กส่วนงานมสี่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.64 มาก 

4. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างต่อเนื่องและน าไป
วางแผน เพื่อการปรับปร งการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.65 มาก 

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.67 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.65 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
ด้านผลสัมฤทธิก์ารบริหารงานตามพันธกจิ 

3.68 มาก 

 
จากตารางที่ 3.14 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 3 หน่วยงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ 

การบริหารงานตามพันธกิจ สร ปไดด้ังนี้ 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.42) 

ประกอบด้วย การสนับสน นการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.56) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริมและสนับสน น
บ คลากรให้ท าผลงานทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.64) การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.41) ผลประเมินมากที่ส ด 
คือ การสร้างแรงจูงใจแก่บ คลากรที่มีผลงานด้านวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 3.64) การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.15) 
ผลประเมินมากที่ส ด คือ การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของบ คลากร 
นักศึกษา และท้องถิ่น (คะแนนเฉลี่ย 3.36) การท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.42) ผลประเมินมากที่ส ด 
คือ การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(คะแนนเฉลี่ย 3.48) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.52) ผลประเมินมากที่ส ด คือ 
การสนับสน นงบประมาณการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างเหมาะสม  (คะแนนเฉลี่ย 3.60) 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอย ธยาศึกษา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.71) 
ประกอบด้วย การสนับสน นการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.74) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การสร้างแหล่งเรียนรู้ 
ถอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสร้างความตระหนักในค ณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป (คะแนนเฉลี่ย 3.85) การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.64) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การบริการวิชาการ
ที่น าองคค์วามรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาตามเอกลักษณ์ของสถาบันที่เน้นการมีส่วนร่วมของบ คลากร นักศึกษา 
และประชาชนในท้องถิ่น (คะแนนเฉลี่ย 3.87) การท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.82) ผลประเมิน
มากที่ส ด คือ การส่งเสริมบ คลากรทั้งภายในและภายนอกส่วนงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท าน บ าร งศิลปะ
และวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.92) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.54) ผลประเมิน 
มากที่ส ด คือ การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ และน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์ (คะแนนเฉลี่ย 3.59) 
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3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานอยู่ในระดับ

มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.68) ประกอบด้วย การสนับสน นการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.82) ผลประเมินมากที่ส ด คือ 
การสนับสน นและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (คะแนนเฉลี่ย 3.84) การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.64) ผล
ประเมินมากที่ส ด คือ การบริหารจัดการงานบริการห้องสม ดและงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไปตามมาตรฐาน 
(คะแนนเฉลี่ย 3.84) การท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.66) ผลประเมินมากที่ส ด คือ การส่งเสริม
บ คลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท าน บ าร งศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (คะแนนเฉลี่ย 3.73) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.65)  
ผลประเมินมากที่ส ด คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือยกระดับการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ  
(คะแนนเฉลี่ย 3.67) 
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3.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตหรือบริการของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการสัมภาษณ์บ คคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนกรรมการผู้ทรงค ณว ฒิในสภามหาวิทยาลัย 
ผู้แทนผู้บริหาร บ คคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย และตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่า มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางที่ 3.15 

 

ตารางที่ 3.15  ผลการสัมภาษณ์บ คคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ผู้รับการประเมิน 
 

 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับของช มชนและจังหวัด จนประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล 
2. มหาวิทยาลัยเพิ่มช่องทางในการหารายได้ได้มากขึ้น เช่น การบริหารจัดการรายได้จากโรงเรียนสาธิต การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การใช้พืน้ที่ของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการหารายได้ 
3. มหาวิทยาลัยน าแนวทางการด าเนินการสู่การปฏิบัติได้จริง เช่น แนวทางการสนับสน นท นวิจัย การพัฒนาระบบการรับรองจริยธรรมวิจัย 
4. มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้ไดร้ับรางวัล 100 ส ดยอดช มชนค ณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้านพลังบวรต้นแบบ 
5. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันชีวิตส าหรับผู้ติดเช้ือ Covid-19 และการแจกซิมการ์ดให้กับนักศึกษาเพื่อการเรียนออนไลน์เป็นระยะเวลา 1 ปี  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. ควรมีการจัดการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ให้มากขึ้น 
2. ควรมีการวางแผนการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มากขึ้น เพื่อให้มีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นจริงมากขึ้น 
3. ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบ คลากรสายวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ส่งเสริมศักยภาพ เช่น การเตรียมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

การเขียนบทความระดับชาติ/นานาชาติ 
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยในลักษณะเชิงร ก 
5. ควรมีการท ากิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความต้องการของช มชนให้มากขึ้น โดยการผนวกองค์ความรู้จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการให้บริการช มชนให้

มากขึ้น ไม่ใช่เพียงเป็นผู้สอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 
2. ตัวแทน  

 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของจังหวัด ช นชน และท้องถิ่น ทั้งในด้านการผลิตบ ัณฑิต การบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีผลงานที่โดดเด่นในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ชัดเจนว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ (Result) มากน้อยเพียงใด และยังไม่มีการวิจัย
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.15  ผลการสัมภาษณ์บ คคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ ด าเนินการให้มีตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไม่ขาดการประเมินความส าเร็จของผลงาน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมมากข้ึนในส่วนของคณะและสถาบัน/ส านัก  
2. ควรมีการก าหนดแผลกลย ทธท์ี่มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ในการบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ SWOT/Vision/………/Profit 
3. ควรมีการปรับระบบดิจิตอลเทคโนโลยใีห้มีความถูกต้องทันสมัย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ด้านวิชาการและการบริหาร 
4. บ คลากรควรมีการประเมินและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานตามความเช่ียวชาญของแต่ละสายงาน 
5. ควรมีการก าหนดค ณลักษณะที่ชัดเจนของบ คลากรแต่ละสายงาน 
6. เป็นผู้บริหารที่ดีแต่ขาดการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่ดี (Change Leader) 
7. ควรมีการก าหนดวัฒนธรรมองค์การที่ชัดเจนและท กคนมีส่วนร่วม และควรสร้าง Strong Culture 
8. ผู้บริหารขาดความเป็นมืออาชีพท่ีมีสมรรถนะนักบรหิารระดับสูง ฉะนั้นควรพัฒนาหลักสูตรนักบรหิารระดับสูงของมหาวิทยาลัย (AMP : Advanced 

Management Program) 
9. ควรจัดท าแผนย ทธศาสตร์แบบ Learning Workshop ท กระดับ 
10. ควรจัดท างบประมาณและการเงินแบบโปร่งใส มีหลักฐานตรวจสอบได้ งบประมาณม ่งงาน ผลงาน และย ทธศาสตร์ 
11. ผลประเมิน ITA อยู่ในระดับปานกลาง ควรน าทศธรรมการบริหารหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 
12. ควรด าเนินการบริหารงานบ คคล โดยยึดหลักนิติศาสตร์มากกว่าหลักบริหาร ซึ่งท าให้มีการฟ้องร้องคดีในศาลมากขึ้น 
13. ควรพัฒนาปรับปร ง “การบริหารย ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”  
14. ควรพัฒนาปรับปร ง “การบริหารค ณภาพมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัย” 
15. ควรพัฒนาจัดท า “การบริหารทรัพยากรบ คคลเชิงย ทธศาสตร์” (Strategic Human Resource Management) แผนย ทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร

บ คคล (HR Scorecard) แผนย ทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบ คคล  
16. ควรปรับวิธีการบริหารจัดการ แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Plan) ปัจจัยที่ควบค มไม่ได้ เช่น COVID-19/งบประมาณ/ลูกค้า และปัจจัยที่ควบค มได้ เช่น  

การบริหารภายใน 
17. ควรมีการปรับวิธีการเรียนการสอน เช่น การสอนแบบเผชิญหน้า แบบออนไลน์ แบบผสม (เผชิญหน้า+ออนไลน์) 

3. บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้องต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย  

 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการ ให้ความช่วยเหลือจังหวัดในด้านงานวิชาการ เช่น การจัดท าแผนย ทธศาสตร์ งานประเพณีวัฒนธรรม การจัดงาน 

“ยอยศยิ่งฟ้า อย ธยามรดกโลก” จัดนิทรรศการเนื่องในงานพระราชพิธีต่าง ๆ  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.15  ผลการสัมภาษณ์บ คคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

2. มหาวิทยาลัยเป็นที่เช่ือมั่นและศรัทธาของจังหวัดพระนครศรีอย ธยา ในการจัดการศึกษา ของคณะคร ศาสตร์อย่างมีค ณภาพ 
3. เป็นแหล่งผลิตครูที่เป็นความต้องการของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอย ธยา และจังหวัดใกล้เคียง 
4. เป็นสถานท่ีในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับบ คลากรทางการศึกษา และให้ความร่วมมือในการยกระดับค ณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามความต้องการของเขตพื้นท่ี 
5. นักศึกษามีจิตอาสา มีความเช่ียวชาญด้านโปรแกรม การใช้เทคโนโลยีในการวางระบบจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษา และเป็นผู้ช่วยในการพัฒนา

โปรแกรมต่างๆ ให้กับศึกษาธิการจังหวัด  รวมทั้งบัณฑิตมีศักยภาพสามารถพัฒนาตนเองและสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ 
6. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในด้านศิลปะและวัฒนธรรม และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก 150 หน่วยงานที่สนับสน นขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาช มชนในมิติ

ทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
7. มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอาย ให้กับท้องถิ่น และร่วมศึกษาความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอาย ในท้องถิ่น 
8. มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการช มชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท่ีเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเข้ากับช มชน มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้

ให้ช มชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยในท กรูปแบบ ที่ทันสมัยเป็นท่ีต้องการของนักท่องเที่ยว 
9. มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่มายาวนาน มีศักยภาพและเป็นท่ีเชื่อมั่นของช มชน 
10. บัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สามารถเป็นวิทยากรน าชมและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เป็นผู้ใฝ่รู้ ปฏิบัติงานเรียบร้อย และรู้จักน าความรู้มา

ประย กต์ใช้ 
11. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิต มีความอดทน ซื่อสัตย์  
12. นักศึกษามีมน ษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบและไม่เลือกงาน 
13. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ช มชนท้องถิ่นเข้าถึงการศึกษาได้เป็นอย่างดี  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่สูงมาก ผู้ปกครองสามารถติดตามผลการศึกษาของ

บ ตรหลานได้อย่างสะดวก  และมีหลากหลายสาขาวิชา 
14. อธิการบดีมีความม ่งมั่นในการท างานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย บ คลากร นักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
15. มหาวิทยาลัยเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการร้านค้า มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ค าแนะน าการในขายสินค้า การควบค มราคาสินค้า 

ก าหนดกฎระเบียบ และปรับปร งจัดสถานท่ีให้เหมาะสม 
16. มหาวิทยาลัยช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับช มชนในการให้ความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดหาตลาดรองรับการจ าหน่ายสินค้า 
17. มหาวิทยาลัยช่วยพัฒนาช มชนท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความรู้กับช มชนอย่างต่อเนื่องจนปัจจ บัน ค้นคว้าข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบันทึกเรื่องราวให้

ช มชนร ่นหลังได้เรียนรู้ 
18. ประชาชนส่วนใหญ่ในช มชน เช่ือมั่นโดยให้บ ตรหลานมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้มีการอบรมความรู้ต่อยอดเพื่อน าไปใช้ในการท างาน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
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ตารางที่ 3.15  ผลการสัมภาษณ์บ คคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

19. ให้ความช่วยเหลือกับช มชนในเรื่องการข ดเจาะบ่อบาดาล ช่วงประสบภัยแล้ง 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย การปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจต่างๆ รับข้อปัญหาจากหน่วยงานไปศึกษาหาวิธีการขับเคลื่อน 
โครงสร้าง ระเบียบ ข้อกฎหมาย คิดกระบวนการในการขับเคลื่อนไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต 

2. มหาวิทยาลัยควรจัดท าหลักสูตรและผลิตบัณฑิต ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. มหาวิทยาลัยควรรับฟังปัญหาจากท้องถิ่นและน าปัญหามาศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานทางวิชาการ แล้วน าสิ่งที่ค้นพบมาเช่ือมต่อกับทางจังหวัด เพื่อให้

การดูแลประชาชนให้มีค ณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4. มหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูลหลักด้านการวิจัยและการพัฒนา ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและจังหวัดในท กมิติ และสามารถเช่ือมโยง

ฐานข้อมูลในการอ้างอิงหรือการวิจัยไปสู่การพัฒนาในท กด้าน เช่น ด้านการศึกษา สังคม แรงงาน 
5. นักศึกษาควรมีการฝึกทักษะด้านภาษาและออกฝึกประสบการณ์จริงเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
6. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดโควตาการศึกษาต่อให้กับบ คลากรของท กหน่วยงานท่ีมีความสนใจศึกษาต่อ 
7. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพ และเน้นหลักสูตรที่มีความเช่ียวชาญทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกทางการศึกษา 
8. มหาวิทยาลัยควรเน้นให้บัณฑิตศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในช มชน และท างานร่วมกับวัฒนธรรมเพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหา ช่วยสร้ างรายได้

ให้ช มชน 
9. มหาวิทยาลัยควรลงพื้นที่ให้ค าแนะน าการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีให้กับช มชนท้องถิ่น ในการต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมท้องถิ่นและส่งเสริมความรู้ด้านศิลปะการแสดง

ที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆ ให้ถูกต้อง 
10. ควรมีการเน้นทักษะด้านภาษาให้กับบัณฑิตในการท างานให้มากขึ้น 
11. มหาวิทยาลัยควรปรับภาพลักษณ์ด้านอ ตสาหกรรมและการท่องเที่ยว นอกเหนือจากการผลิตครู 
12. มหาวิทยาลัยควรปลูกฝังให้นักศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มากข้ึน มีความซื่อสัตย์และอดทนในการท างาน 
13. มหาวิทยาลัยควรเป็นหน่วยสนับสน นการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยน าองค์ความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นท่ีต้องการของตลาด 
14. มหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูลความต้องการของนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว มีความต้องการจะท างานอย่างจริงจัง เพื่อเป็นข้อมูลให้จัดหางานจังหวัด 
15. มหาวิทยาลัยควรจัดบรรยายให้ความรู้ตลาดแรงงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้ครอบคล มท กคณะ เพื่อให้ครอบคล มท กความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
16. ผลิตนักศึกษาจ านวนมากแต่ยังขาดค ณภาพด้านทักษะปฏิบัติ เช่น การใช้อ ปกรณ์ส านักงาน  กล้าคิดและกล้าแสดงออก 
17. มหาวิทยาลัยควรจัดท าหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านอาหาร และสามารถให้นักศึกษา
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.15  ผลการสัมภาษณ์บ คคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ท างานและเรียนไปพร้อมกัน เพ่ือรองรับการมีงานท าได้ทันที 
18. ควรมีการบูรณาการด้านวิทยาการและองค์ความรู้ต่างๆ ร่วมกับพัฒนาช มชนให้มากขึ้น เช่น ด้านศาสตร์พระราชา วิถีเกษตรพอเพียง และให้นักศึกษาลง

พื้นที่ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาช มชนที่อยู่อาศัย 
19. ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสน นงานวิจัยและงานนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตสินค้า OTOP ของช มชน เช่นพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาตลาด 
20. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มหลักสูตรสาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือความรู้เฉพาะด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอย ธยา เพื่อเพิ่มอั ตลักษณ์

และความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
21. ควรพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด 
22. ควรท าโครงการวิจัย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาและการสร้างเครือข่ายในการอน รักษ์โบราณสถาน เพื่อน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่ช มชนในท้องถิ่นให้

เกิดประโยชน์ต่อไป 
23. การปลูกสร้างหรือปรับปร งสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับอน ญาตจากกรมศิลปากรก่อน ควรประช มหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

ยื่นของบประมาณ 
24. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมด้านทักษะภาษา  ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้น า เน้นฝึกปฏิบัติให้มากข้ึน 
25. ควรเปิดหรือขยายการรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรองรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
26. ควรปรับทิศทางการให้บริการวิชาการ โดยเน้นกล ่มเป้าหมายเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เช่น จิตอาสาให้บริการความรู้แก่นักท่องเที่ยว 
27. มหาวิทยาลัยควรท าวิจัยท่ีหลากหลายและสามารถน าไปใช้ได้จริง และควรเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
28. มหาวิทยาลัยควรปรับหลักสูตร เพิ่มเติมเรื่องภาษาให้กับนักศึกษาให้มากขึ้น 
29. ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ช มชนเพิ่มขึ้น 
30. ต้องการให้มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอาย  เช่น การท าหตัถกรรมเครื่องจักสาน งานประดษิฐ์จากเศษผ้า 

4. นักศึกษาและศิษย์เก่า จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของบ คคลภายนอกเป็นที่ยอมรับของนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีความสนใจที่อยากจะเข้าเรียน และสามารถเข้าถึงคณาจารย์ที่ปรึกษา

ได้อย่างง่าย 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. การจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาควรค านึงถึงนักศึกษาท่ีนับถือศาสนาอิสลาม เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมได้หรอือาจมีการก าหนด
กิจกรรมอื่นเพื่อทดแทนใหส้ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

2. ควรมีการเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปประย กต์ใช้ในชีวิตการท างานต่อไป 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.15  ผลการสัมภาษณ์บ คคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านส ขภาพให้ทราบอย่างทั่วถึง 
4. ควรมีการปรับปร งห้องเรียนให้มีความพร้อมส าหรับการเรียนการสอน เช่น ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง จ ดบริการอินเตอร์เน็ต ความสะอาดของห้องน้ า กระดาน

อัจฉริยะ ระบบเครื่องเสียง 
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องท กข์ ให้นักศึกษาได้รับทราบ เพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
6. ควรมีการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับสถานการณ์ Covid-19 ในอนาคต 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3.3 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดให้มีการประช มเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย  คณะ และ
สถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอย ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางที่ 3.16 

 
ตารางที่ 3.16  ผลการประช มเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอย ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน่วยงาน/ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ข้อคิดเห็นในการประเมินมหาวิทยาลัย  
1.1 ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนา   

 นักศึกษา  
 

จุดแข็ง 
- การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการศาสตร์ เช่น การพัฒนาหลกัสูตรสายครูในคณะอื่นนอกจากคณะคร ศาสตร์ การใช้ศักยภาพอาจารย์ร่วมกัน

ระหว่างสาขาวิชาและคณะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1) ควรจัดหาสิ่งสนับสน นการเรยีนการสอน เช่น คร ภณัฑ์ อ ปกรณ์ สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและเหมาะสม 
2) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
3) ควรสร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนักในความส าคญัใหแ้ก่นักศึกษาเพิ่มมากข้ึนในการทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐานทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  
4) ควรมีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าในการรับนักศึกษาของแตล่ะคณะควรเป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจ บันและจ านวนประชากรทีล่ดลง ซึ่งท กคณะควรมี

เกณฑ์ในการรับนักศึกษาที่เท่าเทียมกัน  
5) ควรส่งเสรมิให้นักศึกษาเข้าใช้หอ้งสม ดมหาวิทยาลัยใหม้ากขึ้น เนือ่งจากห้องสม ดเป็นแหล่งเรยีนรู้ทีม่ีหนังสือให้ค้นคว้ามากมาย 
6) ควรเพิ่มประสทิธิภาพของทมีงานประชาสมัพันธ์การแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยให้มีความเขา้ใจในศาสตร์ของสาขาต่างๆ และทักษะการสื่อสาร  
7) ควรสนับสน นการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประย กต์ใช้ในงานด้านการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  
8) ควรมีการบูรณาการเรยีนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น เพื่อส่งเสรมิให้มีจ านวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นและสนบัสน น

ให้นักศึกษาได้รับใบประกอบวิชาชีพ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.16  ผลการประช มเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอย ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน/ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1.2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
 

จุดแข็ง 
1) มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในการประช มวิชาการระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้มีจ านวนนักวิจัยเพิ่มขึ้น 
2) มีเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ช มชนฐานราก โดยการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปพัฒนาภูมปิัญญาและถ่ายทอด

ทักษะความรู้สู่ช มชนท้องถิ่น 
3) มีการพัฒนาวารสารที่ผ่านการประเมินค ณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI กล ่มที่ 2  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) เสนอให้มีการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการเป็น Green University อย่างจริงจัง เช่น การลดการใช้พลังงาน (น้ าประปา ไฟฟ้า) 
2) ควรเพิ่มงบประมาณส าหรับงานวิจัยให้บ คลากรสายวิชาการ และนักศึกษา เพื่อให้มีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น 
3) ควรส่งเสริมให้บ คลากรสายสนับสน นมีการจัดท าวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีหรือพัฒนามหาวิทยาลัย 

1.3 ด้านการบริการวิชาการ  
 

จุดแข็ง 
1) มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายด้านการบริการวิชาการ และสนับสน นการด าเนินงานของท กหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานเป็นผู้จัดท าแผนบริการ

วิชาการเพื่อด าเนินการในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1) ควรเพิ่มโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ ที่มีมาตรฐานตามความต้องการของช มชน  
2) ควรมโีครงการบริการวิชาการแบบช ดโครงการเพื่อลดความซ้ าซ้อนและเกดิการพัฒนาอย่างแท้จรงิ 

1.4 ด้านการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) ควรมีการบูรณาการโครงการดา้นการท าน บ าร งศลิปวัฒนธรรมกบัการเรยีนการสอนของท กคณะ ท กสาขา  
2) มหาวิทยาลัยควรมอบอ านาจการก าหนดนโยบายและงบประมาณด้านการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรมให้สถาบันอย ธยาศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง 

เพื่อให้สามารถบรรล วัตถ ประสงค์ของแผนท าน บ าร งในระดับมหาวิทยาลัยและ ส่งเสริมการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรมด้านอย ธยาให้เด่นข้ึน 
1.5 ด้านการบริหารจัดการ  
 

จุดแข็ง 
1) มีการสนับสน นแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และการด าเนินงานด้าน Green University จนได้รับการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก(UI Green Metric World University Ranking 2019) 
2) มีการสนับสน นให้บ คลากรสายวิชาการและสายสนับสน นวิชาการท าผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีว ฒิการศึกษาที่สูงขึ้น 
3) มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
4) มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดการศึกษาติดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการท างานดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.16  ผลการประช มเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอย ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน/ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

5) มีการปรับตัวตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) เช่น การจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ การจัดระบบการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาท่ีมปีระสิทธิภาพมากขึ้นมีการสื่อสารให้บ คลากรและหน่วยงานที่เกีย่วข้องรับทราบอย่างเป็นทางการ   
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1) ควรปรับเกณฑ์การมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดของบ คลากร  
2) บ คลากรควรปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการสื่อสาร  
3) มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนและด าเนินการตามระบบและขั้นตอนในการพัฒนาด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรม อาคารเรียน การปรับปร งภูมิทัศน์

เพื่อให้การด าเนินการส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
4) ควรมีระบบข้อมลูพื้นฐานท่ีสามารถใช้งานได้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย   
5) ควรปรับปร งจ ดให้บริการให้เพยีงพอ เช่น จ ดบริการอาหาร จ ดบริการถ่ายเอกสาร จ ดบริการ WiFi ลานจอดรถ 
6) ควรมีการใช้พื้นที่อาคารให้ค ้มคา่ เช่น อาคารบ้านพลูหลวง  
7) การจัดตารางสอนควรให้หน่วยงานกลางคือกองบริการการศึกษาเป็นผู้จัด  
8) ควรมีการปรับปร งท่ีพักอาศัยของบ คลากร โดยบริหารจัดการให้เกิดความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยเพื่อภาพลักษณ์ทีด่ีของมหาวิทยาลยั  
9) ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ให้เป็นรูปธรรมและสามารถน ามาใช้ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
10) ควรมีการวางแผนความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งแบบ Online และ Offline เช่น จัดอบรมให้

บ คลากรในเรื่องของเทคโนโลยีส าหรับการปฏิบัติงานของสายวิชาการและสายสนับสน น และจดัหาอ ปกรณ์และซอฟแวรเ์พื่อรองรับการปฏิบัติงาน 
11) ควรมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
12) ควรมีการส่งเสริมด้านขวัญและก าลังใจและมีสวัสดิการให้กับบ คลากรในท กประเภทให้มีความใกล้เคียงกันท้ังมหาวิทยาลัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 

1.6 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 

จุดแข็ง 
- การด าเนินงานตามย ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีโครงการและกิจกรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและได้รับรางวัลจนเป็นที่

ยอมรับของช มชน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- ควรมีการบูรณาการโครงการกับท้องถิ่นหลายๆ ศาสตร์และบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสน นการผลิตบัณฑิตและเป็นโครงการต่อเนื่อง 
1.7 ด้านการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1) ควรสนับสน นงบประมาณให้กับกิจกรรมของโครงการตามแนวพระราชด าริ เช่น โครงการพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
2) ควรมีการด าเนินงานให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ เช่น ศูนย์การเรียนรู้   
3) ควรเน้นการด าเนินการโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้มากข้ึน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.16  ผลการประช มเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอย ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน/ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1.8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) ควรมีเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 
2) ควรท า MOU กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรร่วมกันและเพื่อให้นักศึกษามีสถานที่รองรับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ   
2. ข้อคิดเห็นในการประเมินคณะ  

2.1 คณะครุศาสตร์ 
2.1.1 ด้านการเรียนการสอนและการ  

 พัฒนานักศึกษา 

 
จุดแข็ง 

1) มีการส่งเสริมบ คลากรในการท าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น   
2) มีการสนับสน นอาจารย์ใหม้ีว ฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
3) มีการปรับปร งพัฒนาหลักสูตรคร ศาสตรบัณฑิตครบท กหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรมีการก ากับตดิตามการจดัการเรยีนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะคร ศาสตร์บณัฑิต (4 ปี) เพื่อเป็นการยืนยันว่านักศึกษาเกิดสมรรถนะตาม

วัตถ ประสงค์ในแต่ละรายวิชา 
2.1.2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณการท าวิจัยลงสู่คณะเหมือนที่ผ่านมา 
2.2.3 ด้านการบริการวิชาการ  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1) ย ทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาช มชนฐานราก การท าข้อมูลรายได้ช มชนไม่ตรงกับศาสตร์ทางคร ศาสตร์ รวมทั้งคณะคร ศาสตรร์ับผดิชอบ
ย ทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาครู ซึ่งมีปริมาณและกิจกรรมต่างๆ มากอยู่แล้ว 

2) ควรปรับปริมาณโครงการบริการวิชาการให้เหมาะสมตามศาสตรข์องสาขาวิชา 
2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.2.1 ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา  

 

 
จุดแข็ง 

1) มีการส่งเสริมบ คลากรในการท าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น   
2) มีการสนับสน นอาจารย์ใหม้ีว ฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
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ตารางที่ 3.16  ผลการประช มเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอย ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน/ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ปรับปร งหรือเพิ่มเติมห้องปฏิบัตกิารส าหรับสาขาวิชาที่ต้องมีวิชาฝกึปฏิบัติ เช่น สาขาศลิปะการแสดง 

2.2.2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
 

จุดแข็ง 
- มีการสนับสน นการท างานวิจัยและมผีลส าเร็จ สนับสน นงบประมาณในการน าเสนอ เผยแพรผ่ลงานวิชาการ ท าให้มีจ านวนผูไ้ด้รับรางวัลมากข้ึน  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- งบประมาณส าหรับวิจัยควรปรับงบให้เป็นงบตามศาสตร์หรืองบส าหรับคณะให้มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความถนัดตามศาสตร์และเปดิกว้างให้กับนักวิจัยหน้าใหม ่

2.2.3 ด้านการบริการวิชาการ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรปรับการบริการวิชาการใหเ้ป็นแบบบูรณาการร่วมกันหลายสาขาวิชามากกว่าท าโครงการแยกแต่ละสาขาวิชา เพื่อลดภาวะในการจัดโครงการและ

ท าให้โครงการประสิทธิภาพมากขึน้ 
2.2.4 ด้านการบริหารจัดการ  

 
จุดแข็ง 

1) มีมาตรการรับมือ COVID-19 ดี 
2) มีการใช้ Social Network ในการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ   

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ลดภาระงานสารบรรณของอาจารย ์

2.2.5 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรสอบถามความต้องการของท้องถิ่นตามจริง ก่อนท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2.3 คณะวิทยาการจัดการ 
2.3.1  ด้านการเรียนการสอนและการ 

  พัฒนานักศึกษา  
 

 
จุดแข็ง 

1) มีการส่งเสริมบ คลากรในการท าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น   
2) มีการสนับสน นอาจารย์ใหม้ีว ฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
3) มีการพัฒนาสิ่งสนับสน นการเรยีนการสอนมากข้ึน 
4) มีการพัฒนาหลักสตูรใหมเ่พิ่มขึน้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) ควรเพิ่มอ ปกรณ/์ซอร์ฟแวร์ที่สนับสน นการเรียนการสอน และพฒันาทักษะนักศึกษาด้านการสื่อสาร 
2) ควรประชาสัมพันธ์เชิงร กเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาท่ีมาจากท้องถิ่น 
3) ควรมีการจัดหาอ ปกรณ์และซอฟแวร์ที่สนับสน นการจัดเรียนการสอนในกรณีที่มโีรคระบาด 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.16  ผลการประช มเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอย ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน/ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

2.3.2  ด้านการวิจัยและนวตักรรม  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรมีการสนบัสน น/ส่งเสริม/ผลกัดัน ขับเคลื่อนงานวิจัยของบ คลากร 

2.3.3  ด้านการบริการวิชาการ  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรมีการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการในท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 

2.3.4  ด้านการบริหารจัดการ  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) การเบิกจ่ายงบประมาณ ขั้นตอนการท างานของส่วนกลางไมย่ืดหย ่น 
2) ควรเพิ่มพ้ืนท่ีพักผ่อน/ท ากิจกรรมส าหรับนักศึกษาในคณะ  
3) ควรประชาสัมพันธ์เชิงร กเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาท่ีมาจากท้องถิ่น 

2.3.5 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรมีการต่อยอดการบริการวิชาการในพ้ืนท่ีเดิมอย่างต่อเนื่อง 

2.3.6 ด้านการด าเนินงานโครงการตามแนว
พระราชด าริรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรมีการด าเนินการใหเ้ป็นรูปธรรม และเกดิความยั่งยืน โดยน าศาสตร์พระราชาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

2.3.7 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ ช มชน 

2.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.4.1 ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษา  
 

 
จุดแข็ง 

- คณะมีนโยบายสนับสน นงบประมาณในการพัฒนาบ คลากร ด้านการศึกษาต่อ การท างานวิจัย การท าผลงานวิชาการ การเข้ารับการอบรมสมัมนา 
ประช มด้านวิชาการ และการเพิ่มสมรรถนะ การปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- ควรมีการจดัหาอ ปกรณ์และซอฟแวร์ที่สนับสน นการจัดเรียนการสอนในกรณีที่มโีรคระบาด 
2.4.2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1) ควรเพิ่มงบประมาณส าหรับงานวิจัยให้อาจารย์และนักศึกษา  
2) ควรส่งเสรมิให้อาจารย์มีเวลาท าผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น 

2.4.3 ด้านการบริการวิชาการ  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรเพิ่มคะแนนภาระงานใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับแบบ ปมว. 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.16  ผลการประช มเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอย ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน/ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

2.4.4 ด้านการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรเพิ่มคะแนนภาระงานใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับแบบ ปมว. 

2.4.5 ด้านการบริหารจัดการ  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) ควรมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ 
2) การจัดตารางสอนควรให้หน่วยงานกลางคือกองบริการการศึกษาเป็นผู้จัด 
3) ควรปรับปร งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร 
4) การจัดการห้องเรยีนและห้องพักอาจารย์ให้มีความเหมาะสม 

2.4.6 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรมีการบูรณาการโครงการกับท้องถิ่นหลายๆ ศาสตร์และบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสน นการผลิตบัณฑิตและเป็นโครงการต่อเนื่อง 

2.4.7 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลยักับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- การสร้างความร่วมมือในระดับคณะหรือสาขาวิชา ควรเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ ในระดับมหาวิทยาลัย 

 

3. ข้อคิดเห็นในการประเมินสถาบัน/ส านัก  
3.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.1.2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
 

 
จุดแข็ง 

1) การได้รับงบสนับสน นงานวิจัยท น อววน. ในลักษณะช ดโครงการวิจัย  
2) การส่งเสริมให้มีการจดลิขสิทธิ์ต ารา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและยื่นขอ  
3) มีการพัฒนาวารสารที่ผ่านการประเมินค ณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI กล ่มที่ 2 ส่งผลให้นักวิจัยและผู้สนใจส่งบทความเพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) ควรพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
2) ควรมีการส่งเสริมนักวิจัยร ่นใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น 

3.1.2 ด้านการบริการวิชาการ  
 

จุดแข็ง 
- งานบริการวิชาการมีการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ได้รับมอบหมายและได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรบริหารจัดการภาระงานของบ คลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานด้านการบริการวิชาการ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอย  ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 3.16  ผลการประช มเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอย ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน/ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

3.1.3 ด้านการบริหารจัดการ  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) ควรมีการวางแผนการด าเนินงานและบริหารจัดการภาระงานของบ คลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 
2) ควรเพิ่มพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานให้มากข้ึน 
3) ควรมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ 

3.1.4 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรบริหารจัดการภาระงานของบ คลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1.5 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลยักับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

 

จุดแข็ง 
1) มีการจัดประช มวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกร งเก่า” เป็นประจ าท กปี โดยมีเจ้าภาพร่วมจ านวน 6 หน่วยงาน คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าค ณ

ทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคม สมาคมวิชาการไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI) และ สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

2) เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบ รีในการประช มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบ รี ครั้งที่ 4 
3.2 สถาบันอยุธยาศึกษา 

3.2.1 ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา  

 

 
จุดแข็ง 

1) มีการบูรณาการเรียนการสอนรว่มกับการพัฒนาท้องถิ่น  
2) มีแผนรองรับการจดัการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้เป็นอย่างดี  
3) คณะ สถาบัน/ส านัก สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีค ณภาพทันตามท กสถานการณ์ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) ควรส่งเสรมิให้ผูส้อนและนักศึกษารู้เท่าทันโลกออนไลน์ มีวิจารณญาณในการเสพข้อมลูออนไลน์  
2) ควรบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับวัฒนธรรมอย ธยาได้มากขึน้ในแต่ละรายวิชา 
3) ควรปรับรูปแบบการเรยีนการสอนเป็นแบบออนไลน์  
4) การให้ซิมแก่นักศึกษายังไม่ตรงต่อความต้องการในการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนการสอน ควรใช้ระบบล็อคอินจากที่บ้านสามารถเข้าใช้เน็ต

ของมหาวิทยาลัยได้ ยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3.2.2 ด้านการบริการวิชาการ  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรมีโครงการบริการวิชาการแบบช ดโครงการเพื่อลดความซ้ าซ้อนและเกดิการพัฒนาอย่างแท้จริง 

3.2.3 ด้านการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) ควรเพิ่มงบประมาณและบ คลากรเพื่อสนับสน นงานด้านการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 3.16  ผลการประช มเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอย ธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน/ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

2) ควรก าหนดพันธกิจด้านการท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรมให้เป็นย ทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย 
3) ควรมีการถ่ายทอดแผนด้านท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรมลงสู่คณะ สถาบัน/ส านัก อย่างเป็นรูปธรรมเพือ่เป้าหมายเดียวกัน 
4) ควรมีการก าหนดอตัลักษณ์ให้กับนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมอยา่งชัดเจน 

3.2.4 ด้านการบริหารจัดการ  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) ควรเพิ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาการด าเนินงานตามพันธกิจ 
2) ควรมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ 

3.3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.3.1 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- ควรสนับสน นท นวิจัยลงสู่หน่วยงานระดับสถาบัน/ส านัก 
3.3.2 ด้านการบริการวิชาการ  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- ควรมีการก าหนดภาระงานด้านการบริการวิชาการที่ตรงกับพันธกิจของหน่วยงาน 
3.3.3 ด้านการบริหารจัดการ  
 

จุดแข็ง 
1) มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศท่ีรองรับการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั  
2) มีเครือข่ายการด าเนินงานการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน ต่างๆ  
3) มีการท าความร่วมมือในการอน รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับเครือข่ายห้องสม ดสีเขยีว (Green Library)  
4) มีการส่งเสริมให้บ คลากรไดร้ับการพัฒนาเข้าสูต่ าแหน่งช านาญการ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) ควรมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ 
2) อ ปสรรคในการด าเนินงานท่ีเกดิจากบ คลากรต้องท างานอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลยัมอบหมาย ท าให้งานในพันธกิจหลักลดน้อยลง 
3) ควรส่งเสรมิให้นักศึกษา คณาจารย์ ใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
4) ควรเพิ่มระบบบริหารจัดการใหเ้ชื่อมโยงกับท กหน่วยงาน 

3.3.4 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1) ควรมีการพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน 
2) ควรมีการตดิตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา 
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3.4 การลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามฯ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโครงการของมหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่ช มชนตามโครงการย ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

ในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 แห่ง คือ ช มชนบ้านลาว ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และช มชนบ้านคลองทราย ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอย ธยา ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมชมโครงการดังกล่าวมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางที่ 3.17 

 

ตารางที่ 3.17  ผลการลงพ้ืนที่เยี่ยมชมโครงการของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ช มชนตามโครงการย ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1) มีความเหมาะสมตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใช้องค์ความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2) มีความร่วมมือกันระหว่างบ คคลจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ในสังคมดี โดยมีการ
ส ารวจศึกษาศักยภาพ ความพร้อมของช มชน ประกอบด้วย 

3) มหาวิทยาลัยและช มชนมีความร่วมมือกันอย่างดีมาก และมีทีมงานทั้งด้านการผลิต 
การพัฒนาวิธีการท างานและการตลาด 

4) มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสน นผลผลิตของช มชน ทั้งการออกแบบผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการจัดบริการ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในโครงการ และ
ต้นท นไม่สูงนัก 

5) มีการวางแผนการท างานร่วมกันกับช มชนในระดับที่เหมาะสม และมีการปรับ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

6) มหาวิทยาลัยเป็นที่ชื่นชมและสนิทสนมกับช มชน มีความค ้นเคยดั่งคนในครอบครัว  
และมีการลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

7) ช มชนมีความพึงพอใจในการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
8) การให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ท าให้ช มชนมีการพัฒนาและผลิต

ผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งของใช้ และของบริโภค ท าให้ช มชนมีอาชีพและรายได้ 

1) ควรมีการสร้างฐานข้อมูลในการพัฒนาช มชนทั้ง 2 แห่ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ช มชนและบ คคลทั่วไป ผ่านระบบสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเหมาะสมในลักษณะ Before 
and After 

2) เพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้หลากหลายวิธีการทั้ง Online แหล่งจัดจ าหน่ายที่เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ  

3) มีการวิเคราะห์ Demand และ Supply ของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้
เป็นปัจจ บัน เพ่ือให้การผลิตพอเพียงกับความต้องการ โดนเน้นค ณภาพมาตรฐานเป็นหลัก
และมีการน าส่งผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็ว 

4) ควรมีการวิเคราะห์ต้นท นการผลิตให้ตรงกับสภาพจริง เพ่ือให้ผลผลิตสามารถมี
รายได้ที่เหมาะสม พ่ึงตนเองได้ระยะยาวและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5) ผลผลิตของแต่ละช มชนควรมีลักษณะเป็น Core products และผลิตอะไรบ้างที่
เป็น Related Products หรือผลิตภัณฑ์เสริมเพ่ือเป็นจ ดขายของผลผลิตของช มชน 

6) ควรส่งเสริมความเข้มแข็ง ช่วยเหลือช มชนให้มากขึ้น โดยมีหน่วยภาครัฐและเอกชน
ให้การสนับสน นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งด้านวิชาการ วิจัยและด้านอื่นๆ 
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ตารางที่ 3.17  ผลการลงพ้ืนที่เยี่ยมชมโครงการของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ช มชนตามโครงการย ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

9) บ คลากรของมหาวิทยาลัย ได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสน น ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย
ให้ชาวบ้านในพื้นที่ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของช มชน โดยยึดโยงกับอาชีพเดิมของช มชน 
และใช้วัตถ ดิบที่มีในช มชนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่ มีการศึกษาดูงานในท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ที่ดี และน าความรู้มาประย กต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของช มชน สามารถ
บริหารจัดการช มชนของตนเองได้เป็นอย่างดี 

10) บ คลากรของมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ช มชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ศักยภาพช มชน หรือผลิตภัณฑ์ช มชน รวมทั้งมีการติดตามและ
ประเมินกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด 

11) ชาวบ้านในวิสาหกิจช มชนมีความพึงพอใจและชื่นชมบ คลากร คณาจารย์ และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มาช่วยส่งเสริมและสนับสน น ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท าให้
ชาวบ้านมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

7) ควรส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม ทนทานตรงกับความ
ต้องการของตลาดทั้งผักตบชวา เห็ด บัวและอ่ืนๆ และจัดหาตลาดหรือแหล่งส าหรับจ าหน่าย
สินค้าให้ช มชนขายสินค้าชัดเจนและถาวร 

8) มหาวิทยาลัยควรแนะน าให้ช มชนประสานงานกับ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จังหวัดพระนครศรีอย ธยา ในการบรรจ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ รวมถึงแหล่งผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ที่ช มชนพัฒนาขึ้น ลงในฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอย ธยา 

9) มหาวิทยาลัยควรให้บริการทางวิชาการต่อเนื่อง ท าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับ
มาตรฐานอ ตสาหกรรม และ/หรือมี อย. และ/หรือมีฮาลาน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

10) ควรส่งเสริมในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ช มชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ช มชนให้ได้มาตรฐาน 

11) ควรส่งเสริมด้านการตลาดจัดให้มีพ้ืนที่จัดจ าหน่วยสินค้า ส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บ คลากรมีส่วนร่วมในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ช มชนแบบออนไลน์ 

12) ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการจัดกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น
ระหว่างบ คคลต่างคณะ เพ่ือที่จะได้ช่วยกันพัฒนาเครื่องมือหรือพัฒนาองค์ความรู้ในการ
น ามาช่วยกันพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยที่มีอยู่จ านวนมากให้มีค ณภาพมากยิ่งขึ้น
ต่อไป 

13) มหาวิทยาลัยควรน าผลิตภัณฑ์ช มชนที่ส่งเสริม มาให้บริการเป็นอาหารว่างส าหรับ
การจัดประช มของมหาวิทยาลัย เช่น ซาลาเปาเห็ด ข้าวต้มมัด ขนมบัว ค กกี้บัว เมี่ยงค า
ดอกบัว เป็นต้น เพ่ือให้สินค้ามีตลาดรองรับในอนาคต 

 
 

 



บทท่ี 4  
ผลประเมินกำรด ำเนินงำน 

ของมหำวิทยำลยั คณะ และสถำบนั/ส ำนกั 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บทที่ 4 
ผลประเมินการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านกั 
 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการด าเนินงานจากทุกหน่วยงาน เพ่ือการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก ดังนี้ 

4.1  ผลประเมินการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4.1.1 ผลประเมินการด าเนินงานมหาวิทยาลัย 

- อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 
4.1.2 ผลประเมินการด าเนินงานคณะ 

- คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล) 
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์) 
- คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล) 
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม) 

4.1.3 ผลประเมินการด าเนินงานสถาบัน/ส านัก 
- ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง) 
- ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ) 
- ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ผูช้่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 

4.2  ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

4.2.1 มหาวิทยาลัย 
4.2.2 คณะ 
4.2.3 สถาบัน/ส านัก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
4.1 ผลประเมินการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.1.1 ผลประเมินการด าเนินงานมหาวิทยาลัย 
การประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลจากการ

ด าเนินงานเทียบกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่าผลการประเมินมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 – 4.2 
 

ตารางท่ี 4.1 สรุปผลประเมินการด าเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการประเมิน ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมิน 

คะแนน แปลผล 

1.  ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ 50 45.45 4.55 ดีมาก 

2.  ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร  30 25.17 4.20 ดี 

3.  ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  10 7.63 3.82 ดี 

4.  ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  10 8.10 4.05 ดี 

รวมผลคะแนน 100 86.35 4.32 ดี  

 

 
 จากตารางที่ 4.1 สรุปผลประเมินการด าเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยรวมอยู่ในระดับดี (4.32 คะแนน)  

ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก (4.55 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร  
ระดับดี (4.20 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระดับด ี(3.82 คะแนน)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.2  รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน แปลผล 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏบิัติราชการและการบริหารงบประมาณ  
1.1 การพัฒนาท้องถิ่น   10 9.70 4.85 ดีมาก 
- ความส าเร็จค่าเปา้หมายการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 100 ร้อยละ 97 10 9.70 4.85 ดีมาก 
1.2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา   10 10.00 5.00 ดีมาก 
- ของบัณฑิตครุศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู ร้อยละ 85 ร้อยละ 86.25 4 4.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนบัณฑิตครุศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 3 3.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 3 3.00 5.00 ดีมาก 
1.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม   10 10.00 5.00 ดีมาก 
- ผลการประเมินการประกันคณุภาพ การศึกษาภายใน IQA 3.51 คะแนน 4.13 คะแนน 5 5.00 5.00 ดีมาก 
- อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวทิยาลัยในเชิงพื้นที่ อันดับ 20 อันดับ 13 5 5.00 5.00 ดีมาก 
1.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   10 9.33 4.67 ดีมาก 
- ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital 

Government Maturity Domain and Area : MDA) 
E Government E Government 3 3.00 5.00 ดีมาก 

- ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยไูอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) 4,900 คะแนน 5,750 คะแนน 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) 90 คะแนน 83.29 คะแนน 5 4.33 4.33 ด ี
1.5 การบริหารงบประมาณ   10 6.42 3.21 ปานกลาง 
-  ความสามารถในการบริหารงบประมาณ เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อมูลการตรวจสอบงบประมาณจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และหน่วย
ตรวจสอบภายใน  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 85.59 4 3.42 4.28 ด ี

- ความสามารถในการแสวงหารายได ้(รวมงบประมาณแผ่นดินและรายได้) ร้อยละ 5 ร้อยละ -3.48 3 - - ปรับปรุง 
- การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- การจัดสรรงบประมาณเพื่อเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษา   23 ทุน  23 ทุน 1 1.00 5.00 ดีมาก 

รวมด้านที่ 1 50 45.45 4.55 ดีมาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.2  รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน แปลผล 

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร   
2.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม/

แบบสัมภาษณ์)  
ร้อยละ 5 ร้อยละ 4.06 10 8.12 4.06 ด ี

2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ การศึกษาระดับ 
ที่สูงขึ้น ต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเลื่อนระดับ
ของสายสนับสนุน (การปรับต าแหน่ง)  

4 ตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด 5 2.50 2.50 พอใช้ 

2.3 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต์ ฐานข้อมูล  

3 ระบบ  3 ระบบ 7 7.00 5.00 ดีมาก 

2.4 การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0  1 ครั้ง 1 ครั้ง 5 5.00 5.00 ดีมาก 
2.5 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

ทั้งภายในและต่างประเทศ (ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และการพัฒนาท้องถิ่น)  

47 ฉบับ 40 ฉบับ 3 2.55 4.26 ด ี

รวมด้านที่ 2  30 25.17 4.20 ดี 

ด้านที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต    

3.1 บัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 100 ร้อยละ 57.49 2 1.15 2.88 ปานกลาง 

3.2 การมีงานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตระดับปรญิญาตรภีายใน   
 ระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศกึษา  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 89.79 3 2.69 4.49 ด ี

3.3 บัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ท างานตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศกึษา * ร้อยละ 100 ร้อยละ 56.58 2 1.13 2.83 ปานกลาง 

3.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) ร้อยละ 100 ร้อยละ 88.4 3 2.65 4.42 ด ี

รวมด้านที่ 3  10 7.63 3.82 ดี 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.2  รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน แปลผล 

ด้านที่ 4 ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม   

4.1 โครงการวิจัยของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินงาน  
ใช้ผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  

ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับมหาวิทยาลัย)  
เนื่องจากในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยยังไมไ่ดต้ั้งค่าเปา้หมายในตัวช้ีวัดนี ้

4.2 การเผยแพร่งานวิจยัตามประกาศ ก.พ.อ. 

4.3 จ านวนต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน และบทความวิชาการ  

4.4 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สงัคม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

รวมด้านที่ 4     10 8.10 4.05 ดี 

รวมผลคะแนนทั ง 4 ด้าน  100 86.35 4.32 ดี 

 
 จากตารางที่ 4.2  รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ผลการประเมิน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.55 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) คือ การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม และน้อยที่สุด คือ 
การบริหารงบประมาณ ระดับปานกลาง (3.21 คะแนน) 
 2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.20 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด จ านวน 2 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับดีมาก 
(5.00 คะแนน) คือ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ และการปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 และน้อยที่สุด คือ 
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ระดับพอใช้ (2.50 คะแนน)  
 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (3.82 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การมีงานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ระดับดี (4.49 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ท างานตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปานกลาง (2.83 คะแนน) 
 4. ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับดี (4.05 คะแนน) ทั้งนีใ้ช้ผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับมหาวิทยาลัย) เนื่องจากในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ตั้งค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดนี้   
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.1.2  ผลประเมินการด าเนินงานคณะ 

การประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตามฯ ไดป้ระเมินผลจากการปฏิบัติงานเทียบกับแผนกลยุทธ์ของแต่ละคณะ พบว่ามีผลการประเมินรายละเอียดดังตารางที่ 4.3 – 4.8 
 
ตารางท่ี 4.3 สรุปผลประเมินการด าเนินงานของคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้รับการประเมิน ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมิน 

คะแนน แปลผล 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ 100 85.87 4.29 ดี 

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 86.98 4.35 ดี 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 100 81.39 4.07 ดี 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 88.08 4.40 ดี 
 

 
 จากตารางที่ 4.3  ผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีทั้ง 4 คณะ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกคณะ โดยคณะที่มีคะแนนผลประเมินมากที่สุด คือ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (4.40 คะแนน) รองลงมา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4.35 คะแนน) คือ และน้อยที่สุด คือ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (4.07 คะแนน) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.4  ผลประเมินการด าเนินงานของคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการประเมิน ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมิน 

คะแนน แปลผล 

คณบดีคณะครุศาสตร ์
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และการบริหารงบประมาณ 50  45.87   4.59   ดีมาก  
2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร  30 23.71 3.95  ดี  
3. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  10 8.51 4.25  ดี  
4. ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  10 7.78 3.89  ดี  

รวมผลคะแนน 100 85.87 4.29 ดี 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และการบริหารงบประมาณ 50 49.14 4.91 ดีมาก 
2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร  30 22.89 3.82 ดี 
3. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  10 6.89 3.45 ดี 
4. ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  10 8.06 4.03 ดี 

รวมผลคะแนน 100 86.98 4.35 ดี 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และการบริหารงบประมาณ 50 42.75 4.28 ดี 
2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร  30 23.37 3.90 ดี 
3. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  10 7.19 3.59 ดี 
4. ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  10 8.08 4.04 ดี 

รวมผลคะแนน 100 81.39 4.07 ดี 



- 149 - 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.4  ผลประเมินการด าเนินงานของคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมิน 

คะแนน แปลผล 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และการบริหารงบประมาณ 50 45.83 4.58 ดีมาก 

2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร  30 25.73 4.29 ดี 

3. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  10 8.04 4.02  ดี  

4. ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  10 8.48 4.24  ดี  
รวมผลคะแนน 100 88.08 4.40  ดี  

 
 จากตารางที่ 4.4 ผลประเมินการด าเนินงานของคณบดี 4 คณะ สรุปได้ดังนี้ 
1. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.29 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากท่ีสุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหาร

งบประมาณ ระดับดีมาก (4.59 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระดับดี (4.25 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้านผลงานวิชาก าร วิจัยและนวัตกรรม ระดับดี 
(3.89 คะแนน)  

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.35 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ
และการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก (4.91 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับดี (4.03 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ระดับดี (3.45 คะแนน) 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.07 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและ
การบริหารงบประมาณ ระดับดี (4.28 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ระดับดี (4.10 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ระดับดี (3.59 คะแนน) 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.40 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ
และการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก (4.58 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ระดับดี (4.29 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ระดับดี (4.02 คะแนน) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.5  รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน แปลผล 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏบิัติราชการของคณะและการบริหารงบประมาณ  

1.1 การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
  

10 10.00 5.00 ดีมาก 
- ความส าเร็จคา่เปา้หมายการพัฒนาท้องถิ่นที่คณะครุศาสตรร์ับผิดชอบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 10 10.00 5.00 ดีมาก 
1.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย    

10 10.00 5.00 ดีมาก 

- บัณฑิตครศุาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู ร้อยละ 85 ร้อยละ 86.35 4 4.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนบัณฑิตครุศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 50 คน 50 คน 3 3.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) 50 คน 50 คน 3 3.00 5.00 ดีมาก 
1.3 การพัฒนาระบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ  

  
10 7.90 3.95 ดี 

- งานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร คณะครุศาสตร์มีคณุภาพไดร้บัการตีพิมพ์เผยแพร ร้อยละ50 ร้อยละ 31.65 3 1.90 3.17 ปานกลาง 
- ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน IQA 3.51 คะแนน 4.09 คะแนน 3 3.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการจดัการศึกษาพเิศษ 4 เครือข่าย 7 เครือข่าย 3 3.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนนวัตกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนสาธิตทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน ์ 1 นวัตกรรม 0 1 0 0 ปรับปรุง 
1.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ 

  
10 9.60 4.80 ดีมาก 

- ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการ พัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital 
government maturity domain and area: MDA) 

E - Government E - Government 4 4.00 5.00 ดีมาก 

- ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยไูอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) 4,900 คะแนน 5,700 คะแนน 3 3.00 5.00 ดีมาก 

- ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) 90 คะแนน 83.29 คะแนน 5     2.60  4.33 ดี 

1.5 การบริหารงบประมาณ 
  

10 8.37 4.19 ดี 

- ความสามารถในการบริหารงบประมาณ เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการ
ตรวจสอบงบประมาณจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบภายใน  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 90.82 4 3.63 4.54 ดีมาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.5  รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน แปลผล 

- ความสามารถในการแสวงหาเงินทุนวิจัย (เงินทุนวิจัยท่ีจัดสรรให้กบัอาจารย์ต่อคนต่อปี) 25,000 บาท/คน 14,507 บาท/คน 3 1.74 2.90 ปานกลาง 
- การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- การจัดสรรงบประมาณเพื่อเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  23 ทุน 23 ทุน 1 1.00 5.00 ดีมาก 

รวมด้านที่ 1 50 45.87 4.59 ดีมาก 

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
2.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์)  5 คะแนน 3.48 คะแนน 10 6.96 3.48 ปานกลาง 
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก ่การศึกษาระดับที่สูงขึ้นต าแหน่งทาง

วิชาการ การพัฒนาฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเลื่อนระดับของสายสนับสนุน (การปรับต าแหน่ง)  
 4 ตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด 5 2.50 2.50 ปานกลาง 

2.3 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบสารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต์ ฐานข้อมูล  

3 ระบบ 3 ระบบ 7 7.00 5.00 ดีมาก 

2.4 การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0  1 ครั้ง 1 ครั้ง 5 5.00 5.00 ดีมาก 
2.5 ความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นทั้งภายในและ

ต่างประเทศ (ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร และการพัฒนาท้องถิ่น)  

4 ฉบับ 3 ฉบับ 3  2.25  3.75 ดี 

รวมด้านที่ 2 30 23.71 3.95 ดี 
ด้านที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
3.1 บัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 100 ร้อยละ 79.18 2 1.58 3.96 ดี 
3.2 การมีงานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตระดับปรญิญาตรภีายในระยะเวลา 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา  
ร้อยละ 100 ร้อยละ 87.5 3 2.63 4.38 ปานกลาง 

3.3 บัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ท างานตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศกึษา  ร้อยละ 100 ร้อยละ 78.23 2 1.56 3.91 ดี 
3.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) ร้อยละ 100 ร้อยละ 91.2 3 2.74 4.56 ดีมาก 

รวมด้านที่ 3 10 8.51 4.25 ดี 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.5  รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน แปลผล 

ด้านที่ 4 ผลงานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม 
4.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ใช้ผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับคณะ)  
เนื่องจากในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะยังไมไ่ด้ตั้งค่าเป้าหมายในตัวช้ีวัดนี ้

4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสรา้งสรรค ์
4.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
4.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

รวมด้านที่ 4  10 7.78 3.89 ดี 

รวมคะแนนทั ง 4 ด้าน 100 85.87 4.29 ดี 

 
 จากตารางที่ 4.5 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.59 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) คือ การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและท านุศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และน้อยทีสุ่ด คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ ระดับดี (3.95 คะแนน) 
 2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (3.95 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด จ านวน 2 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับดีมาก 
(5.00 คะแนน) คือ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ และการปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 และน้อยที่สุด คือ 
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปานกลาง (2.50 คะแนน) 
 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.25 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับดีมาก 
(4.56 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ท างานตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับดี (3.91 คะแนน) 
 4. ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับดี (3.89 คะแนน) ทั้งนี้ใช้ผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับคณะ) เนื่องจากในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะยังไม่ได้ตั้งค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดนี้  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.6  รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏบิัติราชการของคณะ และการบริหารงบประมาณ   

1.1 การพัฒนาท้องถิ่น  10 10.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

ท้องถิ่นที่ยั่งยืน  1 โครงการ 3 โครงการ 2 2.00 5.00 ดีมาก 

- จ านวนโครงการที่คณะถ่ายทอดองคความร/ูนวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแกปญหา/พัฒนาใหกับทองถิ่น 
ในด้านเศรษฐกิจ 1 โครงการ 3 โครงการ 2 2.00 5.00 ดีมาก 

- จ านวนโครงการที่คณะถ่ายทอดองคความร/ูนวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแกปญหา/พัฒนาใหกับทองถิ่น 
ในด้านสังคม 1 โครงการ 2 โครงการ  2 2.00 5.00 ดีมาก 

- จ านวนโครงการที่คณะถ่ายทอดองคความร/ูนวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแกปญหา/พัฒนาใหกับทองถิ่น 
ในด้านสิ่งแวดลอม 1 โครงการ 1 โครงการ 2 2.00 5.00 ดีมาก 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมดานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาติ
และทองถิ่น 500 คน 506 คน 2 2.00 5.00 ดีมาก 

1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  10 10.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 1 โครงการ 2 โครงการ 10 10.00 5.00 ดีมาก 
1.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัย และนวตักรรม 10 9.53 4.77 ดีมาก 
- ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูรอยใูนระดับด ี ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะอยูในระดับด ี 3.51 คะแนน 4.08 คะแนน 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรอืสามารถสรางงานไดดวยตนเอง ร้อยละ10 ร้อยละ 14.25 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต * ร้อยละ 50 ร้อยละ 87.4 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- บุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการ * ร้อยละ 10 ร้อยละ 36.67 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- อาจารยท าวิจัยตอจ านวนอาจารยทั้งหมด * ร้อยละ 15 ร้อยละ 8 1 0.53 2.67 ปานกลาง 
- ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ร้อยละ 50 ร้อยละ 66.66 1 1.00 5.00 ดีมาก 
1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  10 10.00 5.00 ดีมาก 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการและผมูีสวนไดสวนเสีย * ร้อยละ 85 ร้อยละ 88.9 4 4.00 5.00 ดีมาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.6  รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มตีอบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในคณะ ร้อยละ 85 ร้อยละ 93.5 3 3.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนเครือขายทางวิชาการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 1 เครือขาย 2 เครือขาย 3 3.00 5.00 ดีมาก 
1.5 การบริหารงบประมาณ 10 9.61 4.80 ดีมาก 
- ความสามารถในการบรหิารงบประมาณ เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจดัซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการ

ตรวจสอบงบประมาณจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบภายใน  ร้อยละ 100 ร้อยละ 90.16 4 3.61 4.51 ดีมาก 

- ความสามารถในการแสวงหารายได ้ 25,000 ต่อหัว 26,836.73 ต่อหัว  3 3.00 5.00 ดีมาก 
- การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- การจัดสรรงบประมาณเพื่อเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  10 ทุน 12 ทุน 1 1.00 5.00 ดีมาก 

รวมด้านที่ 1 50 49.14 4.91 ดีมาก 
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
2.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์)  5 คะแนน 3.75 คะแนน 10 7.50 3.75 ดี 
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ การศึกษาระดับที่สูงขึ้นต าแหน่งทาง

วิชาการ การพัฒนาฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเลื่อนระดับของสายสนับสนุน (การปรับต าแหน่ง)  4 ตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด 5 1.25 1.25  ปรับปรุง 

2.3 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบสารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต์ ฐานข้อมูล (ตัวอย่าง เช่น การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน)  

3 ระบบ 3 ระบบ 7 7.00 5.00 ดีมาก 

2.4 การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0  1 ครั้ง 1 ครั้ง 5 5.00 5.00 ดีมาก 
2.5 ความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นทั้งภายในและต่างประเทศ 

(ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และการ
พัฒนาท้องถิ่น)  

7 ฉบับ 5 ฉบับ 3 2.14 3.57  ดี 

รวมด้านที่ 2 30 22.89 3.82  ดี 
ด้านที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  
3.1 บัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 100 ร้อยละ 58.52 2 1.17 2.93 ปานกลาง 
3.2 การมีงานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตระดับปรญิญาตรภีายในระยะเวลา 1 ปี หลัง

ส าเรจ็การศึกษา  ร้อยละ 100 ร้อยละ 79.73 3 2.39 3.99 ดี 



- 155 - 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.6  รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

3.3 บัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ท างานตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศกึษา  ร้อยละ 100 ร้อยละ 35.34 2 0.71 1.77 พอใช้ 
3.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) ร้อยละ 100 ร้อยละ 87.4 3 2.62 4.37 ดี 

รวมด้านที่ 3  10 6.89 3.45 ปานกลาง 
ด้านที่ 4 ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  
4.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ใช้ผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับคณะ)  
เนื่องจากในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะยังไมไ่ด้ตั้งค่าเป้าหมายในตัวช้ีวัดนี ้

4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสรา้งสรรค ์
4.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
4.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ชุมชน 

รวมด้านที่ 4 10 8.06 4.03 ดี 
รวมคะแนนทั ง 4 ด้าน 100 88.23 4.41 ดี 

 
 จากตารางที่ 4.6 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.91 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีค ะแนนประเมินมากที่สุด 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) คือ การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และน้อยที่สุด คือ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ระดับดีมาก (4.77 คะแนน) 

 2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.02 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด จ านวน 2 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับดีมาก 
(5.00 คะแนน) คือ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ และการปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 และน้อยที่สุด คือ 
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปานกลาง (2.50 คะแนน) 

 3. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.45 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(นายจ้าง) ระดับดี (4.37 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ท างานตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับพอใช้ (1.77 คะแนน)  

4. ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.03 คะแนน) ทั้งนี้ใช้ผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับคณะ) เนื่องจากในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะยังไม่ได้ตั้งค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดนี้  

หมายเหตุ   * ควรตั้งเป้าหมายใหส้อดคล้องกับมหาวิทยาลยั 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน แปลผล 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏบิัติราชการของคณะ และการบริหารงบประมาณ   

1.1 การพัฒนาท้องถิ่น  15 15.00 5.00 ดีมาก 

- จ านวนชุมชนเป้าหมายที่น าโครงการสืบสานตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 1 ชุมชน 12 ชุมชน 5 5.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนครัวเรือนเป้าหมายทีไ่ด้รบัการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

และด้านการศึกษา 
40 ครัวเรือน 40 ครัวเรือน 5 5.00 5.00 ดีมาก 

- ผู้เข้าร่วมในชุมชนเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านการศึกษา 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 5 5.00 5.00 ดีมาก 

1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม  15 10.37 3.46 ปานกลาง 
- จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการทีต่อบสนองต่อการ

พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1 หลักสูตร 7 หลักสูตร 3 3.00 5.00 ดีมาก 

- จ านวนบุคลากรของสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 ร้อยละ 23.81 2 1.19 2.98 ปานกลาง 
- จ านวนบุคลากรของสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 30 ร้อยละ 13.55 2 0.90 2.26 พอใช้ 
- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน ร้อยละ 55 ร้อยละ 12.5 2 0.45 1.14 ปรับปรุง 
- ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระดับด ี ระดับด ี 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- บุคลากรสายวิชาการที่มผีลงานวจิัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามประกาศ กพอ. หรือนวัตกรรมที่

ได้รับการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 41.27 1 0.83 4.13 ดี 

- ผลงานวิจัยนวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ ร้อยละ 85 0 1 0 0 ปรับปรุง 

- ระดับความส าเร็จของการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาอาคารสถานท่ี 5 คะแนน 5 คะแนน 1 1.00 5.00 ดีมาก 

- ระดับความส าเร็จของการจัดการ ดูแล และปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาอาคารสถานท่ี 5 คะแนน 5 คะแนน 1 1.00 5.00 ดีมาก 

1.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ 10 10.00 5.00 ดีมาก 

- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 5 เครือข่าย 7 เครือข่าย 10 10.00 5.00 ดีมาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน แปลผล 

1.4 การบริหารงบประมาณ 10 7.38 3.69 ดี 
- ความสามารถในการบริหารงบประมาณ เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการ

ตรวจสอบงบประมาณจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบภายใน  
ร้อยละ 100 ร้อยละ90.15 4 3.61 4.51 ดีมาก 

- ความสามารถในการแสวงหารายได ้ 25,000 บาท/คน 6,435.48 บาท/คน 3 0.77 1.28 ปรับปรุง 
- การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- การจัดสรรงบประมาณเพื่อเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  81,000 บาท 81,000บาท 1 1.00 5.00 ดีมาก 

รวมด้านที่ 1 50 42.75 4.28 ดี 

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
2.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์)  5 คะแนน 3.56 คะแนน 10 7.12 3.56 ดี 
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ การศึกษาระดับที่สูงขึ้นต าแหน่ง

ทางวิชาการ การพัฒนาฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเลื่อนระดับของสายสนับสนุน (การปรับต าแหน่ง)  
4 ตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด 5 1.25 1.25 ปรับปรุง 

2.3 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบสารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต์ ฐานข้อมูล  

3 ระบบ 3 ระบบ 7 7.00 5.00 ดีมาก 

2.4 การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0  1 ครั้ง 1 ครั้ง 5 5.00 5.00 ดีมาก 
2.5 ความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นทั้งภายในและต่างประเทศ 

(ความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  และการ
พัฒนาท้องถิ่น)  

7 ฉบับ 7 ฉบับ 3 3.00 5.00 ดีมาก 

รวมด้านที่ 2 30 23.37 3.90 ดี 

ด้านที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

3.1 บัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 100 ร้อยละ39.89 2 0.80 1.99 พอใช้ 
3.2 การมีงานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลา 1 ปี หลัง

ส าเร็จการศึกษา  
ร้อยละ 100 ร้อยละ83.18 3 2.50 4.16 ดี 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน แปลผล 

3.3 บัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ท างานตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศกึษา  ร้อยละ 100 ร้อยละ54.49 2 1.09 2.72 ปานกลาง 
3.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) ร้อยละ 100 ร้อยละ 93.4 3 2.80 4.67 ดีมาก 

รวมด้านที่ 3 10 7.19 3.59 ดี 
ด้านที่ 4 ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
4.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ใช้ผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับคณะ)  
เนื่องจากในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะยังไมไ่ด้ตั้งค่าเป้าหมายในตัวช้ีวัดนี ้

4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสรา้งสรรค ์
4.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
4.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ชุมชน 

รวมด้านที่ 4 10 8.08  4.04  ดี 
รวมคะแนนทั ง 4 ด้าน 100 81.39 4.07 ดี 

 

 
 จากตารางที่ 4.7 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.28 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) คือ การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  และน้อยที่สุด คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
ระดับปานกลาง (3.46 คะแนน) 
 2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.10 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด จ านวน 3 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับดีมาก 
(5.00 คะแนน) คือ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 และความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นทั้งภายในและต่างประเทศ  และน้อยที่สุด คือ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปรับปรุง 
(1.25 คะแนน) 
 3. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (3.59 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(นายจ้าง) ระดับดีมาก (4.67 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับพอใช้ (1.99 คะแนน) 
 4. ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.04 คะแนน) ทั้งนี้ใช้ผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับคณะ) เนื่องจากในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะยังไม่ได้ตั้งค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดนี้ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏบิัติราชการของคณะ และการบริหารงบประมาณ  

1.1 การพัฒนาท้องถิ่น  10 10.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนชุมชนเปา้หมายที่สบืสานโครงการตามพระราชด ารแิละน้อมน าศาสตรพ์ระราชาสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  5 ชุมชน 5 ชุมชน 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนครัวเรือนเป้าหมายไดร้ับการพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ

ด้านการศึกษา  
150 ครัวเรือน 167ครัวเรือน 2 2.00 5.00 ดีมาก 

- จ านวนชุมชนเป้าหมายได้รับการยกระดับภูมิปญัญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ชุมชน 5 ชุมชน 2 2.00 5.00 ดีมาก 
 -มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (Big Data) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาพื้นที่ 30 พื้นที ่ 31 พื้นที ่ 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- หมู่บ้านทีค่ณะเข้าไปพัฒนามดีัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิม่ขึ้น  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 2 2.00 5.00 ดีมาก 
1.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  10 7.93 3.96 ดี 
- จ านวนโครงการวิจัยและนวตักรรม  10 โครงการ 13 โครงการ 3 2.00 3.33 ปานกลาง 
- ผลการวิจัยที่น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

น าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน  
 ร้อยละ 60 ร้อยละ 38.59 3 1.93 3.22 ปานกลาง 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  580 คน 1,280 คน 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูค้วามเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและทักษะที่จ าเป็นเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 2 2.00 5.00 ดีมาก 
1.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  10 9.61 4.81 ดีมาก 
- จ านวนผลงานด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพและสิ่งแวดล้อม  10 ผลงาน 10 ผลงาน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนบุคลากรของสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 40  ร้อยละ 38.54 1 0.96 4.82 ดีมาก 
- จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 30  ร้อยละ 36.46 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนบุคลากร สายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน  ร้อยละ 15 ร้อยละ 23.08 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- บัณฑิตที่มีงานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 ร้อยละ 94.31 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/หน่วยงาน ผู้ใช้บัณฑิต  ร้อยละ 85 ร้อยละ 85.8 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  4.4 คะแนน 4.36 คะแนน 1 0.99 4.95 ดีมาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

- นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิม่ขึ้น  ร้อยละ 20 ร้อยละ 12.08 0.5 0.30 3.02 ปานกลาง 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  176 คน 246 คน 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่ 300 คน 245 คน 0.5 0.41 4.08 ดี 
- จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่  1,081 คน 971คน 0.5 0.45 4.49 ดี 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา  ร้อยละ 80 ร้อยละ 94.31 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร้อยละ 85 ร้อยละ 85.8 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
1.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  10 9.71 4.86 ดีมาก 
- ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ ์UI Green Metric 2000 คะแนน 5,750 คะแนน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตดัสินใจตามพันธกิจหลกัของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

2 ฐาน 2 ฐาน 1 1.00 5.00 ดีมาก 

- จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั  3 ระบบ 3 ระบบ 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนฐานข้อมูลการผลติและพฒันาคร ู 2 ฐาน 2 ฐาน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  20 โรงเรียน 20 โรงเรียน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 1,500 คน 1,796 คน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- บัณฑิตมผีลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ B2 (CEFR)  ร้อยละ 20 ร้อยละ 14.23 1 0.71 3.56 ดี 
- จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 5 ชุมชน 5 ชุมขน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามลูค่าอย่างน้อย 1 ระดับ 5 ผลิตภณัฑ ์ 8 ผลิตภณัฑ ์ 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 ร้อยละ12.8 1 1.00 5.00 ดีมาก 
1.5 การบริหารงบประมาณ 10 8.58 4.29 ดี 
- ความสามารถในการบรหิารงบประมาณ เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจดัซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการตรวจสอบ
งบประมาณจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบภายใน  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 92.55 4 3.70 4.63 ดีมาก 

- ความสามารถในการแสวงหารายได ้ 60,000 บาท/คน 37,561.22 บาท/คน  3 1.88 3.13 ปานกลาง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

- การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 2 2.00 5.00 ดีมาก 

- การจัดสรรงบประมาณเพื่อเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  3 ทุน 3 ทุน 1 1.00 5.00 ดีมาก 

รวมด้านที่ 1 50 45.83 4.58 ดีมาก 

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
    

2.1 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคณุลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ)์  5 คะแนน 4.33 คะแนน 10 8.66 4.33 ดี 
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ไดแ้ก่ การศึกษาระดับที่สูงขึ้น ต าแหนง่ทาง
วิชาการ การพัฒนาฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเลื่อนระดับของสายสนับสนุน (การปรับต าแหน่ง)  

4 ตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด 5 2.50 2.50 ปานกลาง 

2.3 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐานของระบบ
สารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต ์ฐานข้อมูล  

3 ระบบ 3 ระบบ 7 7.00 5.00 ดีมาก 

2.4 การปรบัโครงสร้างและการพฒันาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0  1 ครั้ง 1 ครั้ง 5 5.00 5.00 ดีมาก 
2.5 ความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นทั้งภายในและต่างประเทศ (ความ
ร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย ์และบุคลากร และการพัฒนาท้องถิ่น)  

7 ฉบับ 6 ฉบับ 3 2.57 4.29 ดี 

รวมด้านที่ 2 30 25.73 4.29 ดี 

ด้านที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
    

3.1 บัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 100 ร้อยละ 53.2 2 1.06 2.66 ปานกลาง 
3.2 การมีงานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตระดับปรญิญาตรภีายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเรจ็
การศึกษา  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 94.31 3 2.83 4.72 ดีมาก 

3.3 บัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ท างานตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศกึษา  ร้อยละ 100 ร้อยละ 58.16 2 1.16 2.91 ปานกลาง 

3.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) ร้อยละ 100 ร้อยละ 99.4 3 2.98 4.97 ดีมาก 

รวมด้านที่ 3 10 8.04 4.02 ดี 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

ด้านที่ 4 ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 

4.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ใช้ผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  

ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับคณะ)  
เนื่องจากในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะยังไมไ่ด้ตั้งค่าเป้าหมายในตัวช้ีวัดนี ้

4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสรา้งสรรค ์

4.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

4.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ชุมชน 

รวมด้านที่ 4  10 8.48 4.24 ดี 

รวมคะแนน ทั ง 4 ด้าน 100 88.08 4.40 ดี 
 

 
 จากตารางที่ 4.8 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.58 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ 
การพัฒนาท้องถิ่น ระดับดีมาก (5.00 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดี (3.96 คะแนน)  
 2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.29 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด จ านวน 2 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับดีมาก 
(5.00 คะแนน) คือ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ และการปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 และน้อยที่สุด คือ การพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปานกลาง (2.50 คะแนน) 
 3. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.02 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(นายจ้าง) ระดับดีมาก (4.97 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับปานกลาง (2.66 คะแนน)  
 4. ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.24 คะแนน) ทั้งนี้ใช้ผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระดับคณะ) เนื่องจากในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะยังไม่ได้ตั้งค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดนี้ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.1.3  ผลประเมินการด าเนินงานสถาบัน/ส านัก 

การประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตามฯ ไดป้ระเมินผลจากการปฏิบัติงานเทียบกับแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน พบว่ามีผลการประเมินรายละเอียดดังตารางที่ 4.9 - 4.13 

 
ตารางท่ี 4.9 สรุปผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้รับการประเมิน ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมิน 

คะแนน แปลผล 

1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 92 81.76 4.44 ดี 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 98 87.74 4.48 ดี 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 98  91.05 4.65 ดีมาก 

 

 
จากตารางที่ 4.9 ผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน พบว่าผู้รับการประเมินที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คือ ผู้อ านวยการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4.65 คะแนน) รองลงมา คือ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ระดับดี (4.48 คะแนน) และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ระดับดี 
(4.44 คะแนน) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตารางท่ี 4.10 ผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการประเมิน ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมิน 

คะแนน แปลผล 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และการบริหารงบประมาณ 47 45.49 4.84 ดีมาก 

2. การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 30 24.22 4.04 ดี 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 10 8.80 4.40 ดี 

4. การเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 5 3.25 3.25 ปานกลาง 

รวมผลคะแนน 92 81.76 4.44 ดี 

ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

1. ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และการบริหารงบประมาณ 50 48.58 4.86 ดีมาก 

2. การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 30 24.48 4.08 ดี 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 10 8.50 4.25 ดี 

4. การเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 8 6.18 3.87 ดี 

รวมผลคะแนน 98 87.74 4.48 ดี 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.10 ผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้รับ 
ผลการประเมิน 

คะแนน แปลผล 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และการบริหารงบประมาณ 50 48.03 4.80 ดีมาก 

2. การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 30 27.20 4.53 ดีมาก 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 10 8.64 4.32 ดี 

4. การเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 8 7.18 4.49 ดีมาก 

รวมผลคะแนน 98  91.05 4.65 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 4.10 ผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน สรุปได้ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.44 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากท่ีสุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 

และการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก (4.84 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับดี (4.40 คะแนน) และน้อยที่สุด ด้านการเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับปานกลาง (3.25 คะแนน) 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.48 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 
และการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก (4.86 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับดี (4.25 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้านการเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับดี (3.87 คะแนน) 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก (4.65 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์
ตามแผนปฏิบัติราชการ และการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก (4.80 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ระดับดีมาก (4.53 คะแนน) และน้อยที่สุด 
คือ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับดี (4.32 คะแนน) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.11 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน แปลผล 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏบิัติราชการของหน่วยงาน และการบริหารงบประมาณ  

1.1 การส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม   15 14.00 4.67 ดีมาก 
- การจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิจัย 1 ผลงาน 1 ผลงาน 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงานนิทรรศการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 87 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- มีการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 3 คน 3คน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1 หน่วย 1หน่วย 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนการสนับสนุน MOU 1 ฉบับ 6ฉบับ 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 10 ค าขอ 11 ค าขอ 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- ต้นฉบับวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 ฉบับ 3 ฉบับ 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- โครงการ/กิจกรรมด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา 90 โครงการ 100 โครงการ 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนครั้งท่ีจัดประชุมวิชาการ 2 ครั้ง 2 ครั้ง 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณา 20 โครงการ 20 โครงการ 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าเป้าหมาย  150 คน 255 คน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนเป้าหมายนักวิจยัทีเ่ข้าร่วม 40 คน 43 คน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนโครงการวิจัยทีไ่ด้รบังบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 4 โครงการ 4 โครงการ 2 2.00 5.00 ดีมาก 

- งานวิจัยแล้วเสร็จตามระยะเวลา* 
ไม่มีการประเมินในตัวช้ีวัดนี้ เนื่องจากยังไม่ครบระยะเวลาตามสญัญาโครงการวิจยั  

ซึ่งก าหนดส่งผลงานวิจัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
1.2 การส่งเสริมและสนับสนนุการบริการวิชาการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  15 15.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนครูและบคุลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการ 30 คน 60 คน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- สื่อการเรยีนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา 2 ช้ิน 2 ช้ิน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- กิจกรรม โครงการบริหารจดัการ โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- หน่วยงาน (ภายใน) เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 6 หน่วยงาน 6 หน่วยงาน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.11 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน แปลผล 

- จ านวนครัวเรือนท่ีให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 15 ครัวเรือน 17 ครัวเรือน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- รายได้ของครัวเรือนกลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ร้อยละ 12.8 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ 2 ผลิตภณัฑ ์ 2 ผลิตภณัฑ ์ 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 200 คน 300 คน 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน 20 คน 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- ประชาชนในชุมชน เข้าร่วมโครงการไดร้ับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในการจดัตั้งกลุม่วิสาหกิจชุมชน 20 คน 20 คน 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 กลุ่ม 7 กลุ่ม 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดอ่างทอง 5 กลุ่ม 6 กลุ่ม 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ

คนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
110 คน 1,800 คน 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคดิร่วมท าระหว่างภาคเีครือข่าย ผู้น าชุมชน และประชาชน  4 กิจกรรม 4กิจกรรม 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนที่ได้รับการยกระดับคณุภาพ 2 ผลิตภณัฑ ์ 2 ผลิตภณัฑ ์ 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 50 คน 50 คน 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน 20 คน 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จของโครงการ 8 กิจกรรม 8 กิจกรรม 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ 2 ผลิตภณัฑ ์ 2 ผลิตภณัฑ ์ 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 100 คน 110 คน 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 30 คน 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จของโครงการ 12 กิจกรรม 12 กิจกรรม 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
- จ านวนครูและบคุลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการ 120 คน 123 คน 0.5 0.50 5.00 ดีมาก 
1.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับศักยภาพบุคลากร  10 10.00 5.00 ดีมาก 
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสถาบันวิจยัและพัฒนา ร้อยละ 85 ร้อยละ 88 5 5.00 5.00 ดีมาก 
- บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 5 5.00 5.00 ดีมาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.11 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน แปลผล 

1.4 การบริหารงบประมาณ 7 6.49 4.64 ดีมาก 
- ความสามารถในการบรหิารงบประมาณ เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการ
ตรวจสอบงบประมาณจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 89.76 5 4.49 4.49 ดี 

- ความสามารถในการแสวงหารายได ้ 

- ไม่มีการประเมินในตัวช้ีวัดนี ้เนื่องจากหน่วยงานผู้รับการประเมินช้ีแจงว่า “การแสวงหารายได้ไม่ใช่
พันธกิจหลักโดยตรงสถาบันเป็นเพียงหน่วยงานที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้ส่วนงานอื่นๆ และมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการแสวงหารายได้อยู่แล้ว ซึ่งอยู่ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี และ
คณะมีหน้าท่ีแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 

- การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 2 2.00 5.00 ดีมาก 
รวมด้านที่ 1 47 45.49 4.84 ดีมาก 

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
2.1 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคณุลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ)์   5 คะแนน 3.36 คะแนน 10 6.72 3.36 ปานกลาง 
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ การศึกษาระดับที่สูงขึ้น การ

พัฒนาฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเลื่อนระดับของสายสนับสนุน (การปรับต าแหน่ง)  
2 ตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด 5 2.50 2.50 ปานกลาง 

2.3 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน
ของระบบสารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต ์ฐานข้อมูล  

3 ระบบ 3 ระบบ 7 7.00 5.00 ดีมาก 

2.4 การปรบัโครงสร้างและการพฒันาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0  1 ครั้ง 1 ครั้ง 5 5.00 5.00 ดีมาก 
2.5 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน

ท้องถิ่นทั้งภายในและต่างประเทศ (ความร่วมมือทางด้านวิจยัและวิชาการ การแลกเปลีย่นบุคลากร 
และการพัฒนาท้องถิ่น) 

11 ฉบับ 11 ฉบับ 3 3.00 5.00 ดีมาก 

รวมด้านที่ 2 30 24.22 4.04 ดี 
ด้านที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 100 ร้อยละ 88 5 4.40 4.40 ดี 
3.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ร้อยละ 100 ร้อยละ 88 5 4.40 4.40 ดี 

รวมด้านที่ 3 10 8.8 4.40 ดี 



- 169 - 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.11 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน แปลผล 

ด้านที่ 4 การเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
4.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการของบุคลากรทีไ่ดร้ับทุนและก าลังด าเนินงาน สถาบันมีการด าเนินงาน แตไ่มไ่ดก้ าหนดค่าเป้าหมายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีการ

ประเมินในตัวช้ีวัดนี ้4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินงาน 
4.3 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการบริการวิชาการ 5 คะแนน 3.15 3 1.89 3.15 ปานกลาง 
4.4 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการวิจัยและนวัตกรรม 5 คะแนน 3.41 2 1.36 3.40 ปานกลาง 

รวมด้านที่ 4 5 3.25 3.25 ปานกลาง 
รวมคะแนน ทั ง 4 ด้าน 92 81.76 4.44 ดี 

 

 
 จากตารางที่ 4.11 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี มาก (4.84 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด ระดับดีมาก (5.00 คะแนน) คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ยกระดับศักยภาพบุคลากร และน้อยที่สุด คือ การบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก (4.64 คะแนน) 
 2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.04 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด จ านวน 3 ตัวชี้วัด ระดับดีมาก 
(5.00 คะแนน) คือ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ  การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 และการมีความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก และน้อยที่สุด คือ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปานกลาง (2.50 คะแนน) 
 3. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.40 คะแนน) โดยตัวชี้วัดมีผลคะแนนเท่ากันทุกตัวชี้วัด ระดับดี (4.40 คะแนน) 
คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 4. ด้านการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.25 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด 
คือ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับปานกลาง (3.40 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการบริการวิชาการ ระดับปานกลาง (3.25 คะแนน) 
ทั้งนีม้ีตัวชี้วัดที่ไม่ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.12 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏบิัติราชการของหน่วยงาน และการบริหารงบประมาณ  
1.1 การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน   15 15.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านทักษะอาชีพ 2 ชุมชน 2 ชุมชน 5 5.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปญัญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน 1 แหล่ง 2 แหล่ง 5 5.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนบุคคลผูม้ีความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ไดร้ับการส่งเสริมให้เป็นท่ียอมรับ
แก่สาธารณชน 

5 คน 12 คน 5 5.00 5.00 ดีมาก 

1.2 การศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา   15 15.00 5.00 ดีมาก 
- มีศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาเพื่อให้บริการข้อมลูด้านวัฒนธรรมอยุธยา 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 4 4.00 5.00 ดีมาก 
- มีกิจกรรม อบรม บรรยาย และสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 4.00 5.00 ดีมาก 
- มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 4 4.00 5.00 ดีมาก 
- มีวารสารวิชาการที่ผ่านหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 1 เล่ม 2 เล่ม 3 3.00 5.00 ดีมาก 
1.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   10 9.28 4.64 ดีมาก 
- ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ระดับด ี ดีมาก 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- ความพึงพอใจของผู้รับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน  ร้อยละ 80 ร้อยละ 22.22 1 0.28 1.40 ปรับปรุง 
- จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 1 ความร่วมมือ 18 ความร่วมมือ 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ที่สอดคล้องกับภมูิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ 27 ผลงาน 44 ผลงาน 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 3,650 คน 5,268 คน 1 1.00 5.00 ดีมาก 
- การรับรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 1 1.00 5.00 ดีมาก 
1.4 การบริหารงบประมาณ     10 9.30 4.65 ดีมาก 
- ความสามารถในการบรหิารงบประมาณ เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการ
ตรวจสอบงบประมาณจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบภายใน  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 85.96 5 4.30 4.30 ด ี
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.12 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

- ความสามารถในการแสวงหารายได ้ 100,000 บาท 104,700 บาท 3 3.00 5.00 ดีมาก 

- การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 2 2.00 5.00 ดีมาก 

รวมด้านที่ 1  50 48.58 4.86  ดีมาก  

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร  

2.1 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคณุลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ)์   5 คะแนน 3.49 คะแนน 10 6.98 3.49 ปานกลาง 
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ การศึกษาระดับที่สูงขึ้น การพฒันา
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเลื่อนระดับของสายสนับสนุน (การปรบัต าแหน่ง)  

2 ตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด 5 2.50 2.50 ปานกลาง 

2.3 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐานของ
ระบบสารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต ์ฐานข้อมูล  

3 ระบบ 3 ระบบ 7 7.00 5.00 ดีมาก 

2.4 การปรบัโครงสร้างและการพฒันาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0  1 ครั้ง 1 ครั้ง 5 5.00 5.00 ดีมาก 
2.5 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกบัหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นทั้งภายใน
และต่างประเทศ (ความร่วมมือทางดา้นวิจัยและวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการพัฒนาท้องถิ่น) 

1 ฉบับ 1 ฉบับ 3 3.00 5.00 ดีมาก 

รวมด้านที่ 2 30 24.48 4.08 ด ี

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 5 4.25 4.25 ด ี

3.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 5 4.25 4.25 ด ี

รวมด้านที่ 3 10 8.50 4.25 ด ี

ด้านที่ 4 การเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  

4.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการของบุคลากรทีไ่ดร้ับทุนและก าลังด าเนินงาน 3 โครงการ 3 โครงการ 3 3.00 5.00 ดีมาก 

4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินงาน 2 โครงการ 1 โครงการ 2 1.50 2.50 พอใช้ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.12 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

4.3 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการบริการวิชาการ ร้อยละ 5 ร้อยละ 3.64 3 2.18 3.63 ด ี

4.4 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการวิจัยและนวัตกรรม ไม่มีการประเมินตัวช้ีวัดนี ้เนื่องจากไม่มีการด าเนินงาน 

รวมด้านที่ 4 8 6.18 3.55  ดี  

รวมคะแนนทั ง 4 ด้าน 98 87.74 4.48 ดี 
) 

 
 จากตารางที่ 4.12 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.86 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด ระดับดีมาก (5.00 คะแนน) คือ การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน และการศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และน้อยที่สุด คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ระดับดีมาก (4.64 คะแนน) 
 2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.08 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด จ านวน 3 ตัวชี้วัด ระดับดีมาก 
(5.00 คะแนน) คือ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 และการมีความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก และน้อยที่สุด คือ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปานกลาง (2.50 คะแนน) 
 3. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.25 คะแนน) โดยตัวชี้วัดมีคะแนนประเมินเท่ากันทั้งหมด คือ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับดี (4.25 คะแนน) 
 4. ด้านการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (3.55 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ  
จ านวนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินงาน ระดับดีมาก (5.00 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ จ านวนโครงการ/กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรม
ของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินงาน ระดับพอใช้ (2.50 คะแนน) ทั้งนี้มีตัวชี้วัด 1 ตัว ที่ไม่มีการประเมินเนื่องจากไม่มีการด าเนินงาน คือ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการวิจัย
และนวัตกรรม 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 4.13 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏบิัติราชการของหน่วยงาน และการบริหารงบประมาณ   
     

1.1 การส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาท้องถิ่น  
  

15 15.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนต าบลที่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมลูเทียบกับจ านวนต าบลในจังหวัดที่รับผิดชอบ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 3 3.00 5.00 ดีมาก 
- ระบบข้อมูลต าบลทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้เทียบกับจ านวนต าบลทีไ่ด้เข้าไป
พัฒนา 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 3 3.00 5.00 ดีมาก 

- จ านวนครัวเรือนท่ีให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 3 3.00 5.00 ดีมาก 
- รายได้ของครัวเรือนกลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนหนังสือมีชีวิต 5 เล่ม 5 เล่ม 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- หนังสือมีชีวิตที่ได้รับการเผยแพร่ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 2 2.00 5.00 ดีมาก 
1.2 การส่งเสริมและสนับสนนุการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  
5 5.00 5.00 ดีมาก 

- จ านวนบัญชีผู้เข้าทดสอบ (User) ที่สนับสนุนการทดสอบของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 200 คน 200 คน 3 3.00 5.00 ดีมาก 
- พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้แก่นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 1 ทักษะ 1 ทักษะ 2 2.00 5.00 ดีมาก 
1.3 การส่งเสริมและสนับสนนุคณุภาพการศึกษา  

  
10 10.00 5.00 ดีมาก 

- จ านวนการเข้าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ทุกช่องทางที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 3 3.00 5.00 ดีมาก 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ  ร้อยละ 85 ร้อยละ 86.4 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- ความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรูท้รัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 86.4 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทตีพิมพ ์และอิเล็กทรอนิกส ์ 5,000 เล่ม 5,000 เล่ม 3 3.00 5.00 ดีมาก 
1.4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

  
10 10.00 5.00 ดีมาก 

- ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทลั  E-Government E-Government 3 3.00 5.00 ดีมาก 
- ค่าคะแนนผ่านเกณฑม์าตรฐานหอ้งสมุดสเีขียว 60 คะแนน 76 คะแนน 2 2.00 5.00 ดีมาก 
- ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน IQA 3.75 คะแนน 4.76 คะแนน 3 3.00 5.00 ดีมาก 

- ความส าเร็จในการด าเนินงานระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด 
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(เฟส 1) 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(เฟส 1) 
2 2.00 5.00 ดีมาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 4.13 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

1.5 การบริหารงบประมาณ 
  

10 8.03 4.01 ดี 
- ความสามารถในการบรหิารงบประมาณ เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการตรวจสอบ 
  งบประมาณจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบภายใน  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 89.92 5 4.50 4.50 ดี 

- ความสามารถในการแสวงหารายได ้ 444,000 บาท 226,814.10 3 1.53 2.55 ปานกลาง 

- การใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 2 2.00 5.00 ดีมาก 

รวมด้านที่ 1 
  

50 48.03 4.80 ดีมาก 

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
      

2.1 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคณุลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ)์   5 คะแนน 3.6 คะแนน 10 7.20 3.60 ดี 
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ การศึกษาระดับที่สูงขึ้น การพฒันา 
     ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเลื่อนระดับของสายสนับสนุน (การปรับต าแหน่ง)  

2 ตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด 5 5.00 5.00 ดีมาก 

2.3 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐานของระบบ 
     สารสนเทศ เครือข่าย เว็บไซต ์ฐานข้อมูล  

3 ระบบ 3 ระบบ 7 7.00 5.00 ดีมาก 

2.4 การปรบัโครงสร้างและการพฒันาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0  1 ครั้ง 1 ครั้ง 5 5.00 5.00 ดีมาก 
2.5 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นทั้ง 
     ภายในและต่างประเทศ (ความร่วมมือทางด้านวิจยัและวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการพัฒนา 
     ท้องถิ่น) 

5 ฉบับ 5 ฉบับ 3 3.00 5.00 ดีมาก 

รวมด้านที่ 2 
  

30 27.20 4.53 ดีมาก 

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
      

3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 100 ร้อยละ 86.4 5 4.32 4.32 ดี 

3.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ร้อยละ 100 ร้อยละ 86.4 5 4.32 4.32 ดี 

รวมด้านที่ 3 
  

10 8.64 4.32 ดี 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 4.13 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ค่าน  าหนัก คะแนนที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

ด้านที่ 4 การเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
      

4.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการของบุคลากรทีไ่ดร้ับทุนและก าลังด าเนินงาน 5 โครงการ 5 โครงการ 3 3.00 5.00 ดีมาก 
4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินงาน 1 โครงการ 1 โครงการ 2 2.00 5.00 ดีมาก 
4.3 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการบริการวิชาการ 5 คะแนน 3.64 คะแนน 3 2.18 3.63 ดี 
4.4 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานการวิจัยและนวัตกรรม ไม่มีการประเมินตัวช้ีวัดดังกล่าว เนื่องจากไม่มีการด าเนินงาน 

รวมด้านที่ 4 
  

8 7.18 4.49 ดี 
รวมคะแนนทั ง 4 ด้าน 

  
98 91.05 4.65 ดีมาก 

  
จากตารางที่ 4.13 รายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ ( คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
ระดับดีมาก (5.00 คะแนน) คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และน้อยที่สุด คือ การบริหารงบประมาณ ระดับดี (4.01 คะแนน)   
 2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.53 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด จ านวน 4 ตัวชี้วัด ระดับดีมาก 
(5.00 คะแนน) คือ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ การปรับโครงสร้างและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 และการมคีวามร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก และน้อยที่สุด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
ระดับดี (3.60 คะแนน)   
 3. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.32 คะแนน) โดยตัวชี้วัดมีคะแนนประเมินเท่ากันทั้งหมด คือ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับดี (4.32 คะแนน) 
 4. ด้านการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี (4.49 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด ระดับดีมาก (5.00 คะแนน) คือ จ านวนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินงาน  และจ านวนโครงการ/กิจกรรม การวิจัย
และนวัตกรรมของบุคลากรที่ได้รับทุนและก าลังด าเนินงาน และน้อยที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการบริการวิชาการ ระดับดี (3.63 คะแนน) ทั้งนี้มี 1 ตัวชี้วัดที่ไม่มีการ
ประเมิน เนื่องจากไม่มีผลการด าเนินงาน คือ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการวิจัยและนวัตกรรม 



- 176 - 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.2 ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จากรอบปีการประเมินที่ผ่านมา (ปีงบปร ะมาณ พ.ศ. 2562) 
โดยแต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางที่ 4.14 - 4.16 

 

4.2.1 มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 6 ด้าน รายละเอียด

ดังตารางที่ 4.14 
 

ตารางท่ี 4.14  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

1) ด้านการบริหารจัดการ  
1.1) ควรเร่งปรับสมรรถนะของบุคลากรทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการให้มีขีดความสามารถตามความ
รับผิดชอบทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะอื่นๆ เพื่อ
รับภาวะการเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
บุคลากร 3 ประเด็น คือ (1) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร  (2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
และ (3) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์และมีทุนในการพัฒนา
บุคลากรทั้ง 2 สาย เช่น การให้ลาศึกษาต่อ และการให้ไปอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ดังนี้ (1) มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะจัด
โครงการอบรมการท าผลงานทางวิชาการ (2) จัดโครงการคลินิกวิจัยเพื่อพี่เลี้ยงงานวิจัย (3) จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ที่ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ (4) จัดระบบพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรสายสนับสนุนท่ีท าผลงานในการก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึน 

1.2) ควรปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความ
คล่องตัวและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ดังนี้ (1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น (2) จัดประชุมการยกร่างกฎหมาย  
เพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

1.3) ควรเร่งทบทวนหลักสูตร รายวิชา เนื้อหาสาระของ
รายวิชาให้เหมาะสม ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน 

- มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่
จะส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ (1) ระดับปริญญาตรี ผ่าน
เกณฑ์ระดับ B1 (2) ระดับปริญญาโท ผ่านเกณฑ์ระดับ C1 (3) ระดับปริญญาเอก ผ่านเกณฑ์ระดับ C2 

- มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารได้ก าหนดให้มีวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อให้
นักศึกษาเลือกเรียน ได้แก่ (1) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2 )ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้ (3) ทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูง (4) ภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ (5) ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน (6) ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (7) ภาษาจีนเบื้องต้น และ (8) ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4.14  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
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1.4) ควรปรับระบบการบริหารงบประมาณเงินรายได้ 
ทรัพย์สิน ให้เหมาะสมกับการแข่งขัน โดยเน้นการเพิ่มรายได้ที่
มิใช่จากเงินบ ารุงการศึกษาให้มากขึ้น และลดรายจ่ายด้าน
บุคลากร 

- มหาวิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จ านวน 2 กลยุทธ์ คือ (1)การพัฒนาระบบกลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ และติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และ (2)การเพิ่มการหารายได้และการลดค่าใช้จ่าย 

- การหารายได้เน้นการเพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการ การจัดท าหลักสูตรระยะสั้น เงินค่าบ ารุงการศึกษา โดยมอบคณะ งานสื่อสารองค์กร และ
กองบริการการศึกษาออกประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานอกพ้ืนท่ี 

- ด้านบุคลากรด าเนินการยุบรวมงานและไม่เพิ่มหน่วยงานท่ีเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น 
1.5) ควรวางระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทั้ง

มหาวิทยาลัยที่เช่ือมต่อกันในลักษณะ Big data เพื่อการใช้
ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจที่เหมาะสมรวดเร็วและ
แม่นตรง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการจัดท าแผน Smart University ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 
เพื่อวางระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้ ด้าน 
Smart University (1) ด าเนินการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) (2) ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานระดบัคณะ 
จ านวน 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) ด าเนินการ
พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 7 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน งานประกันคุณภาพ และงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
(4) ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ (การลงทะเบียนของบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและจัดเก็บข้อมูลภาวะการผู้มีงานท า
ของบัณฑิต) (5) ด าเนินการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง เอกสารภายในมหาวิทยาลัย 

1.6) ควรเตรียมการพัฒนามหาวิทยาลัยจากรูปแบบการ
บริหารที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานและแข่งขันได้ในอนาคต 

- ด้าน Infrastructure มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก (Core Switch) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง รองรับ 10 G จ านวน 25 ตัว และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง รองรับ 1 G จ านวน 27 ตัว เพื่อขยายช่อง
ทางการใช้งานเครือข่ายภายใน จากเดิม 1 G เป็น 10 G 

- ด าเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (IP Camera) จ านวน 1 ระบบ ระบบกระจายสัญญาณแบบไร้สาย จ านวน 1 ระบบ พร้อมเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 40 KVA จ านวน 1 ระบบ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 2 เครื่อง 

- ด าเนินการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เพื่อรองรับการพัฒนา Software ส าหรับการเรียนการสอนและเพื่อตอบสนองการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2)  ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
2.1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดท าหลักสูตรแบบ

บูรณาการศาสตร์หรือการสอนในทุกสาขาวิชาให้มีการออกแบบ
หลักสูตรหรือรายวิชาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของ
ผู้เรียน เช่น การบูรณาการศาสตร์ในสาขาวิชาชีพร่วมกับคณะ
ครุศาสตร์ โดยใช้อาจารย์ร่วมกันเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

มหาวิทยาลยัด าเนินการจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการให้คณะ จ านวน 20,000 บาท/คณะ ซึ่งคณะ
วิทยาการจัดการได้จัดท าหลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาการจัดการธุรกิจชุมชน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
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2.2) ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ให้เป็นไป
ตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เช่น ส่งเสริม
และสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ
เพื่อใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

- มหาวิทยาลัยจัดให้มรีะเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2555 โดยมีประเภทของการพัฒนา ได้แก่ ทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการฝึกอบรม ทุนสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ทุนสนับสนุน
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือทุนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
โดยในแต่ละปีงบประมาณมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากร จ านวน 2,000,000 บาท/ป ี

- การพัฒนาบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งงบบ ารุงการศึกษา โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ จ านวน 3,000,000 บาท/ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน และค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ (ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท าผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์ (ผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
20,000 บาท ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 40,000 บาท และระดับศาสตราจารย์ จ านวน 60,000 บาท) 

2.3) ควรปรับปรุงหลักสูตรทุกวิชาให้เป็นหลักสูตรที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยกรรมการบริหารหลักสูตร
หรือกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีความสามารถในการ
บริหารหลักสูตรที่ดี  และพัฒนาวิชาการต่างๆ ให้ทันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

- มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น การบรรยาย การอภิปราย การศึกษาค้นคว้า และการวิเคราะห์  

- จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และระดับ
บัณฑิต พ.ศ. 2558 เพื่อท าหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรที่รับผิดชอบตามผลการประเมินหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด การพัฒนา
นักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การก ากับติดตามการด าเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ การวางแผนโครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
อีกทั้งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
เป็นผู้เลือกวิชาเรียนด้วยตนเอง ท้ังนี้ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของผู้เรียน  

2.4) ควรเร่งจัดหลักสูตรที่เป็น English Program (EP) 
และ Intensive Program (IP) ให้มากข้ึน 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจัดให้มีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  

2.5) ควรใช้สื่อการสอนการเรียนรู้ด้วยระบบสื่อ Digital Online 
Program ทั้งหลักสูตรที่สอนมุ่งปริญญาและการพัฒนาฝึกอบรม 
Non-degree Program ที่มุ่งตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ท างาน
ไปควบคู่กับการเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องปรับระบบการ
จัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งเวลาเรียน การปฏิบัติงานจริงคู่ไปกับ
ภาคทฤษฎี การเทียบโอนประสบการณ์ การลงทะเบียนเรียน 
ข้ามสถาบันและการศึกษาตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และจัดสรรงบประมาณส าหรับบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน้าที่
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อความรู้ทั่วไป สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การ
จัดการอบรมให้ความรู้ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมและดิจิทัล การให้บริการช่วยเหลือในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน การจัดท าสื่อ
บริการวิชาการ การปรับระบบการจัดการศึกษาให้ยืดหยุ่นโดยก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนองปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต การขยายโอกาสทางการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
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2.6) ควรจัดให้มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ เน้น
องค์ประกอบของการพัฒนาทั้งวิชาชีพ ทักษะชีวิต ความเป็น
ผู้น า และ Soft skills รวมทั้ง เพิ่มทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เพื่อสร้างความแตกต่าง
ให้ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ    

- มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนากระบวนการเพิ่มทักษะให้นักศึกษาทางด้านทักษะวิชาชีพและทักษะการด ารงชีวิตการใช้ชีวิต เช่น หลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ร่วมทักษะกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยจัดสถานท่ีฝึกปฏิบัติงานจริงภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้สร้างทักษะในการบริหารจัดการ) และสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (จัดสถานท่ีฝึกประสบการณ์จริงให้นักศึกษา เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

- การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ าแนกเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ (1) กลุ่มวิชาสร้างเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (2) กลุ่ม
วิชาภาษาและการสื่อสาร (3) กลุ่มวิชาการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ (4) กลุ่มวิชามนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งกลุ่มวิชาสร้างเสริมอัต
ลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จ านวน 2 วิชา คือ วิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และวิชาอยุธยาศึกษา 
โดยกลุ่มวิชาดังกล่าวเป็นบริบทเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2.7) ควรส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแบบ
ครบวงจรโดยใช้ Work-integrated Learning (WiL) โดย
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตในการออกแบบ
พัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน ใช้
สถานประกอบการเป็นฐาน (Platform) ในการจัดการเรียน
การสอน และการปฏิบัติจริง ให้มีการส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกงาน
หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 

มหาวิทยาลัยด าเนินการออกประกาศเรื่องนโยบายการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานให้แก่ผู้เรียนด้วยการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้
ในช้ันเรียน/สถานศึกษา กับประสบการณ์การท างานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง ซึ่งทุกหลักสูตร/คณะ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างานทุกปีการศึกษา โดยมีรูปแบบการด าเนินการ ดังนี้ (1) การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-Course Experience) 
(2) การเรียนสลับการท างาน (Sandwich Course) (3) สหกิจศึกษา (Co-Operative Education) (4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้ หรือการติดตาม
พฤติกรรมการท างาน (Cognitive Apprenticeship or job Shadowing) (5) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry 
University Course) (6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (Traineeship or Apprenticeship) (7) การบรรจุให้ท างาน หรือการฝึก
เฉพาะต าแหน่ง (Placement of Practicum) (8) ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork) (9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี 
(Post-Course Internship) อันจะท าให้บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของ
ประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.8) ควรเร่งรัดการประชาสัมพันธ์กิจการและหลักสูตร
ให้กับประชากรในพ้ืนท่ีจัดการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยด าเนินการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ และหลักสูตรให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายช่องทาง เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
สถานีข่าวท้องถิ่น เว็บไซต์ www.aru.ac.th , Email , Facebook แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ และการมอบหมายให้งานสื่อสารองค์กร และ
กองบริการการศึกษา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายทุกภาคการศึกษา รวมทั้งการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 
เป็นต้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

2.9) ควรพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อม เช่น 
ปรับปรุงห้องเรียนในด้านแสงสว่าง ความสะอาด อุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความเพียงพอและพร้อมใช้
งาน รวมทั้งสถานที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและ
เพียงพอ 

มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้ ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการเพื่อจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/การเรียนรู้ ดังนี ้(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์ (2) 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล (3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
(4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (5) โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6) โครงการปรับปรุง

http://www.aru.ac.th/
https://www.aru.ac.th/home.php%20แผ่นพับ%20ป้าย
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ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ (7) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา (8) โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ (9) โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนและบริเวณรอบโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) (10) โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (11) โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (12) 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (13) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 

2.10) ควรส่งเสริมให้เกิดชมรมนักศึกษาและมีสถานที่ในการ
ด าเนินกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจัดตั้งชมรมส าหรับนักศึกษา จ านวน 19 ชมรม โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานชมรมนักศึกษาที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ (1) ชมรม English Club (2) ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (3) ชมรม 
Share Smile (4) ชมรมนาฏยลีลา (5) ชมรมเรารักศิลป ์(6) ชมรมอาสาพัฒนาสังคม (7) ชมรมกล้า ป่ะ ล่ะ (8) ชมรมรังสรรค์ งานศิลป์ ถิ่นกรุงศรี (9) 
ชมรมพี่สร้างน้องรักษา (10) ชมรม SE UBI Club (11) ชมรม Evolution Club (12) ชมรมครูกรุงเก่า (13) ชมรมอาสาปันรัก (14) ชมรมดาราศาสตร์ (15) 
ชมรมเรารักชนบท (16) ชมรมอาสาพัฒนาเพื่อน้อง (17) ชมรมจริยธรรมอิสลาม (18) ชมรม Eng for Kids และ (19) ชมรมรักพี่สู่น้อง 

2.11) ควรส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสอนให้กับ
นักศึกษา โดยจัดท าเป็นห้องบันทึกสื่อการเรียนรู้/สื่อการสอน จ านวน 2 ห้อง ได้แก่ (1) ห้อง IDLC Studio เป็นห้องบันทึกวิดีโอเพื่อการเรียนการสอน 
(2) ห้องบันทึกการสอนด้วยตนเอง เป็นห้องที่จัดให้อาจารย์ผู้สอนใช้ในการจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ 

3) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3.1) ควรส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือกันท าวิจัยเชิงบูรณา

การ เพื่อให้มีผลกระทบและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและพื้นที่
ให้บริการของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาชุดโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะ ซึ่งพิจารณาถึงปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย
และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

3.2) ควรมีการสนับสนุนการวิจัยให้มากขึ้น ทั้งด้านการ
จัดการและงบประมาณ เช่น เพิ่มประเภทและงบประมาณของ
ทุนในการท าวิจัย จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัยจ าแนกตามความ
เ ช่ียวชาญเพื่ อการ เ ช่ือมโยงโจทย์วิจั ยกับนักวิจั ยของ
มหาวิทยาลัย เพิ่มทุนวิจัยภายในคณะหรือหน่วยงาน ทุน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งในวารสารและการประชุมวิชาการ 
และเพิ่มช่องทางในการประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณด้าน
การวิจัยให้มีขั้นตอนง่าย ชัดเจน และสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการสนับสนุนการท าวิจัย ดังนี้ (1) วางแผนการตั้งคณะท างานด้านการแสวงหาทุนวิจัย โดย
จะเริ่มด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2) ส่งเสริมการจัดท าชุดโครงการวิจัยโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่ง
พบว่ามีจ านวนบุคลากรที่ยื่นขอเสนอโครงการแบบชุดโครงการเพิ่มขึ้น (จัดอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอขอผ่านระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 16 ชุดโครงการ) (3) จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรได้ลง
มือปฏิบัติอย่างแท้จริง และวางแผนให้มีกิจกรรมด้านการยกระดับคุณภาพข้อเสนอโครงการ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) เพื่อให้สอดคล้องกับการยื่น
ข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบงบประมาณระดับประเทศ (4) ด าเนินการจัดการพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งการก าหนดพื้นท่ีให้มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่เดิมและการเพิ่มเติมพื้นที่ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่เดิมให้จัด
กิจกรรมต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 3 - 5 ปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในขณะที่การเพิ่มพื้นที่ใหม่ก าหนดให้มีการเพิ่มเพื่อการ
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ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

พัฒนาควบคู่ไปกับพื้นที่เดิม (5) ด าเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมหลักด้านการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการวิจัย โดยเชิญวิทยากรที่มี
ช่ือเสียงเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรทุกปีอย่างต่อเนื่อง (6) ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยวิจัยและ
คณะท างานด าเนินงานหน่วยวิจัย และด าเนินการวางแผนกิจกรรมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างน้อย 4 ด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (7) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าแผนด าเนินงานโครงการสร้างบุคลากรวิจัยเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (8) จัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นของคณาจารย์ และมีการก ากับให้เป็นไปตาม
ประกาศอย่างจริงจัง  และในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดตั้งคณะกรรมการติดตามภาระงานวิจัยและงานอื่นๆ ของคณาจารย์ (9) จัดท าระบบ
ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมเชิงพาณิชย์ต่อไป (10) 
ด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ของทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (11) ด าเนินการก ากับและติดตามการด าเนินผลงานวิจัยของบุคลากร โดยก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนตั้งแต่
เริ่มจนปิดโครงการ และมีการก ากับให้เกิดผลงานท่ีต่อเนื่องจากการวิจัย เช่น การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ หรือ การตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการ 

3.3) ควรเพิ่มการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจให้กับ
บุคลากรที่มีผลงานวิจัย เช่น การให้มีรางวัล ค่าตอบแทนส าหรับ
อาจารย์ที่น าเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ และพิจารณาความดี
ความชอบเพิ่มเติมให้กับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย มีการเชิดชู
เกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น มีจ านวน
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สูงสุด ได้รับงบประมาณ
ทุนวิจัยสูงสุดมีผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 

มหาวิทยาลัยด าเนินการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลการที่มีผลงานวิจัย ดังนี้ (1) การสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น และมอบรางวัลให้กับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นจากการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานด้าน
วิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และ (2) การสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2557 และ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2557 

3.4) ควรจัดหาฐานข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติม เพื่อเอื้อต่อ
กระบวนการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเป็นการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัย โดยส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าระบบฐานข้อมูลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศบริการแก่คณาจารย์ 

3.5) ควรส่งเสรมิและพัฒนาระบบการบรหิารโครงการวิจัยใหม้ี
ความรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้านการเงิน และการติดตามผลการวิจยั 

มหาวิทยาลยัด าเนินการเบิกจา่ยงบประมาณดา้นการวิจัยใหเ้ป็นไปตามระบบการเงินของมหาวิทยาลยั 

3.6) ควรส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถ
เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติให้มากขึ้น เพื่อเป็นการ
ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลยั
ในระดับสากล 

มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2557 
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ตารางท่ี 4.14  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

3.7) ควรมีกลยุทธ์และกระบวนการที่สนับสนุนการวิจัย
ของคณาจารย์ให้มากขึ้น เช่น มีกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ในด้านการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนชุดโครงการ และข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณจากส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) หรือทุนภายนอก โดยมีนักวิจัยจากทุกคณะเข้าร่วมรับการอบรม จ านวน 27 คน ซึ่งได้แผนงาน จ านวน 14 แผนงาน ส าหรับ
เสนอขอทุนวิจัยจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หรือทุนภายนอก 

3.8) ควรส่งเสริมให้เกิดการท างานวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอกให้มากขึ้น โดยการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

- มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนชุดโครงการและข้อเสนอการวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และโครงการ “สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นท่ี 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

- การจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ช่ัวโมง (ภาคทฤษฎี 19 ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 19 ช่ัวโมง และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ 2 ช่ัวโมง) โดยการจัดการอบรมได้รับการสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการอบรม จ านวน 64 คน (บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 34 คน และบุคลากรภายนอก 30 คน และวิทยากรแม่ไก่ 8 คน) 

3.9) ควรส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถมีผลงานที่ไปขอการ
รับรองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากการวิจัยเพื่อเผยแพร่ 

มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการเพิ่มจ านวนนักวิจัยที่จะจดทรัพย์สินทางปัญญา คือ การระบุไว้ในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่
ก าหนดให้นักวิจัยน ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์มาจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญากับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.10) ควรส่งเสริมระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์มีศักยภาพในการท าวิจัยให้สูง
และรวดเร็วข้ึน  

มหาวิทยาลัยก าหนด Unit research ในด้านต่างๆ เพื่อให้นักวิจัยที่สนใจในประเด็นต่างๆ มีที่ปรึกษาในการท าวิจัย 

3.11) ควรสนับสนุนให้นักศึกษาในสาขาต่างๆ มสี่วนร่วม
ในการท าวิจัยและนวัตกรรมให้มากข้ึน และสนับสนุนให้มีการ
เผยแพรผ่ลงานของนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มผลงานดา้นวิจัย
และนวัตกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจัยในรายวิชา โดยสอดแทรกกระบวนการวิจัยระบุไว้ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจัยกับพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการบริการ
วิชาการ  
 

3.12) ควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ให้
มากขึ้น ทั้งในด้านการเรียนการสอน และการลงพื้นที่ชุมชน 

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เพื่อต่อยอดประโยชน์ของงานวิจัยแก่ชุมชน
และสังคม 

3.13) ควรสนับสนุนให้สถาบันอยุธยาศึกษามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย และงบประมาณของการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัย โดยสถาบันอยุธยาศึกษาด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันเพื่อวางแผนในการก าหนดแผนงานและนโยบาย
ในการบริหารงาน และมีการประชุมติดตามงานเป็นประจ าทุกเดือน 
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4) ด้านการบริการวิชาการ  
4.1) ควรมีหน่วยงานกลางประสานงานในการบริการ

วิชาการ แบบ One stop service กับชุมชนหรือหน่วยงาน
ภายนอก 

มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานกลางประสานงานในการบริการวิชาการแบบ One Stop Service กับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก 
ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีพันธกิจส่งเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ และการพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพด้วยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วม สามารถติดต่อประสานงานในการบริการวิชาการได้หลายช่องทาง เช่น การติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์สายตรง 035-322-082 จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ rs@aru.ac.th และทางเพจบน Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4.2) ควรมีการส ารวจปัญหาและความต้องการด้านการ
บริการวิชาการของชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ท่ีได้รับมอบหมาย  

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจปัญหาและความต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่
ได้รับมอบหมาย โดยการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในทุกๆ โครงการหรือกิจกรรมแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมกิจกรรม
บริการวิชาการทุกกิจกรรม การจัดเวทีประชาคมโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู้ให้ข้อมูล การ
ส ารวจปัญหาและความต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง และการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช้ีแจง/รับฟังประเด็นปัญหาและความต้องการเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาเชิงพื้นที ่

4.3) ควรจัดท าฐานข้อมูล ความเช่ียวชาญ ความช านาญ 
ผลงานของบุคลากร เพื่อการเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญความช านาญผลงานของบุคลากรเพื่อการเตรียมความพร้อมในการให้บริการวิชาการ 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ แบบส ารวจศักยภาพความเช่ียวชาญความช านาญผลงานของอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการเชิญท่านมาเป็นวิทยากรของงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้ Google 
Form ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์และใช้ Microsoft Excel ในการเก็บเป็นฐานข้อมูลดังกล่าว 

4.4) ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านการบริการวิชาการ  เช่น สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้มีการวางแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการให้บริการวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้
จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงานและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอสนับสนุน
งบประมาณและเพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนแผนงานและข้อเสนอโครงการ ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์และปรับใช้ 
ไม่ว่าจะเป็นการท างานในโครงการด้านการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการ (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) และการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลากรมหาวิทยาลัยในทุกๆ รอบการประเมิน เช่น หลักสูตร การเสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองด้านเทคโนโลยี การเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล การคิดเชิงสังเคราะห์ การ
บริหารงบประมาณการเงินโครงการบริการวิชาการ และการสร้างเครือข่าย (Networking) และพันธมิตร (Partner) การบริการที่เป็นเลิศ   

mailto:rs@aru.ac.th
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4.5) ควรสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของการบริการวิชาการ 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของการบริการวิชาการเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 1011/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ด าเนินงานตามโครงการบริการวิชาการและฝึกอบรม เพื่อจัดหารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย) โดยมีงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรอาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังคณะทุกคณะและหน่วยงานท่ีดูแลงานด้านการบริการ
วิชาการให้อาจารย์หรือนักวิชาการศึกษาผู้สนใจได้จัดท าบันทึกประสงค์ในการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นโครงการบริการวิชาการแบบจัดหารายได้
ส่งมายังงานบริการและการฝึกอบรมเพื่อด าเนินการเข้าที่ประชุมผ่านคณะกรรมการฯพิจารณาหลักสูตรได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ ซึ่งหาก
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาก็จะสามารถเป็นภาระงาน โดยสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนด
ภาระงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของอาจารย์  ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แกอ่าจารย์และเจ้าหน้าที่ 

4.6) ควรมีการก ากับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงทุก
โครงการอย่างต่อเนื่องทุกปีจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามประเมินและปรับปรุงทุกโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปีจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการก ากับติดตามประเมินและปรับปรุงทุกโครงการที่เป็นโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้แบบฟอร์มแบบประเมิน
ของส่วนกลาง 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ (1) แบบฟอร์มรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (งบประมาณแผ่นดิน) โดยกองนโยบายและแผน (2) แบบฟอร์มประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย และแบบสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (3) แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (4) แบบฟอร์มประเมิน
ความพึงพอใจในทุกๆ โครงการหรือกิจกรรม (ทุกหน่วยงานสามารถน าไปใช้และสามารถปรับแบบประเมินฯ ให้มีความสอดคล้องกับโครงการ
อื่นๆ ได้ตามความเมาะสม) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.7) ควรแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ
วิชาการในระดับท้องถิ่นให้มากข้ึน 

- มหาวิทยาลัยมีการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยได้มีการขยายพื้นท่ีการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่นมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยการจัดท าความร่วมมือบันทึกความเข้าใจด้าน
บริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น เช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนชุมชนจักรยาน
ต าบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะและการท่องเที่ยวระหว่างชมรมจักรยานต าบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองจิก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สมาคมกรุงเก่าเพื่อการพัฒนา มูลนิธิสถาบันการเดินและจักรยานไทย 
และเทศบาลคลองจิก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนทรัพยากรบุคคลด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการให้บริการ
วิชาการ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนจักรยานต าบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะและการท่องเที่ยว กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อ
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ตารางท่ี 4.14  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

พัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนคู่ชุมชนต่อไป โดยทุก
หน่วยงานตกลงท าความร่วมมือในการบูรณาการการท างานร่วมกัน 

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดโครงการบริการวิชาการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่ด าเนินการจัด
อบรมบริการวิชาการ พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้สูงอายุและประชาชน ในชุมชนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เช่น เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลอบทม อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
และองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง) โดยเครือข่ายทั้ง 3 แห่ง ด าเนินการในการท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือร่วมกันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.1) ควรมีการก ากับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ  

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  

มหาวิทยาลัยด าเนินการตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบก ากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดท ารายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ โดยรายงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าสถาบันทราบทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยทุกเดือน การแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดผู้รับผิดชอบ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับมหาวิทยาลัย 
โดยมีตัวแทนจากคณะ 4 คณะ ตัวแทนจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และตัวแทนจากองค์การนักศึกษา โดยได้แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมก าหนดแผนการด าเนินงาน ก ากับและติดตามการ
ด า เนินงานด้ านท านุ บ า รุ งศิ ลปวัฒนธรรม  ในรอบปี งบประมาณให้ เป็ น ไปตามแผนและอยู่ ในทิ ศทาง เดี ยวกัน  พร้ อมทั้ ง  
มีการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

5.2) ควรสนับสนุนงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัย
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีเมืองมรดกโลก 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในสว่นของงบประมาณแผ่นดนิและงบเงินรายได้อื่น อีกทั้งยังมีงบจากหน่วยงานภายนอก คือ หน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

5.3) ควรให้มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนในวิชาพื้นฐาน 

มหาวิทยาลัยด าเนินการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้ (1) รายวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยในบริบทภูมิ
ปัญญาอยุธยามรดกโลก (Culture Folk Wisdom and Ayutthaya World Heritage for Early Childhood Development) คณะครุศาสตร์ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของอยุธยาเมืองมรดกโลก การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความรัก
ความภาคภูมิใจ และการปลูกฝังการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม/พหุวัฒนธรรม (2) รายวิชา ภาษาไทยกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Thai Language and Local Indigenous Knowledge) คณะครุศาสตร์ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้นักศึกษารับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อธ ารงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมไทย 
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ตารางท่ี 4.14  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

5.4) ควรให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น สภา
วัฒนธรรม เป็นต้น โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ยกระดับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการ
งบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีหลักการรวมโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ซ้ าซ้อนกันของแต่ละคณะไว้ที่สถาบัน
อยุธยาศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการ 

5.5) ควรส่งเสริมเพิ่มเติมการสร้างองค์ความรู้  งานวิจัย 
บทความวิชาการและเอกสารวิชาการเกี่ยวกับความเป็นเมือง
มรดกโลกและเผยแพร่ไปสู่ระดับสากล 

มีการเผยแพร่กิจกรรมและการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์อย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษาซึ่งอยู่ในฐาน TC กลุ่ม 2 เว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊คหน่วยงาน  
 

5.6) ควรเสริมสร้างยกย่องเชิดชู หน่วยงาน บุคลากรที่มี
ผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้มีขวัญและก าลังใจ
แก่ผู้ท างานด้านนี้ 

มหาวิทยาลยัด าเนินกิจกรรมเชิดชเูกียรติแก่บคุคลผู้เป็นต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม คือ “รางวัลบุษราคัมมณศีรีราชภัฏ” 
 

5.7) ควรปรับเกณฑ์ภาระงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับภาระ
งานด้านอื่นๆ 

มหาวิทยาลัยด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลให้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมความเป็นไทย
ประเพณีลอยกระทง การท ากิจกรรมท าบุญตักบาตร  
 

5.8) ควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายมากข้ึน 

มหาวิทยาลัยด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลให้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมความเป็นไทย
ประเพณีลอยกระทง การท ากิจกรรมท าบุญตักบาตร  
 

5.9) ควรสนับสนุนให้สถาบันอยุธยาศึกษาซึ่ ง เป็น
หน่วยงานหลักด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายกิจกรรมด้านนี้ โดยวางแผนร่วมกับคณะและ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัย โดยสถาบันอยุธยาศึกษา คณะ และส านัก/สถาบัน มีด าเนินการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จนท าให้เกิดองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการน าเสนอเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา (2) งานรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การท าขนมปลาในพิธีมงคลสมรส อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา (3) งานรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การท าขวัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (4) 
งานรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแกะสลักกะลามะพร้าวและการท าซอ อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  (5) แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ภูมิปัญญาไทย : หนังใหญ่ในวัฒนธรรมอยุธยา (6) การจัดท าข้อมูลมรดกภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรมของชุมชน/ท้องถิ่น เรื่อง การแสดงอุเละห์นบี (การตีกลองร ามะนาขับกล่อมท่านศาสดามูฮ าหมัด) 
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ตารางท่ี 4.14  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

6)  ด้านการสืบสานโครงการตามพระราชด าริ 
6.1 ควรเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานโครงการให้ชัดเจน

และแพร่หลายเพื่อให้คณะ/สาขาวิชาสามารถน าไปด าเนินการ
ต่อยอดโครงการได้ตามความต้องการของพื้นที่ 

มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของรายงานประจ าปี  
โดยเผยแพร่ใหแ้ก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในรูปแบบเอกสารและเอกสารออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์  

 

6.2 ควรมีการติดตามและประเมินผลของโครงการ/กิจกรรม
ที่สามารถให้ได้รู้ถึงผลสัมฤทธิ์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
งานต่อไป 

มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนและทุกหน่วยงาน คณะ/ส านักสถาบัน ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลของโครงการ/กิจกรรม 
ที่สามารถให้ได้รู้ถึงผลสัมฤทธ์ิเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงงานของหน่วยงานของหน่วยงานตนเองต่อไป 

 
6.3 ควรสร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือกันในการ

ด าเนินงานโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็น
แนวทางให้คณะ/สาขาวิชาสามารถด าเนินการโครงการได้
อย่างประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น ควรก าหนดภาระงานในการ
ด าเนินการโครงการให้เป็นพันธกิจที่เหมาะสมของทุกคณะ
สถาบันและส านัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ตลอดระยะเวลา 20 ปี และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย โดยการมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ คณะ 
ส านัก/สถาบัน จังหวัด และชุมชน ในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานภายในและชุมชนร่วมด าเนินการดังนี้ 
หน่วยงานภายใน จ านวน 5 หน่วยงาน (คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) หน่วยงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชนท้องถิ่น จ านน 12 ชุมชน (จังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ  ชุมชนต าบลอบทม อ าเภอสามโก้ ชุมชนต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
และชุมชนต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อ าเภอสามโก้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 ชุมชน ได้แก่ ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน ชุมชนต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ต าบลหันสัง อ าเภอบางปะหัน ต าบลบ้านหีบ อ าเภออุทัย ต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา ต าบลบ้านขล้อ อ าเภอ
บางปะหัน ต าบลท่าต่อ อ าเภอมหาราช ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา) ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินงานสร้างเครือข่ายด้านความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว (โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนประชารัฐบ ารุง 1 และโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1) 
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4.2.2  คณบดี 
คณบดี 4 คณะ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของการประเมินผลงานของคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด 

ดังตารางที่ 4.15 
 

ตารางท่ี 4.15  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของคณบดี  

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล)  
1.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรจัดให้มีการ

ฝึกสอนและฝึกประสบการณ์ทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งจะ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต 

คณะจัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยการน าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ให้นักศึกษาออกปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน (3 
ภาคเรียน) ได้แก่ รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1, 2 และ 3 ทั้งนี้การออกปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบ (รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4) 
ก าหนดเง่ือนไขให้การออกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาจะต้องด าเนินการสอนลงสู่โรงเรียน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

1.2 ควรมีการเพิ่มเติมรายวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในขณะฝึกสอนและท างานได้ 

คณะด าเนินการรวบรวมเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นอกเหนือจากเนื้อหาท่ีมีในรายวิชา “ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น”) และเพิ่มเติมเนื้อหากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาชีพครู (ปรับสมอ.08) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร 4 ปี) เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกปฏิบัติการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบและทันต่อการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างาน 

1.3 ควรจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 

คณะด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาดังนี้ (1) การจัดกิจกรรมยกระดับและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่ นักศึกษาทุกช้ันปี เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูผู้ช่วย (ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป) ในส่วนวิชาทักษะภาษาอังกฤษ และการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพครูในรายวิชา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2) การจัดกิจกรรมยกระดับและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามเง่ือนไขเพื่อการบรรจุ
เข้ารับราชการ (3) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยการอบรม
เพิ่มเติมความรู้ให้กับนักศึกษาแต่ละชั้นปี จัดการประกวดแข่งขันในเรื่องของการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา (4) การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์
ในรายวิชา ONET (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา) เพื่อใช้เผยแพร่ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของคณะครุศาสตร์ (มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) เพื่อยกระดับคะแนนการสอบ ONET โดยการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชากับนักศึกษาแต่ละชั้นปีท้ัง 5 สาขาวิชา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

1.4 การจัดการเรียนการสอนในอนาคตควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้คณาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 

คณะด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้อาจารย์บันทึกกระบวนการจัดการเรียนในการสอนปกติในเบื้องต้นด้วยการเก็บไฟล์ใน
รูปแบบวีดีโอคลิป และการส่งเสริมให้อาจารย์ได้จัดท ารายวิชาที่สอนในรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบ e-Learning เพื่อเตรียมตัวใช้งานหรือ
การเตรียมตัวรับสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 รอบ 2 รวมทั้งเพื่อรองรับการเรียนการสอนและการอบรมออนไลน์ 
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ตารางท่ี 4.15  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของคณบดี (ต่อ) 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

1.5 ควรมีการผลิตครูในหลักสูตรเอกคู่ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถสอบบรรจุได้ 2 เอกพร้อมกัน เช่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์
กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์กับหลักสูตร
คณิตศาสตร์ เป็นต้น 

คณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ (วิชาเอกเดี่ยว) ให้เป็นสาขาเอก-โท และให้เป็นวิชาเอกการศึกษาพิเศษ 
วิชาโทการสอนภาษาไทย (สามารถเลือกสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ทั้งการศึกษาพิเศษและภาษาไทย) เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 
2565 และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว) ให้เป็นสาขาเอก-โท และให้เป็นวิชาเอกคอมพิวเตอร์
ศึกษา วิชาโทวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566 (ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี) 

1.6 ควรปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนการสอน
ให้มีความพร้อมใช้งาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้ที่ช ารุด 
กระดานอัจฉริยะ ไมโครโฟน เป็นต้น 

คณะด าเนินการส ารวจอาคารและห้องเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์ให้มีความพร้อมใช้งาน (อาคารครุสรรพสิทธิ์ อาคาร 6 อาคาร 7 
อาคารการศึกษาพิเศษ โรงยิม 1 และโรงยิม 2) และด าเนินการส ารวจครุภัณฑ์ล่วงหน้า 3 ปี เพื่อเตรียมการขอครุภัณฑ์ประจ าปีทดแทนอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

1.7 การบริหารงานของคณะควรมอบหมายงานให้รองคณบดี
ด าเนินการแทนได้ในทุกเรื่อง เพื่อไม่ให้งานเกิดความล่าช้า 
และควรมีการก ากับติดตามงานอย่างเป็นระบบ 

คณะได้จัดให้มีค าสั่งมอบหมายแต่งตั้งงานที่รองคณบดีรับผิดชอบให้ด ารงต าแหน่งประธานผู้รับผิดชอบเป็นหลัก โดยคณบดีมีต าแหน่งเป็นที่ปรึกษา 
เช่น งานยุทธศาสตร์ท้องถิ่นมอบรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงานประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบ งานด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ ยกเว้นในส่วนของงานท่ีคณบดีรับผิดชอบ 

1.8 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะท าวิจัย
และพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

คณะด าเนินการก าหนดให้อาจารย์ทุกสาขาและกลุ่มวิชาด าเนินงานด้านการบริการวิชาการความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า 
โรงเรียน มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงฯลฯ โดยบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับงานวิจัย (จับคู่บริการวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนางานวิจัย) และส่งเสริม 
ให้มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนลงไปสู่งานวิจัย โดยการจับคู่ระหว่างนักวิจัยหน้าใหม่ร่วมกับนักวิจัยหน้าเก่า (ผู้ที่ขอทุนอย่างต่อเนื่อง)  

1.9 ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อน ามาใช้ในการ
บริหารงานของคณะและใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อให้เกิดความสะดวกความถูกต้องและรวดเร็ว 

คณะด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานของคณะ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล
การประกันคุณภาพ ซึ่งมอบหมายให้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาด าเนินการและศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานในปี
การศึกษา 2564 

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์)  
2.1 ควรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีนและวิชาอื่นๆ โดยจัดหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร
ระยะยาวหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของคณะและมหาวิทยาลัย 

คณะด าเนินการจัดเตรียมโครงการกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC จ านวน 18 ช่ัวโมง ให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

2.2 ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ เป็นกรรมการให้
ค าปรึกษาและตรวจแก้ผลงานวิชาการและงานวิจัยก่อนส่ง
ให้ผู้ประเมินตรวจ เพื่อให้บุคลากรของคณะมีต าแหน่งทาง
วิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

คณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียนผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้
แก่คณาจารย์ของคณะ (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์) รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย  ์ ตระกูลฮุ้น มหาวิทยาลัยรังสิต (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์)) 
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2.3 ควรส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ในคณะท า
ผลงานวิชาการและท าวิจัยให้มากขึ้น โดยจัดเป็นกลุ่มหรือ
รายบุคคลตามศักยภาพของบุคลากรของคณะ 

คณะจัดให้มีโครงการพี่เลีย้ง โดยให้คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการช่วยพัฒนาและเป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาที่ยังไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ และกรรมการประจ าคณะภายนอก 2 ท่าน ให้ค าแนะน าในการท างานผลงานวิชาการและการท าวิจัย (รองศาสตราจารย์  
ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์) และรองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก (ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สังคมศาสตร์)  

2.4 ควรจัดสิ่งอ านวยสะดวกต่างๆ พร้อมสื่อการเรียน
การสอนประจ าห้องเรียนต่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม 

ด าเนินการติดตั้งไมค์ประจ าห้องเรียนพร้อมสายเสียงเพื่อต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของอาจารย์ประจ าทุกคน และยังมีคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลของส่วนกลาง (คณะ) จ านวน 5 เครื่อง เพื่อให้บริการในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก ปัจจุบันคณะ
ได้ด าเนินการจัดห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล 

2.5 ควรพัฒนาปรับหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัยเหมาะสม
และเปิดหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและตลาดในคณะเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เรียน 

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาด โดยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ คือ (1) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา (2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน (3) หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
ดิจิทัล และปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์และการแสดง 

2.6 ควรเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโดยจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสตูรและเพิ่มทักษะและประสบการณ
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม 

ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการฝึกทักษะและประสบการณ์ เพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม โดยมีโครงการ
กิจกรรมดังต่อไปนี้ (1) การติวสอบภาค ก. (กพ.) และการติวสอบท้องถิ่น ภาค ก. (2) การจัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ (3) การ
จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้าน IT (4) การจัดอบรมการเขียนหนังสือราชการ (5) การจัดอบรมการเขียน Resume (6) การจัดอบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพก่อนการเข้าสู่การท างาน 

 3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล) 
3.1 ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะได้ผลิตผลงานทาง

วิชาการที่เน้นถึงการมีคุณภาพทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
เป็นสื่อท่ีดีในการสอนและสามารถน าไปขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ 

3.2 ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ มาให้
ค าปรึกษาโดยใกล้ชิด เพื่อช่วยให้ค าแนะน าและตรวจผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์ให้มีมาตรฐานทางวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งจะได้น าไปสู่การเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป 

ด าเนินการจัดท าคลินิกพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นพี่เลี้ยงใน
สาขาวิชาต่างๆ  เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ให้มีมาตรฐานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยคณ ะวางแผนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -  2567 เพื่อให้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการมีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (ซ่ึงในปี พ.ศ. 2564 มีผู้ประสงค์
เตรียมพร้อมท าต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20) 

3.3 ควรมีคณะท างานของคณะเพื่อพิจารณาอย่างเป็น
รูปธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ
สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาและเป็นทางเลือกท่ี
สอดคล้องกับความถูกต้องของผู้เรียนในปัจจุบัน 

จัดต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบ 5 ปี จ านวน 7 หลักสูตร โดยแต่ละสาขาวิชาด าเนินการส ารวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร และมีหลักสูตรที่ผ่านมติสภามหาวิทยาลัย จ านวน 6  หลักสูตร และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 
หลักสูตร   
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ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

3.4 ควรส่งเสริมให้บุคลากรของคณะจัดท าวารสารทาง
วิชาการประจ าคณะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ได้มี
เวทีแสดงผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกัน
ผลักดันให้มีวารสารที่เข้าสู่การรับรองของ TCI ต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงคณุภาพให้เป็นไปตามเกณฑเ์พื่อขอรับรองคุณภาพวารสารในกลุ่มทีสู่งขึ้นต่อไป 

3.5 ควรจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้แพร่หลายที่เหมาะสมกับ
การที่มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมกิจกรรมนี้ 

ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาในการบรูณาการด้านศลิปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ซึ่งจะน าไปสู่การสบืสานการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ให้แต่ละหลักสูตรมีการบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยสอดแทรก
ในรายวิชาและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับการด าเนินการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา 

3.6 ควรจัดท าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
เพราะเป็นโครงการที่ทุกหน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรได้
ร่ วมมื อร่ วม ใจด า เนินการโครงการนี้ อย่ า งประสบ
ความส าเร็จด้วยดี 

คณะร่วมก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยในการส ารวจพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย โดยรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
โดยในปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ตัวแทนคณาจารย์ของแต่ละหลักสูตรในคณะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่เป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา และความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นในแต่ละชุมชน เพื่อน ามาหาแนวทางในการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการตามศาสตร์พระราชาหรือตามแนวพระราชด าริ บริบท ปัญหา และความต้องการของชุมชนนั้นๆ โดยมอบหมายให้แต่ละ
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา
อาชีพท าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอ่างทอง จ านวน 8 ชุมชน (2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยมีเป้าหมายที่ต้องการ
พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระดับฐานราก โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในชุมชน 4 ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.7 ควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมให้เพียงพอแก่คณาจารย์และนักศึกษา 
รวมถึงการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

ด าเนินการจัดท าห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ และด าเนินการจัดท า
โปรแกรมที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น โปรแกรม Payroll โปรแกรมเศรษฐมิติ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทดลองใช้จริง 

4.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)  
4.1 ควรมีการส ารวจซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้

พร้อมใช้อย่างเพียงพอ ตามพันธกิจของคณะ 
ด าเนินการส ารวจครุภัณฑ์โดยให้สาขาเสนอแผนการซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีความพร้อม เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน การให้บริการ

ทางวิชาการ และการวิจัยสร้างองค์ความรู้ และจัดตั้งงบประมาณจากงบบริหารจัดการแทนงบศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม เพื่อซ่อมแซม
อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นงบประจ า เพื่อใช้ในการซ่อมฉุกเฉิน การซ่อมเพื่อการใช้งาน และการบ ารุงรักษารายปี 
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ตารางท่ี 4.15  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของคณบดี (ต่อ) 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

4.2 ควรจัดท าแผนการบูรณาการการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วย ที่มีต้นทุน
ค่อนข้างสูง 

ด าเนินการจัดท าแผนบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ ใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่ เช่น ท้องฟ้าจ าลอง ห้องปฏิบัติการเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และครุภัณฑ์ประจ าห้อง เช่น กล้องจุลทรรศน์ เครื่องช่ัง เครื่องวัด pH เตาเผา เครื่องกลั่น 

4.3 ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับด้านทักษะและสมรรถนะ (ของนักศึกษา) จาก
ผู้ประกอบการ เพื่อน ามาพิจารณาในการพัฒนานักศึกษา
ต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมการพัฒนานักศึกษา 
  

4.4 ควรมีการพัฒนาทักษะด้านไอทีและด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาที่จะออกไปฝึกงาน 

ด าเนินการจัดอบรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนการสอน ทักษะภาษา และทักษะด้านไอทีให้กับนักศึกษา 

4.5 ควรสนับสนุนส่งเสริมและต่อยอดผลงานทางวิชาการ
ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและผู้ท าผลงาน
ร่วมกัน เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ด าเนินการจดอนุสิทธิบัตรเฉลีย่ปีละ 1 เรื่อง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์และด าเนินการจัดท าแผนการเพิ่ม
จ านวนงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการจดสิทธิบัตร , ทารต์ ขนมหม้อแกง , แผ่นตรวจวิเคราะห์ 
สารกันเสียจากแป้งโรตี , พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัยต่อยอด ARU CARE plus + (จากเจลแอลกอฮอล์ สบู่แผ่น สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง) 
และการพัฒนาเซรั่มเห็ดร่างแหหรือเห็ดเยื่อไผ่ที่ปลูกในจังหวัดอ่างทอง ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน (University Business Incubator : 
UBI) เป็นผู้รับผิดชอบ 
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4.2.3 ผู้อ านวยการ 
 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของการประเมินผลงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 4.16 
 

ตารางท่ี 4.16  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

1.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง)  
1.1 ควรตั้ งคณะท างานที่ ไปแสวงหาทุนวิจัยจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทุนวิจัยให้มากขึ้น 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยทั้งภายในหรือภายนอกประเทศ 

เพื่อเพิ่มทุนวิจัยให้มากขึ้น และเริ่มด าเนินงานตั้งคณะท างานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้คณะท างานมอบหมายผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และรับผิดชอบในการมอบหมายงานให้แก่ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รับผิดชอบงานด้านงานบริหาร รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบงานด้านงานวิจัย รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รับผิดชอบงานด้านงานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ซึ่งมีมาตรการและแผนการด าเนินงาน ดังนี้ (1) ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับ
แหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพ่ิมโอกาสในการรับทุนและเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจยัคุณภาพระดบัชาติและหรือ
นานาชาติ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและหรือภายนอกประเทศ (3) ประสานการพัฒนาโครงการวิจัย
ขนาดใหญ่ เพื่อการแข่งขันรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ภายในและหรือภายนอกประเทศ (4) จัดเวทีให้นักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัยส าคัญๆ 
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยทราบอย่างรวดเร็วและทันการ โดยผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ 

1.2 ควรส่งเสริมให้จัดท าชุดโครงการวิจัยที่เป็นลักษณะ
การบูรณาการระหว่างสาขาวิชา เพื่อให้ได้รับเงินทุนวิจัย
ภายนอกจ านวนมากขึ้น 

ด าเนินการส่งเสริมให้จัดท าชุดโครงการวิจัยที่เป็นลักษณะการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา เพื่อให้ได้รับเงินทุนวิจัยภายนอกจ านวนมากขึ้น   
โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับอาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการทั้ง 4 คณะ ได้แก่ 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติการท าชุด
โครงการวิจัยที่เป็นลักษณะการบูรณาการระหว่างคณะและสาขาวิชาดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1) โครงการพัฒนานักวิจัย โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยรับใช้สังคมเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” (2) โครงการพัฒนานักวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง " การเขียนชุดโครงการและข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ สกสว. หรือทุนภายนอก” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1) โครงการ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ (ARU research academy) (2) โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ (3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงานและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอสนับสนุน
งบประมาณ (4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนต ารา/หนังสือทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (5) โครงการอบรมการ
พัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
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ตารางท่ี 4.16  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
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1.3 ควรยกระดับคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยของ
บุคลากรเพื่อโอกาสในการได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
จากแหล่งทุนต่างๆ 

- ด าเนินการยกระดับคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรเพื่อโอกาสในการได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ โดยการ
จัดโครงการ/กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับอาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี ดังนี้ (1) โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์
งานวิจัยเชิงพื้นที ่(ARU research academy) (2) โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
และลิขสิทธิ ์(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงานและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ (4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการเขียนต ารา/หนังสือทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (5) โครงการอบรมการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

1.4 ควรเพิ่มพื้นที่ให้ครอบคลุมพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
มากกว่าเดิม 

ด าเนินการเพิ่มพื้นการพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมตามพันธกิจ โดยได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้มีการประชุมในทุกเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้จัดให้มีการขยายหรือเพิ่มพื้นที่ให้ครอบคลุมพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
ตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยในทุกปีงบประมาณ และได้หารือหรือแบ่งเขตพื้นท่ีในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับหน่วยงานหรือคณะที่รับผิดชอบดูแล
พื้นที่ตามความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของแต่ละพื้นท่ี ซึ่งจากเดิมเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย จ านวน 5 พื้นที่ (พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านพยอม ต าบลพะยอม อ าเภอวังน้อย บ้านล าไทร ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย และบ้านคลองทราย ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน และพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านอบทม ต าบลยี่ล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
และบ้านลาว ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน ได้เพิ่มพื้นที่ให้ครอบคลุมพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น และได้
ก าหนดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการในการดูแลโครงการ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหลัก และก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการรอง จ านวน 5 หน่วยงาน  
(คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะครุศาสตร์ และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) โดยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานจากทุกหน่วยงานเพื่อด าเนินการบริหารจัดการโครงการในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และได้ แบ่งโซน
พื้นที่การส ารวจข้อมูลและการพัฒนาท้องถิ่นใหม่ ซึ่งมีแผนการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว เพ่ือให้มีการพัฒนาความยั่งยืนสามารถ
พึ่งพาตัวเองได้และต่อเนื่องครบทุกอ าเภอของทั้ง 2 จังหวัดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการให้บริการ ดังนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 หน่วยงาน 
คือ (1) คณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบพื้นที่บ้านแพรก อ าเภอมหาราช อ าเภอบางปะหัน อ าเภอท่าเรือ อ าเภอนครหลวง และอ าเภอภาชี (2) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบพื้นที่อ าเภออุทัย อ าเภอวังน้อย อ าเภอบางบาล อ าเภอบางปะอิน และอ าเภอพระนครศรีอยุธยา (3) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบอ าเภอผักไห่ อ าเภอเสนา อ าเภอบางไทร อ าเภอบางซ้าย และอ าเภอลาดบัวหลวง และจังหวัด
อ่างทอง 3 หน่วยงาน คือ (1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบอ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอแสวงหา (2) คณะครุศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่
อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอไชโย และอ าเภอป่าโมก (3) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบพ้ืนท่ีอ าเภอวิเศษชัยชาญ และอ าเภอสามโก้ 
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1.5 ควรพัฒนาทักษะของบุคลากรทั้งการศึกษาดูงานและ
การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ 

- ด าเนินการพัฒนาทักษะของบุคลากรทั้งการศึกษาดูงานและการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานวิจัย
และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ดังนี้ (1) การพัฒนาทักษะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
การศึกษาดูงานและเปลี่ยนการเรียนรู้การพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีความสอดคล้อง ด าเนินงานพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรม
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมทั้งด้านหน่วยงานจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย ์งานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น งานบริการวิชาการ งานวารสารวิชาการ และงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน นอกจากน้ียังเปิดโอกาสใน
การตอบข้อค าถามและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาท้ังสองมหาวิทยาลัย (2) ด าเนินการเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น โครงการพัฒนานักวิจัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนชุดโครงการ
และข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ สกสว. หรือทุนภายนอก” โครงการพัฒนานักวิจัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน
ผลงานวิจัยรับใช้สังคมเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐในปัจจุบัน 

- การจัดประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 3 (ARU Conference) โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประธานสถาบันวิจัยสร้างชาติ (NBI) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
บรรยายพิเศษทางวิชาการ ในหัวข้อ "ทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" เพื่อให้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐในปัจจุบัน 

- ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการพัฒนาทักษะของบุคลากรทั้งการศึกษาดูงานและการเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐในปัจจุบัน ดังนี้ (1) 
การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มีการพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐใน
ปัจจุบัน (2) การเชิญวิทยากรทีม่ีความเช่ียวชาญในความรู้หรือศาสตร์หรือประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกมาถ่ายทอดให้ความรู้ในด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐในปัจจุบัน โดยมีโครงการ/กิจกรรม 5 
โครงการ (โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ (ARU research(ers) academy) โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงานและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนต ารา/หนังสือทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  และ
โครงการอบรมการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ)  

(ท้ังนี้แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2) 
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1.6 ควรเร่งพัฒนาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในงานวิจัยและนวัตกรรมเฉพาะทาง 

ได้มีการเร่งพัฒนาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในงานวิจัยและนวัตกรรมเฉพาะทาง โดยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้
ด าเนินการจัดตั้งหน่วยวิจัยและคณะท างานด าเนินงานหน่วยวิจัย (Research Unit) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
จึงก าหนดให้มีหัวหน้าหน่วยวิจัยและคณะท างานด าเนินงานหน่วยวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกั บ
นโยบายของประเทศ โดยจัดให้มีหน่วยวิจัย จ านวน 6 ด้าน ดังนี้ (1) หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมการศึกษา (2) หน่วยวิจัยด้านเกษตรอาหารและ
สิ่งแวดล้อม (3) หน่วยวิจัยด้านผู้สูงอายุ (4) หน่วยวิจัยด้านการท่องเที่ยว (5) หน่วยวิจัยด้านกลไกการพัฒนาชุมชน (6) หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ซึ่งคณะท างานในแต่ละด้านมาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยตามศาสตร์และความเชี่ยวชาญนั้นๆ และมีหน้าส่งเสริมพัฒนาและให้
ค าปรึกษาแก่นักวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

1.7 ควรเร่งพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ เช่น ก าหนดให้มี
กรรมการบริหารงานวิจัย ส่งเสริมให้วิจัยที่สอดคล้องกับ
ชุมชนท้องถิ่น 

ได้จัดให้มีการเร่งพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการก าหนดให้มีกรรมการบริหาร
งานวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้ขอจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน และการส่งเสริมและ
พิจารณารับข้อเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์การวิจัยที่มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ทั้ง 9 ด้าน ดังนี้ (1) การวิจัยด้านนวัตกรรมการศึกษา (2) การวิจัยด้านเกษตรอาหารและ
สิ่งแวดล้อม (3) การวิจัยด้านผู้สูงอายุ (4) การวิจัยด้านการท่องเที่ยว (5) การวิจัยด้านกลไกการพัฒนาชุมชน (6) การวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (7) 
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน (8) การวิจัยรับใช้สังคม (9) การวิจัยตามศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.8 ควรมีมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยให้
มากขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะงานวิจัยสถาบัน เพื่อเร่งพัฒนา
ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ได้จัดให้มีมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยให้มากขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะงานวิจัยสถาบัน เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย
จึงได้ออกประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับมอบทุนทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน จ านวน 1 ทุน จากอาจารย์สุธามาศ ทรวงแสวง 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนท าวิจัยสถาบันและเพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

1.9 ควรเร่งส่งเสริมระบบการน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระบบการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ด าเนินการเร่งส่งเสริมระบบการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (1) จัดท าระบบส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์โดยมี
คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยที่เพมาะสมเพื่อส่งเสริมเชิงพานิชย์ต่อไป (2) ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ของทรัพย์สิน
ทางปัญญา และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  โดยมีแผนด าเนินงานโครงการอมรมเชิง
ปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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1.10 ควรพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
เช่น การก ากับติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความ
ชัดเจนและรวดเร็วข้ึน 

ด าเนินการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โดยการก ากับและติดตามการด าเนินผลงานวิจัยของอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุนจาก
ภายในและภายนอก โดยมีการก าหนดกรอปเวลาที่ชัดเจนตั้งแตเ่ริ่มต้นจนปิดโครงการ โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่วิจัยเป็นผู้ประสานงานติดตาม
ความก้าวหน้าในทุกๆ รอบระยะเวลา เช่น การก ากับและติดตามการด าเนินผลงานวิจัยของอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุนกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยกรอบระยะการเบิกจ่ายงบประมาณจะแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 เจ้าหน้าที่วิจัยจะด าเนินการท าบันทึกถึง
อาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุนให้มาจัดท าสัญญาและด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้ได้ร้อยละ 50 งวดที่ 2 เจ้าหน้าที่วิจัยจะด าเนินการท า
บันทึกติดตามความก้าวหน้าถึงอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุนในเดือนที่ 6 และด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 ให้ได้ร้อยละ 30 งวดที่ 3 
เจ้าหน้าท่ีวิจัยจะด าเนินการท าบันทึกติดตามความก้าวหน้าถึงอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุนในเดือนที่ 9 และด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 3 
ให้ได้ร้อยละ 20 ซึ่งจากการก ากับติดตามการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีความชัดเจนและรวดเร็ว
ขึ้นในช่วงแรก เนื่องจากเกิดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อปี พ.ศ. 2563 จึงท าให้อาจารย์นักวิจัยไม่
สามารถลงพ้ืนท่ีด าเนินงานวิจัยได้ จึงได้น าปัญหาดังกล่าวเข้าให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พิจารณาและมีมติขยายเวลาในการด าเนินการวิจัยให้เพิ่มอีก 90 วัน จากเดิมอาจารย์นักวิจัยสามารถท าบันทึกขอขยายเวลาในการด าเนินการวิจัย
ได้ 90 วัน รวมระยะเวลาการขยายเวลาในการด าเนินการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นท้ังสิ้น 180 วัน  

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ) 
2.1 ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณและอัตราก าลังให้

มากขึ้น เพื่อให้เพียงต่อการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นพันธกิจของ
สถาบันและส่งผลให้การพัฒนาสถาบันไปสู่การเป็นสถาบันที่
ศึกษาหาความรู้ได้จริง  
 

การจะพิจารณาเพิ่มอัตราก าลังหรือจัดสรรงบประมาณนั้น สถาบันอยุธยาศึกษาไม่สามารถเป็นผู้ก าหนดเองได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแนวนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามสถาบันอยุธยาศึกษาได้มีการจัดท าวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังให้มีอัตราก าลังตามพันธกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการจัดสรรกรอบอัตราก าลังเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้ด าเนินกิจการของหน่วยงานให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีการจัดท ากิจกรรม/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงาน  และพยายามผลักดันให้เกิดการจัดหารายได้มาใช้จ่ายในส่วนของการเพิ่มคนเพิ่มงบประมาณในการ
ด าเนินงานด้านทุน านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกกิจกรรมที่สถาบันจัด 
เช่น งานอยุธยาน่ายล เพื่อให้มีผู้สนใจได้รับทราบและเข้าร่วม
กิจกรรมมากข้ึน 

 

จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกกิจกรรมที่สถาบันอยุธยาศึกษาด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นประสานงานกับส านักข่าวในท้องถิ่น หรือในระดับ
จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ ภายใน
จังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถาบันอยุธยาศึกษาและเข้าร่วมแสดงศักยภาพในการจัดงานมรดกโลก ซึ่งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างหนึ่งเพื่อให้คนได้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยงาน นอกจากนั้นยังใช้ช่องทางผ่านสื่อออนไลน์  เช่น การประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม/โครงการผา่นทางเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา www.aru.ac.th/asi/ เฟซบุ๊คสถาบันอยุธยาศึกษา  

http://www.aru.ac.th/asi/
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ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

2.3 ควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งแหล่งรวมศิลปะและ
วัฒนธรรม เช่น หอศิลป์ เรือนไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
แหล่งใหญ่ เป็นศูนย์กลางลานศิลปะและวัฒนธรรม แหล่ง
ท่องเที่ยวตามภูมิปัญญาท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์หัวโขน (บริเวณ
ด้านบนเรือนไทย) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแหล่งศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อไป   

ได้จัดให้มีสถานที่ในการจัดแสดงแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรม ได้แก่ หอศิลป์แห่งชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลกเป็น
ประจ าทุกปีเพื่อเชิญศิลปินได้มาจัดแสดงผลงานเกี่ยวกับอยุธยา และน าผลงานที่ได้นั้นจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ณ อาคารศาลากลาง 
(หลังเดิม) การจัดพิพิธภัณฑ์บนเรือนไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องหัวโขน ห้องพระ และห้องปักสะดึงกลึงไหม รวมถึงมีการจัดการ
ความรู้ในเรื่องแหล่งโบราณสถานภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา นอกจากน้ียังมีการเข้าไปจัดการให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และ
พื้นที่ท่ีได้รับมอบหมาย การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น แหล่งเรียนรู้หนังใหญ่ ฯลฯ 

2.4 การก าหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา
ให้เน้นการค้นคว้า ศึกษา ข้อมูล และวิจัยทางด้านวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัย
ต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของประเทศ 

การทบทวนและก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ นโยบายประเทศ และนโยบายมหาวิทยาลัย โดยน าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  มาทบทวน ทั้งนี้จะต้อง
ค านึงถึงพันธกิจหลักของสถาบันอยุธยาศึกษาในเรื่องของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
2.5 ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้าน

ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมที่ปฏิบัติงานประจ า
ในสถาบันอยุธยาศึกษาให้มากข้ึน เพื่อเป็นบุคลากรที่พัฒนา
งานสถาบันอยุธยาศึกษาให้เข้มแข็งและมีศักยภาพทาง
วิชาการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

มีการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยอาศัยกระบวนการเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น ระดับช านาญการและมีแผนในการพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอยุธยาศึกษาโดยเฉพาะ 

 

2.6 ควรมีการก าหนดกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมและ
ตัวช้ีวัดให้เหมาะสม โดยเน้นตัวช้ีวัดที่ท้าทายการพัฒนา
เพิ่มขึ้นในแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา 

จัดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจ าในทุกปี เพื่อก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน การจัดท ากิจกรรม/โครงการ
ให้เหมาะสมตามพันธกิจของหน่วยงานและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ในการจัดกิจกรรม /โครงการทุกครั้งได้จัดให้มีการสอบถาม
ความต้องการของผู้เข้าร่วมถึงความต้องการในการจัดกิจกรรม  

2.7 ควรมีการมอบหมายงานให้กับบุคลกรในสถาบันให้
ชัดเจนและจัดให้มีภาระงานรายบุคคล 

จัดให้มีการมอบหมายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา โดยจัดท าให้มีข้อตกลงและแบบมอบหมายงาน
ส าหรับบุคลากรทุกคน   

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 
3.1 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้สามารถลดการใช้กระดาษ โดยเน้นการท างานผ่าน
สื่อเครือข่ายและฐานข้อมูล 

ด าเนินการจัดท าแผน Smart University พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 2 ด้าน คือ (1) ด้าน Smart University 
โดยการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  (e-Meeting) ให้แก่หน่วยงานระดับคณะ 4 คณะ การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานสนับสนุน 7 
หน่วยงาน (ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
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ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 ประกันคุณภาพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน และงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)) การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ลงทะเบียนบัณฑิต
เข้ารับปริญญาบัตรและจัดเก็บภาวะผู้มีงานท าของบัณฑิต) และการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง เอกสารภายใน
มหาวิทยาลัย (2) ด้าน Infrastructure ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก (Core Switch) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง รองรับ 10 G จ านวน 25 ตัว อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง รองรับ 1 G จ านวน 27 ตัว ** เพื่อ
ขยายช่องทางการใช้งานเครือข่ายภายใน จากเดิม 1 G เป็น 10 G ระบบกล้องวงจรปิด (IP Camera) จ านวน 1 ระบบ ระบบกระจายสัญญาณ
แบบไร้สาย จ านวน 1 ระบบ เครื่องส ารองไฟ ขนาด 40 KVA จ านวน 1 ระบบ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 2 เครื่อง 

3.2 ควรมีการพัฒนาและจัดท า Software แบบชุดการ
เรียนรู้เบ็ดเสร็จเป็นชุดวิชาและ/หรือเป็นกลุ่มวิชาพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เป็นการตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ
ประชาชนท่ีสนใจ 

จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาซอร์ฟแวร ์ส าหรับการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

3.3 ควรร่วมจัดท าหลักสูตรทางด้านไอทีร่วมกับคณะ
ต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดจาก 
Disruptive Technology ให้มากข้ึน 

ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดร้่วมมือกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาการคอมพิวเตอร ์

7.4 ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ และ
ประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิเคราะห์ระบบและพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่า
ด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ Digital Technology ยุคใหม ่

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกรอบอัตราก าลังที่ชัดเจน จึงไม่สามารถเพิ่มบุคลากรด้านการออกแบบ วิเคราะห์ระบบและพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ จึงมีการสนับสนุนให้บุคลากรต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ไปศึกษาต่อสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยขอทุนการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน (นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ นายกสิพงษ์ กสิพันธ ์นายเจษฎา สุขสมพืช นายณเรศณ์ จิตรัตน์ และนายอ าพล เกิดชนะ) 

 
 

 



บทท่ี 5  
สรปุผลกำรประเมิน และขอ้เสนอแนะ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ 

 

 

 คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.1 สรุปผลการประเมิน 
 - ผลการประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  
  ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ  
  ด้านที่ 2  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
  ด้านที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
  ด้านที่ 4  ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม   
  -  ผลการประเมินคณบดี  
  ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ  
  ด้านที่ 2  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
  ด้านที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
  ด้านที่ 4  ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม   
  -  ผลการประเมินผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
  ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ  
  ด้านที่ 2  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
  ด้านที่ 3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ด้านที่ 4  การเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม   
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ก. ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 ข. ข้อเสนอแนะคณบดี 
 ค. ข้อเสนอแนะผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
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5.1 สรุปผลการประเมิน 
ผลการประเมินการด าเนินงานของอธิการบดี คณบดี 4 คณะ และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามค่าถ่วงน้ าหนัก สรุปได้รายละเอียด 
ดังตารางที่ 5.1   

 
ตารางที ่5.1 ผลประเมินการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/สานัก  

ผู้รับการประเมิน การด าเนินงาน หน่วยนับ 
ค่า

น  าหนัก 
คะแนน
ที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

 

อธิการบดี 

1. ผลสมัฤทธ์ิตามแผนปฏิบตัิราชการและ
การบริหารงบประมาณ 

คะแนน 50 45.45 4.55 ดีมาก 
 

2. การบรหิารจัดการและการพัฒนาองค์กร คะแนน 30 25.17 4.20 ดี 
 

3. ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คะแนน 10 7.63 3.82 ดี 
 

4. ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม คะแนน 10 8.10 4.05 ดี 
 

ผลประเมิน 4.32 ดี 
 

คณบดีคณะ 
ครุศาสตร์ 

1. ผลสมัฤทธ์ิตามแผนปฏิบตัิราชการและ
การบริหารงบประมาณ 

คะแนน 50 45.87 4.59 ดีมาก 
 

2. การบรหิารจัดการและการพัฒนาองค์กร คะแนน 30 23.71 3.95 ดี 
 

3. ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คะแนน 10 8.51 4.25 ดี 
 

4. ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม คะแนน 10 7.78 3.89 ดี 
 

ผลประเมิน 4.29 ดี 
 

คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

1. ผลสมัฤทธ์ิตามแผนปฏิบตัิราชการและ
การบริหารงบประมาณ 

คะแนน 50 49.14 4.91 ดีมาก 
 

2. การบรหิารจัดการและการพัฒนาองค์กร คะแนน 30 22.89 3.82 ดี 
 

3. ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คะแนน 10 6.89 3.45 ดี 
 

4. ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม คะแนน 10 8.06 4.03 ดี 
 

ผลประเมิน 4.35 ดี 
 

คณบดีคณะ 
วิทยาการจัดการ 

1. ผลสมัฤทธ์ิตามแผนปฏิบตัิราชการและ
การบริหารงบประมาณ 

คะแนน 50 42.75 4.28 ดี 
 

2. การบรหิารจัดการและการพัฒนาองค์กร คะแนน 30 23.37 3.90 ดี 
 

3. ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คะแนน 10 7.19 3.59 ดี 
 

4. ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม คะแนน 10 8.08 4.04 ดี 
 

ผลประเมิน 4.07 ดี 
 

ตารางที ่5.1 ผลประเมินการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/สานัก (ต่อ) 
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ผู้รับการประเมิน การด าเนินงาน 
หน่วย
นับ 

ค่า
น  าหนัก 

คะแน
นที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

1. ผลสมัฤทธ์ิตามแผนปฏิบตัิราชการและ
การบริหารงบประมาณ คะแนน 50 45.83 4.58  ดีมาก   

2. การบรหิารจัดการและการพัฒนาองค์กร คะแนน 30 25.73 4.29  ดี  

3. ผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คะแนน 10 8.04 4.02  ดี   

4. ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม คะแนน 10 8.48 4.24  ดี   

ผลประเมิน    4.40 ดี  

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

1. ผลสมัฤทธ์ิตามแผนปฏิบตัิราชการและ
การบริหารงบประมาณ คะแนน 47 45.49 4.84 ดีมาก 

 

2. การบรหิารจัดการและการพัฒนาองค์กร คะแนน 30 24.22 4.04 ดี 
 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

คะแนน 10 8.80 4.40 ดี 
 

4. การเป็นหน่วยสนบัสนุนการบรกิาร
วิชาการ วิจัยและนวตักรรม 

คะแนน 5 3.25 3.25 ปาน
กลาง  

ผลประเมิน 4.44 ดี 
 

ผู้อ านวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

1. ผลสมัฤทธ์ิตามแผนปฏิบตัิราชการและ
การบริหารงบประมาณ คะแนน 50 48.58 4.86 ดีมาก 

 

2. การบรหิารจัดการและการพัฒนาองค์กร คะแนน 30 24.48 4.08 ดี 
 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

คะแนน 10 8.50 4.25 ดี 
 

4. การเป็นหน่วยสนบัสนุนการบรกิาร
วิชาการ วิจัยและนวตักรรม 

คะแนน 8 6.18 3.87 ดี 
 

ผลประเมิน 4.48 ดี 
 

ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ผลสมัฤทธ์ิตามแผนปฏิบตัิราชการและ
การบริหารงบประมาณ คะแนน 50 48.03 4.80 ดีมาก 

 

2. การบรหิารจัดการและการพัฒนาองค์กร คะแนน 30 27.20 4.53 ดีมาก 
 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

คะแนน 10 8.64 4.32 ดี 
 

4. การเป็นหน่วยสนบัสนุนการบรกิาร
วิชาการ วิจัยและนวตักรรม 

คะแนน 8 7.18 4.49 ดีมาก 
 

ผลประเมิน 4.65 ดีมาก 
 

 
 จากตารางที่ 5.1 ผลประเมินการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบการประเมินผลพบว่าผลการประเมินอธิการบดี มีผลการประเมินการบริหารงาน
ในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.32 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ
และการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก (4.55 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
ระดับดี (4.20 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระดับดี (3.82 คะแนน)  

ผลการประเมินคณบดีทุกคณะ มีผลการประเมินการบริหารงานดังนี้ 
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1. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.29 คะแนน)  
ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก (4.59 คะแนน) 
รองลงมา คือ ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระดับดี (4.25 คะแนน) และน้อยที่ สุด คือ ด้านผลงานวิชาการ 
วิจัยและนวัตกรรม ระดับดี (3.89 คะแนน)  

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี 
(4.35 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก 
(4.91 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับดี (4.03 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ 
ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระดับดี (3.45 คะแนน) 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.07 คะแนน) 
ซ่ึงด้านท่ีมากท่ีสุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ ระดับดี (4.28 คะแนน) 
รองลงมา คือ ด้านผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับดี (4.04 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้านผลการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระดับดี (3.59 คะแนน) 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี 
(4.40 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ 
ระดับดีมาก (4.58 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ระดับดี (4. 29 คะแนน) 
และน้อยที่สุด คือ ด้านผลการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระดับดี (4.02 คะแนน) 

ส าหรับผลการประเมินผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มีผลการประเมินการบริหารงานดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (4.44 คะแนน) 

ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก (4.84 คะแนน) 
รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับดี (4.40 คะแนน) และน้อยที่สุด  คือ 
ด้านการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับปานกลาง (3.25 คะแนน) 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี  
(4.48 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และการบริหารงบประมาณ ระดับดีมาก 
(4.86 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับดีมาก (4.25 คะแนน)  
และน้อยที่สุด คือ ด้านการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับดี (3.87 คะแนน) 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวม 4 ด้าน 
อยู่ในระดับดีมาก (4.65 คะแนน) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และการบริหาร
งบประมาณ ระดับดีมาก (4.80 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ระดับดีมาก 
(4.53 คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับดี (4.32 คะแนน) 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และ
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 ก. ข้อเสนอแนะอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์) 

1. ด้านการบริหารจัดการ   
1.1 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ

พัฒนาแผนกลยุทธ์ทุกระยะ 5 ปี ที่เป็นภาพรวมตามมาตรฐานการจัดการศึกษา แต่ยังขาดแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (Staff development plan) เช่น บุคลากรสายวิชาการของแต่ละคณะต่างมี
การลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก การขอต าแหน่งทางวิชาการ การท าวิจัยในลักษะแยกกันท า ซึ่งท าให้ขาดภาพรวมในการ
พัฒนาที่เป็นรูปธรรมทั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงควรจะมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทุกคณะ ทั้งการศึกษาต่อ การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ และการท าผลงานวิชาการให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการควรท าในลักษณะเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปด้วยดีและสามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะการ
จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมให้กับบุคลากรในด้านการเพ่ิมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ การบริหารงาน และการคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์พัฒนาระบบงานใหม่ๆ ในบริบทของงานสนับสนุนวิชาการให้มีความสามารถ  

1.2 การจัดท าหลักสูตรที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมีการจัด
การศึกษาทุกคณะรวม 54 หลักสูตร ลักษณะรายวิชาของหลักสูตรยังเน้นเป็นแบบเฉพาะศาสตร์ขาดการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ที่ภาคอุตสาหกรรมใหม่ต้องการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเร่งปรับหลักสูตรและรายวิชาให้มีการหลอมรวมเนื้อหา
ในรายวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น และเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปสู่การเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
เป็น Bilingual เพ่ือสร้างจุดเด่นในการเรียนการสอนตามนโยบาย Thailand 4.0 และ Reinventing University 

1.3 การจัดท าแผนการเงินของมหาวิทยาลัย เนื่องจากรัฐบาลมีแนวโน้มการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีกลยุทธ์การตอบโจทย์และทิศทางการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการผลิตก าลังคน 
การท าวิจัยและการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมีการก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณแยกจากงานประจ า ดังนั้น 
การที่มหาวิทยาลัยจะขอตั้งงบประมาณไปแต่ละปีจะต้องมีกลยุทธ์ที่รองรับและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
จึงจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มข้ึน ประกอบกับแนวโน้มจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ทุกระดับการศึกษามีจ านวน
ลดลงตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผนการบริหารการเงินและทรัพย์สินให้เหมาะสม
ทั้งรายรับ รายจ่าย และการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เพ่ิมสูงขึ้นให้เพียงพอกับรายจ่ายในอนาคต 

1.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้อง
ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตัดสินใจในการบริหารงานที่รวดเร็วในทุกๆ ด้าน มหาวิทยาลัยจึงควรเร่งปรับ
ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่พร้อมใช้
งานเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อกับทุกฝ่ายภายในมหาวิทยาลัย จึงจะช่วยในการวางแผน
พัฒนา การตัดสินใจที่มีความถูกต้อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันได้ รวมทั้งปรับระบบการเข้าถึง
ข้อมูลที่หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงได ้

1.5 ควรทบทวนโครงสร้างส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกจากกัน เพ่ือสนับสนุนงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีการเรียนการสอนระบบออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่การเป็น Smart University  
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1.6 ควรมีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education : GE)  
ให้สอดรับกับสถานการณ์และบริบทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ที่เป็นพื้นฐานของ
หลักสูตร โดยมีการพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ให้ทันสมัยและรวดเร็ว  

2. ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
2.1) ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก เพ่ือการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรให้มากขึ้น

และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนการรับ โดยการพัฒนารูปแบบและกระบวนการรับนักศึกษาให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของทีมงานประชาสัมพันธ์การแนะแนว
การศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจในศาสตร์ของสาขาวิชาต่างๆ และทักษะการสื่อสาร 

2.2) ควรพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีการทดสอบวัดความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
โดยใช้วิธีการสอบแบบออนไลน์  

2.3) ควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
และสถานประกอบการ (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ที่เน้นการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
อย่างมืออาชีพ การฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ รวมทั้งควรมีการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับพหุภาคี (ภาครัฐและภาคเอกชน) ให้มีความรู้ความเข้าใจในสหกิจศึกษาและสนับสนุนการด าเนินงาน 
สหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน  

2.4) ควรพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ที่หลากหลาย (เช่น 
MOOC, Blended Learning, e-Learning, Online Learning) เพ่ือรองรับการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการผลิตสื่อการสอน
แบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19  

2.5) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพัฒนางานวิจัยและการน าผลงานวิจัยมา
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  

2.6) ควรพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านทักษะการพูด การน าเสนอผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสถิตเิพ่ือใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติงานในอนาคต  

2.7) ควรวางแผนหาอัตราก าลังทดแทนกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุราชการหรือ 
อยู่ระหว่างใกล้เกษียณอายุราชการ และหาแนวทางเชิงรุกในการรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณ โดยต้อง 
มีคุณสมบัติตรงกับสาขาวิชาและมีคุณสมบัติที่สามารถเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทันที  

2.8) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูในการสอบ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนส าเร็จการศึกษา โดยการจัดทบทวนความรู้เตรียมตัวสอบและจัดท าข้อสอบ
ตามผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ของคุรุสภาที่ใช้ในการทดสอบเพ่ือให้นักศึกษาได้ทดลองทดสอบและ
ประเมินตนเองก่อนเข้าสอบ เนื่องจากนักศึกษาครูที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทุกคนต้องเข้าสอบ
เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

2.9) ควรศึกษาปัจจัยและอุปสรรคที่ส่งผลต่อบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท า เพื่อน าผลการศึกษามาก าหนด
แผนพัฒนาการด าเนินงานทั้งในส่วนของความต้องการของผู้ประกอบการและความทันสมัยของหลักสูตร รวมทั้ง
วิธีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีอัตราการได้งานท าไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่แต่ละหลักสูตรก าหนด 

2.10) ควรจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างคณะต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

2.11) ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับคนวัยท างานในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้ระบบ 
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การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนย่อย (Module 
Based) พร้อมกับจัดให้มีระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสม 
เพ่ือเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาระดับปริญญา 

2.12) ควรจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้มีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียน 
การสอนในยุคปัจจุบัน 

3. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3.1) ควรก าหนดเป้าหมายการวิจัยและนวัตกรรมของแผนปฏิบัติราชการ เช่น จ านวนโครงการวิจัย  

ทุนวิจัย งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ผลงานที่ขอรับรองทรัพย์สิน 
ทางปัญญาในระดับมหาวิทยาลัย และการกระจายไปเป็นเป้าหมายของหน่วยงาน 

3.2) ควรมีมาตรการหรือกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้มากขึ้น 
เช่น ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีส่ามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินขึ้นเงินเดือน 

3.3) ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติให้มากขึ้น เพ่ือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
มหาวิทยาลัยก้าวเข้าสู่ระดับสากล ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะเป็น 
เมืองมรดกโลก 

3.4) ควรหาแหล่งทุนงบประมาณด้านการวิจัยในลักษณะที่หลากหลาย เช่น ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนวิจัย
กลุ่ม และทุนวิจัยมุ่งเป้าให้กับบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษา เพ่ือให้มีผลงานวิจัยที่หลากหลายและสอดรับกับ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร  

3.5) ควรพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจน
สามารถขอรับรองทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

3.6) ควรส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักวิจัยและผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.7) ควรส่งเสริมการท าวิจัยที่หลากหลายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และควรเป็น
งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนในชุมชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วม 

3.8) ควรส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการจัดท าวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่หรือ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการบริหาร การจัดการทรัพยากร และการให้บริการ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

3.9) ควรส่งเสริมโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้าง
เครือข่ายในการอนุรักษ์โบราณสถาน เพ่ือน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก 

3.10) ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการเป็น Green University อย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการที่ดีข้ึน เช่น การลดการใช้พลังงาน (น้ าประปา ไฟฟ้า) 

4. ด้านการบริการวิชาการ  
4.1) ควรมีการวางแผนการจัดการบริการวิชาการที่กระจายแต่ละด้านให้เหมาะสม เนื่องจากการ

บริการวิชาการมีการด าเนินการแบ่งออกเป็น 6 ด้าน รวม 224 กิจกรรม โดยด้านที่มีการจัดกิจกรรมมากที่สุด คือ  
ด้านการศึกษา และด้านที่มีการจัดกิจกรรมน้อยที่สุด คือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ด้านการศึกษา 
129 กิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ 58 กิจกรรม ด้านสังคม 19 กิจกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 11 
กิจกรรม ด้านศาสตร์พระราชา 4 กิจกรรม และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3 กิจกรรม) 
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4.2) ควรวางแผนการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการบริการวิชาการบาง
กิจกรรมของบางหน่วยงานด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้การ 
ประเมินผลไม่สมบูรณ์  

4.3) ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น 
มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

4.4) ควรแสวงหาแหล่งทุนบริการวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้น 
4.5) ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ เพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.6) ควรจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ เพ่ือให้ชุมชนหรือผู้สนใจสามารถเข้า

มาศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา 
4.7) ควรจัดให้มีการบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนได้รับการ

รับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และ/หรือมมีาตรฐานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับรอง 
และ/หรือมมีาตรฐานอาหารฮาลาลในการรับรองอาหาร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

5. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
5.1) ควรส่งเสริมให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสถาบันหลักเพ่ือเป็นแหล่งการสืบค้นข้อมูล การเก็บ

รักษา และการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและด้านอ่ืนๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งในอดีตและปัจจุบันในภาษาต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี 
ทั้งในสถาบันและการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ที่ทันสมัย 

5.2) ควรน าความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
5.3) ควรจัดหาทุนและจัดกิจกรรมหารายได้ เป็นศูนย์กลางขายสินค้าของที่ระลึกจากท้องถิ่น  

ด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม โดยมีระเบียบการใช้จ่ายเงินที่อิงและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
5.4) ควรมีแผนงานการจัดปฏิทินกิจกรรมต่างๆล่วงหน้าในรอบปีโดยร่วมมือกับภาครัฐและท้องถิ่น

ในเทศกาลต่างๆ 
5.5) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้สนใจ มีการพัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รวมถึงความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ของอยุธยาทั้งใน
อดีตและปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจโดยทั่วไป 

5.6) ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดรายการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ในด้าน
ต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ให้มากขึ้น โดยการมีเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

6. ด้านการสืบสานโครงการตามพระราชด าริและพระบรมราโชบาย  
6.1) ควรส่งเสริมให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสืบสานโครงการตามพระราชด าริฯ 

เพ่ือเป็นหน่วยงานในการประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามโครงการนี้  และเพ่ือน าไปสู่ การเชื่อมโยง 
การวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการน าโครงการไปบูรณาการสู่การก าหนดเรื่องของการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อไป 

6.2) ควรให้ส่วนงานที่รับผิดชอบโครงการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ร้อยละ 100.00  
เพ่ือความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน
โครงการ 

6.3) ควรก าหนดตัวชี้วัดของจ านวนกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการตามพระราชด าริฯ ให้มีมาตรฐาน
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันของส่วนงานที่ด าเนินการ ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความลักลั่นในการประเมินคุณภาพกิจกรรม 

6.4) ควรเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามโครงการให้กว้างขวางและแพร่หลาย เพ่ือเป็นการชี้ให้เห็น
ถึงความส าคัญของโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 

6.5) ควรพัฒนาการด าเนินงานของโครงการให้เกิดความยั่งยืนและมีความต่อเนื่อง ซึ่งอาจจัดเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป และเป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือให้นักศึกษาและชุมชนเข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 



- 208 - 
 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
ข. ข้อเสนอแนะคณบดี 

1. ข้อเสนอแนะรวมส าหรับคณบดี 
1.1 ควรพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ที่หลากหลาย (เช่น 

MOOC, Blended Learning, e-Learning, Online Learning เป็นต้น) รองรับการเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 ควรจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างคณะต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ
ของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

1.3 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย และตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติหรืออยู่ในฐานข้อมูลตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด เนื่องจากผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในรอบ 5 ปี ยังมีค่อนข้างน้อย 

1.4 ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพันธกิจของคณะเพ่ือสนับสนุนและ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นคณะวิชาที่ทันสมัย (Smart Faculty) เช่น ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น  

1.5 ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบในระยะ 5 ปี ให้เป็นแผนเชิงรุกใน
ด้านการศึกษาต่อและการท าผลงานทางวิชาการ โดยเป็นแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) เพ่ือให้อาจารย์มีคุณวุฒิและจัดท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
เพ่ือการเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และติดตามให้เป็นไปตามแผน  
ที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับแต่ละคณะ 
2.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล) 

1.1)  ควรจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูในการสอบรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู โดยการจัดทบทวนความรู้ เตรียมตัวสอบ และจัดท าข้อสอบตามผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ของ
คุรุสภาที่ใช้ในการทดสอบ เพ่ือให้นักศึกษาได้ทดลองทดสอบและประเมินตนเองส าหรับนักศึกษาครูที่เข้ารับการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องผ่านการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งในการสอบจะมีการทดสอบและประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ 
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู จ านวน 5 
วิชา (วิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา วิชาชีพครู และวิชาเอก) และการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน (ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ)  

1.2) ควรจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร
ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และก่อนส าเร็จการศึกษาควรจัดให้นักศึกษาได้มีการทดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR)  และเน้นด้านการสื่อสารโดยใช้วิธีการสอบ
แบบออนไลน์ 
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1.3) ควรจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และก่อนส าเร็จการศึกษาควรจัดให้นักศึกษาได้มีการทดสอบวัดระดับทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา โดยใช้วิธีการสอบแบบออนไลน์   

1.4)  ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ระบบการ
เรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนย่อย (Module 
Based) พร้อมกับมีระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพ่ือเทียบ
โอนเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาระดับปริญญาได้  

1.5)  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมมากขึ้น 
โดยให้คณาจารย์ร่วมกันพัฒนาแผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาของ
ประเทศและส่งขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก เนื่องจากในปี พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเท่ากับ 2,792 บาท/คน  

1.6) ควรเร่งพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนสาธิตที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

2.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศลิป์) 
2.1) ควรเพ่ิมและปรับหลักสูตรต่างๆ ตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานให้

สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน เนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาบางสาขาวิชาได้งานท าในจ านวนที่น้อย  

2.2) ควรส่งเสริมให้อาจารย์เขียนต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียน 
การสอนและการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากผลงานของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.3) ควรจัดสื่อการเรียนการสอนประจ าห้องเรียนให้เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอทุกห้องเรียน 

2.4) ควรจัดหลักสูตรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่ท างานแล้ว ซึ่งมีวุฒิ
การศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถลงทะเบียนศึกษาโดยระบบออนไลน์เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับ
ผู้สนใจมากขึ้น 

2.5)  ควรด าเนินการเปิดหลักสูตรสองปริญญาและสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือเพ่ิมโอกาส
แก่นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจศึกษาปริญญาใบที่สอง 

2.6)  ควรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ให้กับท้องถิ่นตามความต้องการของ
ประชาชนเพ่ือยกระดับความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการท างานเพ่ิมขึ้น เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้
เกี่ยวกับการเงินการบัญชีเบื้องต้นส าหรับวิสาหกิจชุมชน ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ หรือความรู้เกี่ยวกับอาชีพเฉพาะที่ประชาชนสนใจ  

2.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล) 
3.1) ควรระดมทรัพยากรบุคลากรของคณะในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการจัด 

การเรียนการสอนของอย่างชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 
3.2) ควรจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ิมเติม และส่งเสริมให้มี 

การน ามาพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ 
3.3) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น  

เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการเรียนการสอนของคณะ   



- 210 - 
 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3.4) ควรมีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนนักศึกษา 

3.5) ควรจัดหาพื้นที่หรือมุมใดมุมหนึ่งของคณะที่เหมาะสมและสะอาด เพ่ือการเรียนรู้และท า
กิจกรรมหรือพักผ่อนพบปะสังสรรค์ของนักศึกษา 

3.6) ควรมีกลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ 
3.7) ควรมีเทคนิคและวิธีการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการสร้างผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น 

รวมทั้งส่งเสริมให้ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น 
3.8) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือ

ยกระดับงานวิจัยให้เข้มแข็ง 
3.9) ควรมีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะเพ่ิมขึ้น 
3.10) ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว การเป็นผู้ประกอบการ การตลาด การลงทุน 

การจัดการโลจิสติกส์ที่ด าเนินการโดยคณะ และการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้แก่สาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง 

3.11) ควรบูรณาการโครงการที่ด าเนินงานตามศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม) 
(1) ควรก ากับติดตามการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ในปริมาณทีน่้อย 

(2) ควรก ากับติดตามและให้ค าปรึกษากับนักศึกษา เพ่ือให้สามารถจบการศึกษาเป็นไปตาม
แผนการศึกษา 

(3) ควรส ารวจตลาดแรงงานและวิเคราะห์หาสาเหตุที่บัณฑิตจบแล้วท างานไม่ตรงกับสาขาเป็น
จ านวนมาก เพื่อการวางแผนปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(4) ควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในเทคนิคต่างๆ ของการใช้เครื่องมือการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และแบบ Blended learning 

(5) ควรสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ในคณะปรับหลักสูตรที่มีอยู่ให้เป็นการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ และแบบ Blended learning  

(6) ควรพัฒนาต่อยอดหลักสูตรที่มีอยู่ โดยให้แยกออกเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นแบบ
ออนไลน์ และแบบ Blended learning และสามารถสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตได้ 

 
ค. ข้อเสนอแนะผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

1. ข้อเสนอแนะรวมส าหรับผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
1.1 ควรส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลหลัก เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและทันเวลากับการใช้งานและมีความ

สมบูรณ์เพิ่มขึ้น 
1.2 ควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้ท างานเชิงรุก เพ่ือพัฒนาเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก และเพ่ือ

สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 
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2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับแต่ละสถาบัน/ส านัก 
2.1 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง) 

1.1) ควรส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลหลักด้านการวิจัยและการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและจังหวัดในทุกมิติ และสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลในการอ้างอิงหรือการวิจัยไปสู่การพัฒนา
ในทุกด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านแรงงาน 

1.2) ควรสนับสนุนงานวิจัยและงานนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตสินค้า OTOP ของชุมชน 
เช่น การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตลาด 

1.3) ควรลงพ้ืนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ เช่น การท าหัตถกรรมเครื่อง
จักสาน การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น 

1.4) ควรมีโครงการบริการวิชาการแบบชุดโครงการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง 
1.5) ควรพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ให้สามารถขอ

รับรองทรัพย์สินทางปัญญา และต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
1.6) ควรส่งเสริมให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักวิจัยและผลงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
1.7) ควรเป็นหน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยน าองค์ความรู้มา

พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 
1.8) ควรส่งเสริมโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้าง

เครือข่ายในการอนุรักษ์โบราณสถาน เพ่ือน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก 

1.9) ควรมีการจัดการระบบบริการวิชาการเพ่ือเป็นการน ารายได้เข้ามหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
1.10) ควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนมากข้ึน 
1.11) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการวิจัยสถาบัน (Institutional research) ที่เข้มแข็ง เช่น 

ลดการออกกลางคันของนักศึกษา ต้นทุนการศึกษา การเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาทางสภาพจิตใจของนักศึกษา  

2.2 ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ)   
2.1) ควรเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับวัฒนธรรมอยุธยาให้

มากขึ้นในแต่ละรายวิชา 
2.2) ควรเป็นหน่วยงานกลางในการถ่ายทอดแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมลงสู่คณะ 

สถาบัน/ส านัก อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 
2.3) ควร พัฒนาฐานข้ อมู ลด้ านประวั ติ ศ าสตร์ และศิ ลปวัฒนธรรมของจั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ในหลากหลายภาษา เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและการท่องเที่ยว 
2.4) ควรเพิ่มงบประมาณและบุคลากรเพ่ือสนับสนุนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.5) ควรเน้นพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย 
2.6) ควรมีการก าหนดอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน 
2.7) ควรลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่น ในการต้อนรับผู้มา

เยี่ยมชมท้องถิ่นและส่งเสริมความรู้ด้านศิลปะการแสดงที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆ ให้ถูกต้อง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.8) ควรเป็นหน่วยงานหลักในการร่ วมพัฒนาสื่ อข้อมูลแหล่ งท่องเที่ ยวของจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การใช้ระบบ Artificial Intelligence (AI) การใช้ระบบ 
Augmented Reality (AR) และการใช้บาร์โค้ด เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและเป็นระบบ 
 

2.3 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 
3.1) ควรส่งเสริมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือความสามารถในการเรียกใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา  
3.2) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-documents)  
3.3) ควรมีการปรับระบบดิจิทัลเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้มีความถูกต้องทันสมัย และ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 
3.4) ควรพัฒนาฐานข้อมูลตลาดแรงงานให้กับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการมีงานท า     
3.5) ควรร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษาในการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การใช้ระบบ Artificial Intelligence (AI) การใช้ระบบ 
Augmented Reality (AR) และการใช้บาร์โค้ด เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและเป็นระบบ 

3.6) ควรเป็นหน่วยงานกลางในการจัดวางระบบการปรับปรุงห้องเรียนให้มีความพร้อม
ส าหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบอินเทอร์เน็ต กระดานอัจฉริยะ (Interactive 
whiteboard) หรือสมาร์ทบอร์ด (Smart board) ระบบการฉายภาพ (Projector) ระบบบันทึกภาพระหว่างสอน (Video 
capture system) อุปกรณ์ควบคุมการจัดการชั้นเรียน (Classroom control system) และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งโต๊ะ แบบพกพาหรือแบบแท็บเล็ต  

3.7) ควรมีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยให้
มากขึ้น เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-books E-journals ที่
หลากหลาย 

3.8) ควรสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษา 
เพ่ือรองรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรเร่งจัดหาหรือเพ่ิมอุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการเรียน 
การสอน และพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.9)  
 



ภาคผนวก 



 
                                                                                        

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

     1.  ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว  ประธานกรรมการ 
     เชี่ยวชาญ ด้านการวัดผลและประเมินผล 
      ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ ามหาวทิยาลัยนเรศวร 
  - นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

   - นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  
   - นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรัมย ์    

  

   2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย  รองประธาน 
    เชี่ยวชาญ ด้านการวัดผลและประเมินผล  
    ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  - ข้าราชการบ านาญ  

                                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 
 

 
 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม กรรมการ 
      เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
      ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง      - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
  3.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์  อัตชู กรรมการ 
  เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  - ข้าราชการบ านาญ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 
    - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 

  - คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาของ     
      สถาบันอดุมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนหลายแห่ง  

 
 

    5.  รองศาสตราจารย์จรูญ   รัตนกาล  กรรมการ 
         เชี่ยวชาญ ด้านปรัชญาและศาสนา การพัฒนานกัศึกษา และการพฒันาสังคมศาสตร ์
        ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง       - ข้าราชการบ านาญ  
                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
 
 
    6. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี   ศิริปรัชญานันท์          กรรมการและเลขานกุาร 
          เช่ียวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง       -  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายส่งเสรมิวิชาการและกิจการพิเศษ 

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผูอ้ านวยการสถาบัน/ส านัก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  
ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

การสาธิตการร่อนเยื่อกล้วยเพื่อผลิตเป็นกระดาษ         กล่องกระดาษทิชชู่จากกระดาษเยื่อกล้วย 

 

 

 

 

 

 

การสาธิตการรีดกาบกล้วย                                กระเป๋าจากกาบกล้วย 

 

 

 

 

 

 

การสาธิตการสานเสื่อจากเชือกกล้วย โดยได้น ำตัวแทนชุมชนไปเรียนรู้กำรสำนเสื้อกกที่จังหวัดมหำสำรคำม
แล้วน ำกลับมำพัฒนำต่อในชุมชน พร้อมได้ตลำดรองรับ 

 

 

 

 

 



การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

เพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
และผูใ้ช้บัณฑิตหรือบริการของมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 






