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ตอนท่ี 1 
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
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ตอนท่ี 1 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

1.1 ประเด็นที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช%จ&ายงบประมาณ 
1.1.1 ผลการเบิกจ&ายงบรายจ&ายภาพรวม 

 

ตารางท่ี 4.1  ผลการเบิกจ�ายรายไตรมาสและสะสมของงบประมาณรวมท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 ข)อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

หน�วย : ร)อยละ 

ไตรมาส
ท่ี 

ร)อยละการเบิกจ�ายตาม
เกณฑ1กระทรวงการคลัง 

ประเภท
งบประมาณ 

ร)อยละของการเบิกจ�ายจริง 
 

เปรียบเทียบเบิกจ�ายจริงกับ
เกณฑ1การเบิกจ�าย 

รายไตรมาส ภาพรวมสะสม รายไตรมาส ภาพรวมสะสม รายไตรมาส ภาพรวมสะสม 

1 33 33 
เงินรายได) 7.74 7.74 -25.26 -25.26 
เงินงบประมาณ 15.75 15.75 -17.25 -17.25 

รวม 13.92 13.92 -19.08 -19.08 

2 22 55 
เงินรายได) 10.03 17.77 -11.97 -37.23 
เงินงบประมาณ 10.99 26.74 -11.01 -28.26 

รวม 10.77 24.69 -11.23 -30.31 

3 21 76 
เงินรายได) 24.69 42.46 3.69 -33.54 
เงินงบประมาณ 32.40 59.14 11.40 -16.86 

รวม 30.64 55.33 9.64 -20.67 

4 22 98 
เงินรายได) 22.67 65.13 0.67 -32.87 
เงินงบประมาณ 36.34 95.48 14.34 -2.52 

รวม 33.22 88.55 11.22 -9.45 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว�า ผลการเบิกจ�ายจริงโดยรวม คิดเป9นร)อยละ 88.55 ซ่ึงเบิกจ�ายได)ตํ่า

กว�า เกณฑ1 กระทรวงการคลั ง (ร)อยละ 98) โดยเบิกจ� ายเงินงบประมาณได) ใกล) เคียงกับ เกณ ฑ1
กระทรวงการคลัง (ร)อยละ 95.48 ) ส�วนเงินรายได)มีการเบิกจ�ายตํ่ากว�าเกณฑ1กระทรวงการคลัง
ค�อนข)างมาก (ร)อยละ 65.13) 

ผลการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายจริงโดยรวมกับเกณฑ1การเบิกจ�ายตามกระทรวงการคลังราย
ไตรมาส  พบว�า ร)อยละการเบิกจ�ายจริงตํ่ากว�าเกณฑ1การเบิกจ�ายท่ีกระทรวงการคลังกําหนดในไตรมาสท่ี 1 
และ 2 และสูงกว�ากระทรวงการคลังในไตรมาสท่ี 3 และ 4 และส�วนในภาพรวมเบิกจ�ายตํ่ากว�าเกณฑ1
กระทรวงการร)อยละ 9.45 

เม่ือคํานวณค�าคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีค�าคะแนน 

เท�ากับ 3.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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1.1.2 ผลการเบิกจ&ายงบลงทุน 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการเบิกจ�ายรายไตรมาสและสะสมของงบประมาณ งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ประจําป"

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ข)อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
 

ไตรมาส
ท่ี 

ร)อยละการเบิกจ�ายตาม
เกณฑ1กระทรวงการคลัง 

ประเภท
งบประมาณ 

ร)อยละของการเบิกจ�ายจริง 
 

เปรียบเทียบเบิกจ�ายจริงกับ
เกณฑ1การเบิกจ�าย 

รายไตรมาส ภาพรวมสะสม รายไตรมาส ภาพรวมสะสม รายไตรมาส ภาพรวมสะสม 

1 19 19 
เงินรายได) 2.80 2.80 -16.20 -16.20 
เงินงบประมาณ 14.22 14.22 -4.78 -4.78 

รวม 13.04 13.04 -5.96 -5.96 

2 22 41 
เงินรายได) 3.59 6.39 -18.41 -34.61 
เงินงบประมาณ 38.03 52.25 16.03 11.25 

รวม 34.46 47.50 12.46 6.50 

3 22 63 
เงินรายได) 16.09 22.48 -5.91 -40.52 
เงินงบประมาณ 17.03 69.28 -4.97 6.28 

รวม 17.17 64.67 -4.83 1.67 

4 24 87 
เงินรายได) 17.73 40.21 -6.27 -46.79 
เงินงบประมาณ 22.45 91.73 -1.55 4.73 

รวม 21.97 86.64 -2.03 -0.36 
 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว�า ผลการเบิกจ�ายจริง คิดเป9นร)อยละ 86.64 ซ่ึงเบิกจ�ายได)ตํ่ากว�า
เกณฑ1กระทรวงการคลัง (ร)อยละ 87) โดยเบิกจ�ายเงินงบประมาณได)สูงกว�าเกณฑ1กระทรวงการคลัง               
(ร)อยละ 91.73 ) ส�วนเงินรายได)มีการเบิกจ�ายตํ่ากว�าเกณฑ1กระทรวงการคลังค�อนข)างมาก (ร)อยละ 40.21) 

ผลการเปรียบ เทียบการเบิกจ�ายจริงงบลงทุนโดยรวมกับเกณฑ1การเบิกจ�ายตาม
กระทรวงการคลังรายไตรมาส พบว�า ร)อยละการเบิกจ�ายจริงตํ่ากว�าเกณฑ1การเบิกจ�ายท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดในไตรมาสท่ี 1 3 และ 4 และสูงกว�ากระทรวงการคลังในไตรมาสท่ี 2 และส�วนในภาพรวมเบิกจ�าย
ตํ่ากว�าเกณฑ1กระทรวงการร)อยละ 0.36 

เม่ือคํานวณค�าคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีค�าคะแนน 

เท�ากับ 4.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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1.1.3 ผลการบรรลุเป3าหมายตามวัตถุประสงค6ของโครงการ/กิจกรรม  
  

ตารางท่ี 4.3  ผลการบรรลุ เปBาหมายตามวัตถุประสงค1ของโครงการ/กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย  
ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

แผนงบประมาณ / โครงการ 
จํานวนตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ของโครงการ 

ผลการบรรลุเป3าหมาย 
ตามตัวชี้วัดของโครงการ 
จํานวน ร%อยละ 

แผนงานสร%างความเป;นเลิศด%านอาหารและการท&องเท่ียว    
1. โครงการสนับสนุนการวิจัยด)านอาหารและการท�องเท่ียว 3 3 100.00 
2. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ�มสาขาด)านอาหาร

และการท�องเท่ียว 
2 2 100.00 

3. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้ด)านอาหารและการท�องเท่ียว
ท่ีได)รับการรับรอง (License) เพ่ือหารายได) 

3 1 33.33 

4. โครงการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา 2 1 50.00 
5. โครงการพัฒนาระบบการให)คําปรกึษาและดูแลนักศึกษา 1 1 100.00 
6. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด)านอาหารและการท�องเท่ียว 2 1 50.00 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด)านอาหารและ

การท�องเท่ียว 
1 1 100.00 

8. โครงการจัดหารายได)ของกลุ�มสาขาวิชา (Cluster) ด)านอาหาร
และการท�องเท่ียว 

1 0 0.00 

รวม 15 10 66.67 
แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต    
9. โครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสตูรแบบกลุ�มสาขาวิชา 

(Cluster Model) และการพัฒนาหลักสตูรสู�สากล 
7 4 57.14 

10. โครงการผลติครมูืออาชีพและพัฒนาโรงเรยีนต)นแบบ (สาธิตฯ) 2 2 100.00 
11. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน)นเรียนรู)จากการ

ปฏิบัติ (Action Learning) 
4 4 100.00 

12. โครงการพัฒนาการเรยีนรู)ของนักศึกษาร�วมกับสถานประกอบการ 
(Work Integrated Learning : WIL) 

1 0 0.00 

13. โครงการพัฒนาอาจารย1ให)มีคณุวุฒิสูงข้ึน 3 2 66.67 
14. โครงการสนับสนุนการเข)าสู�ตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย1 4 2 50.00 
15. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการการสอนและสื่ออิเล็กทรอนิกส1

ของคณาจารย1 
1 1 100.00 

16. โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา 2 2 100.00 
17. โครงการพัฒนาศูนย1ระเบียงความคิดสร)างสรรค1 และนวัตกรรม 3 3 100.00 
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แผนงบประมาณ / โครงการ 
จํานวนตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ของโครงการ 

ผลการบรรลุเป3าหมาย 
ตามตัวชี้วัดของโครงการ 
จํานวน ร%อยละ 

18. โครงการแสดงผลงานสิ่งสร)างสรรค1และนวัตกรรมของนักศึกษา
และอาจารย1ในโอกาสครบรอบ 90 ป" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

2 2 100.00 

19. โครงการสร)างอัตลักษณ1และคุณลกัษณะของบัณฑิต 4 4 100.00 
20. โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 1 1 100.00 
21. โครงการพัฒนาทักษะการใช) ICT แก�นักศึกษา 4 4 100.00 

รวม 38 31 81.58 
แผนงานสร%างความเป;นสากล    
22. โครงการพัฒนาหลักสตูรสองภาษาและนานาชาต ิ 2 1 50.00 
23. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย1 2 1 50.00 
24. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศของนักศึกษาและอาจารย1 3 1 33.33 
25. โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาต ิ 2 1 50.00 
26. โครงการขับเคลื่อนเครือข�ายความร�วมมือของคู�ความร�วมมือท้ังใน

และต�างประเทศ 
2 1 50.00 

รวม 11 5 45.45 
แผนงานเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงานสร%างสรรค6    
27. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 2 2 100.00 
28. โครงการพัฒนานักวิจัยรุ�นใหม�/กลาง/อาวุโส 4 4 100.00 
29. โครงการสนับสนุนการวิจัยและงานสร)างสรรค1 3 3 100.00 
30. โครงการสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยและงานสร)างสรรค1 4 4 100.00 
31. โครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจ

มหาวิทยาลยั 
3 3 100.00 

รวม 16 16 100.00 
แผนงานการเร&งรัดและยกระดับการให%บริการวิชาการ    
32. โครงการหน่ึงคณะหน่ึงอําเภอ ภายใต)แนวคิดการบริหารจัดการ

โดยเน)นความต)องการของชุมชนเป9นตัวตั้ง 
3 3 100.00 

33. โครงการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 1 1 100.00 
34. โครงการอนุรักษ1พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 3 2 66.66 
35. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 1 100.00 
36. โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกอง

ทุนการศึกษา 
3 1 33.33 

37. โครงการสนับสนุนการให)บริการวิชาการตามยุทธศาสตร1จังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ1 

1 1 100.00 

38. โครงการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพ่ือสร)างชุมชน
เข)มแข็ง 

1 1 100.00 
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แผนงบประมาณ / โครงการ 
จํานวนตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ของโครงการ 

ผลการบรรลุเป3าหมาย 
ตามตัวชี้วัดของโครงการ 
จํานวน ร%อยละ 

39. โครงการสร)างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแก�ชุมชน 1 1 100.00 
40. โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ1เพ่ือเพ่ิมมลูค�าจากวัตถุดิบ

ในท)องถ่ิน 
1 1 100.00 

41. โครงการสร)างศูนย1เรียนรู)ภมูิปaญญาท)องถ่ิน 2 2 100.00 
42. โครงการส�งเสริม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 1 50.00 
43. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ1 ครั้งท่ี 6 3 3 100.00 

รวม 22 18 81.82 
แผนงานปรับปรงระบบบริหารจัดการสู&องค6กรเรียนรู%ท่ีมีประสิทธิภาพสูง   
44. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช)กลยุทธ1นําสู�

ความสําเร็จ 
2 2 100.00 

45. โครงการปรับปรุงคุณภาพการให)บริการ 2 1 50.00 
46. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 3 2 66.67 
47. โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
1 0 0.000 

48. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู) 3 2 66.67 
49. โครงการพัฒนาผู)บริหารมืออาชีพ 2 1 50.00 
50. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 5 100.00 
51. โครงการพัฒนาระบบฐานข)อมลูพ้ืนฐานเพ่ือการบริหาร 1 1 100.00 
52. โครงการพัฒนามหาวิทยาลยัเขียวสะอาด 1 1 100.00 
53. โครงการระบบการตลาดและสร)างภาพลักษณ1ขององค1กร 3 2 66.67 

รวม 23 17 73.91 
รวมท้ังสิ้น 125 97 77.60 

 

จากตาราง 4.3  พบว�า ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยดําเนินงานได)บรรลุ
เปBาหมายตามวัตถุประสงค1ของโครงการ/กิจกรรม ภาพรวมคิดเป9นร)อยละ 77.60  เม่ือพิจารณาในแต�ละ
แผนงาน พบว�า แผนงานเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงานสร)างสรรค1 บรรลุเปBาหมาย ร)อยละ100 รองลงมา 
คือ แผนงานการเร�งรัดและยกระดับการให)บริการวิชาการ (ร)อยละ 81.82)  และแผนงานยกระดับคุณภาพ
บัณฑิต (ร)อยละ 81.58) ตามลําดับ 

เม่ือคํานวณค�าคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีค�าคะแนน 

เท�ากับ 1.52  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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สําหรับโครงการท่ีดําเนินการตํ่ากว�าเปBาหมาย (ตํ่ากว�าร)อยละ 50) มีจํานวน 6 โครงการ ดังนี้  
1) แผนงานสร)างความโดดเด�นด)านอาหารและการท�องเท่ียว จํานวน 2 โครงการ ได)แก� (1) 

โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด)านอาหารและการท�องเท่ียวท่ีได)รับการรับรอง (License) เพ่ือหา
รายได) และ (2) โครงการจัดหารายได)ของกลุ�มสาขาวิชา (Cluster) ด)านอาหารและการท�องเท่ียว 

2) แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต จํานวน 1 โครงการ  ได)แก� โครงการพัฒนาการเรียนรู)
ของนักศึกษาร�วมกับสถานประกอบการ (Work Integrated Learning : WIL)  

3) แผนงานสร)างความเป9นสากล จํานวน 1 โครงการ ได)แก� โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต�างประเทศของนักศึกษาและอาจารย1 

4) แผนงานการเร�งรัดและยกระดับการให)บริการวิชาการ จํานวน 1 โครงการ  ได)แก� 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา 

5) แผนงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู�องค1กรเรียนรู)ท่ีมีประสิทธิภาพสูง จํานวน 1 โครงการ  
ได)แก�  โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.1.4 ผลการบรรลุเป3าหมายของแผนในการหารายได%ของมหาวิทยาลัย  
 

ตารางท่ี 4.4 ผลการบรรลุเปBาหมายของแผนในการหารายได)ของมหาวิทยาลัย ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

แหล&งรายได% 
เป3าหมายรายได% 

(บาท) 
รายได%ท่ีจัดหาได%

จริง (บาท) 
ร%อยละ 

ของรายได% 
1. โครงการร)านกาแฟ 2,000,000 2,377,893.58 118.89 
2. โครงการท่ีพักอาศัยแฟลตบุคลากร 1,500,000 1,296,186.40 86.41 
3. โครงการศูนย1ถ�ายเอกสาร 400,000 351,474.61 87.87 
4. โครงการร)านค)าสวัสดิการ 1,000,000 909,460.96 90.95 
5. โครงการบริการสนามกีฬากลาง 70,000 69,625.69 99.47 
6. โครงการให)บริการเช�าชุดครุย 30,000 25,775.71 85.92 
7. โครงการเช�าพ้ืนท่ีธนาคารและอ่ืน ๆ 2,500,000 2,294,825.28 91.79 
8. โครงการเช�าพ้ืนท่ีตดิตั้ง ATM ธนาคารกรุงไทย 30,000 30,958.97 103.20 
9. โครงการเช�าพ้ืนท่ีตดิตั้ง ATM ธนาคารอิสลาม 180,000 177,360.71 98.53 
10. โครงการรถบัสรับส�งนักเรียน 4,000 3,393.84 84.85 

รวมท้ังสิ้น 7,714,000.00 7,536,955.75 97.70 
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จากตารางท่ี 4.4  พบว�า มหาวิทยาลัยมีเปBาหมายในการหารายได)อ่ืน ในป"งบประมาณ พ.ศ. 
2560 จํานวน 7,714,000  บาท และสามารถจัดหารายได) ท้ังสิ้น จํานวน 7,536,955.75 บาท หรือร)อยละ 
97.70 ของเปBาหมาย 

เม่ือคํานวณค�าคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีค�าคะแนน 

เท�ากับ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
1.1.5 สรุปผลการใช%จ&ายงบประมาณ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 1) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช%จ&ายงบประมาณ  
  (1) ประสิทธิผลการเบิกจ�ายงบประมาณรวมท้ังหมด ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

เบิกจ�ายจริง คิดเป9นร)อยละ 88.55 ของงบประมาณ ท่ีได)รับจัดสรร ซ่ึงเบิกจ�ายได) ตํ่ากว�าเกณฑ1
กระทรวงการคลัง (ร)อยละ 98)  

  (2) ประสิทธิผลการเบิกจ�ายงบลงทุน ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 เบิกจ�ายจริง    
คิดเป9นร)อยละ 86.64  ซ่ึงเบิกจ�ายได)ต่ํากว�าเกณฑ1กระทรวงการคลังเล็กน)อย (ร)อยละ 87) 

  (3) ประสิทธิผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค1ตามวัตถุประสงค1ของโครงการ/
กิจกรรม มีบรรลุเปBาหมาย ภาพรวมคิดเป9นร)อยละ 77.60 

  (4) ประสิทธิผลการบรรลุเปBาหมายการหารายได)ของมหาวิทยาลัย คิดเป9นร)อยละ  
97.70 ของแผนการหารายได)  ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560  

 2) ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

  (1) ควรปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยให)มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน โดยอาจพิจารณาดําเนินการตามแนวทางดังต�อไปนี้ 

   (ก) จัดทํางบประมาณให)เร็วข้ึนเพ่ือให)หน�วยงานต�าง ๆ สามารถเริ่มดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ได)ต้ังแต�ต)นป"งบประมาณ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช�วยให)การจัดทํา
งบประมาณ  เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และถูกต)อง  

   (ข) ลดข้ันตอนการอนุมัติงบประมาณ โดยอาจมอบอํานาจให)หน�วยงานอนุมัติ
โครงการท่ีมีวงเงินไม�มาก 

   (ค) พิจารณาทบทวน กลั่นกรอง คําขอต้ังงบประมาณอย�างรอบคอบ ครบถ)วน 
ก�อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล)วให)ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยไม�ควร
แก)ไข เพ่ิม/ลด วงเงินงบประมาณอีก 
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   (ง) ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผล โดยเพ่ิมความสมํ่าเสมอในการติดตาม
การปฏิบัติงานให)เป9นไปตามกําหนดของแผนงาน/โครงการ และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช�วยใน
การรายงานผลการดําเนินงาน 

  (2) ควรมีการวิเคราะห1และตรวจสอบความเป9นไปได)ในการกําหนดเปBาหมายตัวชี้วัด
ของโครงการ/กิจกรรม โดยคํานึงข)อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) ความเหมาะสม และมีความท)าท)าย  

 

1.2 ประเด็นที่ 2 ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษา และการวิจัย 
1.2.1 ผลการบรรลุเป3าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร6ของแผนปฏิบัติราชการประจําปFของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ตารางท่ี 4.5  ผลการบรรลุเปBาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร1 และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําป" 
ของมหาวิทยาลัย  ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ประเด็นยุทธศาสตร6/เป3าประสงค6/ตัวชี้วัด 
เป3าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 
 ไม&บรรลุ หน&วยนับ จํานวน 

1.  ยุทธศาสตร6การสร%างความโดดเด&ดด%านอาหารและการท&องเท่ียว      
เป3าประสงค6 : ก%าวสู&ความเป;นเลิศด%านอาหารและการท&องเท่ียว      
1.1 ร)อยละผลงานวิจัยสร)างสรรค1และนวัตกรรมด)าน

อาหารและการท�องเท่ียวต�อผลงานวิจัยท้ังหมด 
ร)อยละ 30 43.02  

1.2 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น หลักสตูร 2 2  
1.3 ร)อยละของนักศึกษาในกลุ�มสาขาวิชาอาหารและการ

ท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
ร)อยละ 10 20  

1.4 ร)อยละของบัณฑิตสาขาด)านอาหารและการท�องเท่ียว
ท่ีมีงานทําภายใน 1 ป" 

ร)อยละ 94 96  

1.5 ผลการจัดอันดับระดับประเทศ สาขาวิชาด)านอาหาร
และการท�องเท่ียว 

อันดับ  1/7 -  

1.6 จํานวนรายได)จากกลุ�มสาขาวิชาอาหารและการท�องเท่ียว ล)านบาท ≥1.5 30,000  
รวม บรรลุเป3าหมาย 4 ตัวชี้วัด จาก 6 ตัวชี้วัด (ร%อยละ 66.67) 

2.  ยุทธศาสตร6การยกระดับคุณภาพบัณฑิต       
เป3าประสงค6 : บัณฑิตพร%อมทํางาน       
2.1 ร)อยละของหลักสูตรท่ีได)รับการรับรองมาตรฐาน TQF ร)อยละ 100 100  
2.2 ร)อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน โดย

ให)ผู)เรียนสามารถเรียนรู)จากการปฏิบัติงานจริงมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยให)ผู)เรียนสามารถเรียนรู)
จากการปฏิบัติจริง 

ร)อยละ 90 100  



 

 

 50 

ประเด็นยุทธศาสตร6/เป3าประสงค6/ตัวชี้วัด 
เป3าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 

 ไม&บรรลุ หน&วยนับ จํานวน 

2.3 ระดับความพึงพอใจของผู)ใช)บัณฑิต       
(1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห�งชาต ิ
ระดับ ≥4.51 4.28  

(2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณ1ของมหาวิทยาลัย ระดับ ≥4.51 4.29  
2.4 เงินเดือนตั้งต)นเฉลีย่ของบัณฑิตระดับปรญิญาตรี(บาท) บาท ≥17,000 12,615.67  
2.5 ร)อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ�านใบประกอบวิชาชีพหรือ

ใบรับรองคุณวุฒิหลังสําเร็จการศึกษา 
ร)อยละ 70 100  

2.6 จํานวนนักศึกษาและศิษย1เก�าท่ีได)รับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรตคุิณยกย�องในด)านวิชาการและวิชาชีพ
ท้ังในระดับประเทศหรือนานาชาต ิ

คน 9 10  

2.7 ร)อยละของนักศึกษาท่ีสามารถใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู)ออกแบบ สร)างสรรค1งาน
นําเสนอเผยแพร� แลกเปลีย่นผลงาน 

ร)อยละ 70 85  

2.8 ร)อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีผ�านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท�าระดับด ี

ร)อยละ 60 94.45  

รวม บรรลุเป3าหมาย 6 ตัวชี้วัด จาก 9 ตัวชี้วัด (ร%อยละ 66.67) 

3.  ยุทธศาสตร6การสร%างความเป;นสากล       
เป3าประสงค6 : พัฒนาเพ่ือก%าวเข%าสู&ความเป;นสากล       
3.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาต ิ หลักสตูร 2 -  
3.2 ร)อยละของนักศึกษาผ�านเกณฑ1มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ 
ร)อยละ 50 68.28  

3.3 ร)อยละของอาจารย1ท่ีผ�านเกณฑ1มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

ร)อยละ 70 -  

3.4 ร)อยละของนักศึกษาต�างชาตติ�อนักศึกษาท้ังหมด ร)อยละ 2 1.2  
รวม บรรลุเป3าหมาย 1 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด (ร%อยละ 25.00) 

4.  ยุทธศาสตร6การเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงานสร%างสรรค6      
เป3าประสงค6 : ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี       
4.1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช)

ประโยชน1ในการพัฒนาชุมชน/ท)องถ่ิน 
ช้ิน 9 9  

4.2 จํานวนงานวิจัยและงานสร)างสรรค1ท่ีตีพิมพ1เผยแพร�
ในระดับนานาชาต ิ

เรื่อง 8 8  

4.3 ร)อยละของอาจารย1และนักวิจยัใหม�ท่ีได)รับการพัฒนา
ทักษะการทําวิจัย 

ร)อยละ 50 100  

4.4 ร)อยละของบทความท่ีได)รับการอ)างอิง (Citation) ใน 
Refereed journals หรือในฐานข)อมูลระดับนานาชาต ิ

เรื่อง 5 25  
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ประเด็นยุทธศาสตร6/เป3าประสงค6/ตัวชี้วัด 
เป3าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 

 ไม&บรรลุ หน&วยนับ จํานวน 

4.5 ร)อยละของโครงการวิจัยท่ีส�งมอบผลงาน (รายงาน
ฉบับสมบูรณ1) ภายในกําหนดสัญญาต�อโครงการวิจัย
ท้ังหมด 

ร)อยละ 60 -  

4.6 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค1ท่ียื่นขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ช้ิน 3 3  

รวม บรรลุเป3าหมาย 5 ตัวชี้วัด จาก 6 ตัวชี้วัด (ร%อยละ 83.33) 

5.  ยุทธศาสตร6การเร&งรัดและยกระดับการให%บริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความต%องการของท%องถิ่น 

      

เป3าประสงค6 : ก%าวสู&การเป;นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต&อสังคม      
5.1 ร)อยละเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีเข)าร�วมโครงการ หรือ

กิจกรรมในการอนุรักษ1 พัฒนา และสร)างเสรมิเอกลักษณ1 
ศิลปะและวัฒนธรรมต�อจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

ร)อยละ 35 40  

5.2 จํานวนชุมชนหรือองค1กรเปBาหมายท่ีได)รับการพัฒนา ชุมชน/
องค1กร 

9 13  

5.3 จํานวนโรงเรียนท่ีได)รับการพัฒนา โรงเรียน 25 25  
5.4 จํานวนชุมชนเข)มแข็ง ชุมชน 1 1  
5.5 จํานวนชุมชนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท อยู�ดีมีสุข อยู�ดีมีสุข  

รวม บรรลุเป3าหมาย 5 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด (ร%อยละ 100.00) 

6.  ยุทธศาสตร6การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู&องค6กร
เรียนรู%ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

      

เป3าประสงค6 : องค6กรแห&งการเรียนรู%ท่ีมีประสิทธิภาพสูง       
6.1 จํานวนขององค1ความรู)ท่ีได)จากกระบวนการจัดการ

ความรู) 
องค1ความรู) 5 11  

6.2 จํานวนหน�วยงานนําร�องท่ีนําเกณฑ1คณุภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการท่ีเป9นเลิศ (EdPEx)  

หน�วย 9 9  

6.3 คะแนนการประเมินการบริหารเพ่ือการกํากับตดิตาม
ผลลัพธ1ตามพันธกิจ 

คะแนน 4 4  

6.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมตี�อ
การให)บริการของมหาวิทยาลยั 

ระดับ ≥4.51 4.04  

6.5 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย) - - - - 
รวม บรรลุเป3าหมาย 3 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด (ร%อยละ 75.00) 

รวมตัวชี้วัดท้ังหมด 34 
รวมตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป3าหมาย 24 
บรรลุเป3าหมายคิดเป;นร%อยละ 70.05 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว�า ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการบรรลุเปBาหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตร1และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําป"ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในภาพรวมบรรลุ
เปBาหมาย ร)อยละ 70.05  เม่ือพิจารณาในแต�ละประเด็นยุทธศาสตร1 พบว�า ยุทธศาสตร1การเร�งรัดและ
ยกระดับการให)บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต)องการของท)องถ่ิน บรรลุเปBาหมาย ร)อยละ 100.00 
รองลงมา ยุทธศาสตร1การเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงานสร)างสรรค1 ร)อยละ 83.33 และยุทธศาสตร1การ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู�องค1กรเรียนรู)ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ร)อยละ 75.00 ตามลําดับ  

ส�วนยุทธศาสตร1การสร)างความโดดเด�นด)านอาหารและการท�องเท่ียว และยุทธศาสตร1การ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต ร)อยละ 66.67 เท�ากัน               

เม่ือคํานวณค�าคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีค�าคะแนน

เท�ากับ 2.01 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
สําหรับยุทธศาสตร1และตัวชี้วัดท่ีไม�บรรลุเปBาหมาย มีจํานวน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร1ท่ี 1 การสร)างความโดดเด�นด)านอาหารและการท�องเท่ียว  จํานวน 2 ตัวชี้วัด 

จาก 6 ตัวชี้วัด  หรือร)อยละ 33.33 ได)แก� (1) ผลการจัดอันดับประเทศ สาขาวิชาด)านอาหารและการ
ท�องเท่ียว และ (2) จํานวนรายได)จากกลุ�มสาขาวิชาอาหารและการท�องเท่ียว 

2) ยุทธศาสตร1ท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต  มีจํานวน 3 ตัวชี้วัด จาก 9 ตัวชี้วัด หรือ
ร)อยละ 33.33 ได)แก� (1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (2)  ภาพรวม
เฉลี่ยตามอัตลักษณ1ของมหาวิทยาลัย และ (3) เงินเดือนต้ังต)นเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (บาท)   

3) ยุทธศาสตร1ท่ี 3 การสร)างความเป9นสากล มีจํานวน 3 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด หรือ    
ร)อยละ 75.00 ได)แก� (1) จํานวนหลักสูตรนานาชาติ  (2) ร)อยละของอาจารย1ท่ีผ�านเกณฑ1มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ และ (3)  ร)อยละของนักศึกษาต�างชาติต�อนักศึกษาท้ังหมด 

4) ยุทธศาสตร1ท่ี 4 การเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงานสร)างสรรค1 มีจํานวน 1 ตัวชี้วัด จาก 
6 ตัวชี้วัด หรือร)อยละ 16.67  ได)แก� ร)อยละของโครงการวิจัยท่ีส�งมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ1) 
ภายในกําหนดสัญญาต�อโครงการวิจัยท้ังหมด  

5) ยุทธศาสตร1ท่ี 6 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู�องค1กรเรียนรู)ท่ีมีประสิทธิภาพสูง มี
จํานวน 1 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด หรือร)อยละ 25.00  ได)แก� ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
ท่ีมีต�อการให)บริการของมหาวิทยาลัย 
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1.2.2 ผลการประเมินผลงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 1) ผลการประเมินผลงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยผู%ทรงคุณวุฒิ ศิษย6เก&า 

ผู%ปกครอง และผู%ใช%บัณฑิต 
  การประเมินผลงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยผู)ทรงคุณวุฒิ ศิษย1เก�า ผู)ปกครอง 

และผู)ใช)บัณฑิต ซ่ึงเป9นตัวแทนแต�ละกลุ�ม จํานวน 32 คน เครื่องมือท่ีใช)เป9นแบบสอบถามแบบมาตรวัด
ประมาณค�า 5 ระดับ จํานวน 10 ข)อ  
 
ตารางท่ี 4.6  ผลการประเมินผลงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  ป" งบประมาณ พ.ศ. 2560                         

โดยผู)ทรงคุณวุฒิ  ศิษย1เก�า ผู)ปกครอง และผู)ใช)บัณฑิต 
 

ภารกิจ 
ระดับความสําเร็จ 

ค&าเฉลี่ย 
ส&วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล ลําดับ 

1. การสร)างบัณฑิตท่ีมีคณุภาพเป9นท่ียอมรับของสังคม 4.00 0.75 ดี 5 
2.  การจัดการเรียนในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับความต)องการของ

สังคม 
3.92 0.69 ดี 6 

3. การทําหน)าท่ีในการพัฒนาท)องถ่ินได)เหมาะสมสอดคล)องกับความ
ต)องการของท)องถ่ิน 

3.77 0.65 ดี 10 

4. การทําหน)าท่ีบริการวิชาการแก�ชุมชนได)สอดคล)องกับความ
ต)องการของสังคม 

3.88 0.71 ดี 8 

5. การทําหน)าท่ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.19 0.63 ดี  
6.  การทําหน)าท่ีวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาท)องถ่ิน 3.81 0.80 ดี 9 
7.  การทําหน)าท่ีสร)างความเข)มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
3.92 0.80 ดี 7 

8. การทําหน)าท่ีสืบสานโครงการพระราชดํารไิด)อย�างเหมาะสม 4.15 0.73 ดี  
9.  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช)ในการบริหารและจัด

การศึกษา 
4.08 0.69 ดี 4 

10. การได)รับการยอมรับในสังคม 4.12 0.77 ดี  
รวม 3.98 0.72 ดี  

 

จากตารางท่ี 4.6  พบว�า ผู)ทรงคุณวุฒิ ศิษย1เก�า ผู)ปกครอง และผู)ใช)บัณฑิต ประเมินผลงาน
โดยรวมภารกิจของมหาวิทยาลัย ในป"งบประมาณ พ.ศ.2560 อยู�ในระดับดี (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.98) เม่ือ
พิจารณาระดับความสําเร็จในแต�ละภารกิจ พบว�า ผลงานมีระดับความสําเร็จอยู�ในระดับดีทุกรายการ โดย
ภารกิจการทําหน)าท่ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.19) มีระดับความสําเร็จเป9นลําดับท่ี 1  
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รองลงมา ได)แก� ภารกิจการทําหน)าท่ีสืบสานโครงการพระราชดําริ (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.15) และการได)รับการ
ยอมรับในสังคม (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.12) ตามลําดับ 

เม่ือคํานวณค�าคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการ ฯ กําหนด มีค�าคะแนน

เท�ากับ 3.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
นอกจากนั้น ผู)ทรงคุณวุฒิ ศิษย1เก�า ผู)ปกครองและผู)ใช)บัณฑิต ท่ีตอบแบบสอบถามแบบ

ปลายเปtด ได)เสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ได)แก�  
(1) ควรนําข)อสรุปจากการประชุมสัมมนาทบทวนและบูรณาการแผนยุทธศาสตร1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับยุทธศาสตร1ใหม�เพ่ือการพัฒนาท)องถ่ินตามพระราโชบาย ของรัชกาลท่ี 10
ระยะ 20 ป" (พ.ศ. 2560-2579) ระหว�าง วันท่ี 16 – 17  สิงหาคม  2560 ณ  โรงแรมแกรนด1แปซิฟtก ซอฟ
เฟอริน รีสอร1ทแอนด1สปา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มาปรับแผนและดําเนินการอย�างจริงจัง 

(2) ควรเน)นการสอนแบบเรียนรู)สู�การปฏิบัติ เน)นคุณธรรมนําความรู) สอนให)เป9นคนดี
ก�อนเป9นคนเก�ง แทนการสอนความรู)เพียงอย�างเดียว เนื่องจากปaจจุบันความรู)หาได)ง�าย นักศึกษาสามารถ
สืบค)นได)ด)วยตนเอง โดยต)องพัฒนาอาจารย1ให)เป9นแบบอย�าง 

(3) ควรสื่อสารให)บุคลากรทุกคนในองค1กร เข)าถึงแนวปฏิบัติแบบองค1รวม ร�วมคิด           
ร�วมเข)าใจ ร�วมทํา และร�วมภูมิใจต�อการพัฒนาให)องค1กรสําเร็จตามพันธกิจท่ีต้ังไว)ท้ังรายป" ทุก 5 ป"  10 ป"  
15 ป" หรือ 20 ป" หรือตามพระราโชบาย รัชกาลท่ี 10   

(4) ควรนําภูมิปaญญาท)องถ่ินมาสู�การจัดการเรียนการสอน โดยเปtดหลักสูตรสกุลช�าง
เมืองเพชร เนื่องจากเพชรบุรีเป9นเมืองช�าง และมีช�างท่ีมีฝ"มือจํานวนมากท่ีพร)อมให)การสนับสนุน รวมท้ัง
ควรนํารายวิชาท่ีสนับสนุนอาชีพท่ียังมีอยู�ในชนบทมาสอนเสริมในหลักสูตรต�าง ๆ  

(5) ควรเปtดโอกาสให)หน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีอยู�ในฐานะ "ผู)ใช)บัณฑิต" 
มีส�วนร�วมในการพิจารณาเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต�าง ๆ  

(6) ควรให)บริการวิชาการและเป9นแหล�งองค1ความรู) ข)อมูล งานวิจัย ท่ีตอบสนองและ
แก)ไขปaญหาตามประเด็นท่ีชุมชนต)องการ และกระจายการให)บริการและพัฒนาชุมชน รวมท้ังน)อมนําศาสตร1
พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต�าง ๆ ถ�ายทอดสู�ชุมชนอย�างท่ัวถึง เพ่ือสร)าง
มหาวิทยาลัยให)เป9นมหาวิทยาลัยของท)องถ่ินอย�างแท)จริง  เป9นศูนย1กลางข)อมูลท่ีมีฐานข)อมูลในท)องถ่ิน           
ท่ีสามารถสืบค)นข)อมูลพ้ืนท่ีเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท�องเท่ียว แหล�งน้ํา แหล�งทรัพยากรได)จากแผนท่ี 

(7) ควรพัฒนานักศึกษาครูทุกคน ให)มีจิตวิญญาณความเป9นครู รักและศรัทธาในอาชีพ 
มีจรรยาบรรณของความเป9นครู เน)นจัดการเรียนการสอนให)เก่ียวข)องหรือบูรณาการการลงในวิชาความรู) 
ด)านคุณธรรม จริยธรรม มารยาททางสังคม  

(8) ควรติดตาม ตรวจสอบบัณฑิตท่ีเข)าสู�ตลาดแรงงานอย�างต�อเนื่อง นําผลการติดตาม
มาเติมเต็มงานวิชาการอย�างสมํ่าเสมอ  ให)เป9นบัณฑิตท่ีทันต�อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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(9) ควรเน)นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเป9นหลัก วิชาการเป9นรอง เพ่ิมจุดแข็งของนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยด)วยการมีส�วนร�วมพัฒนาสังคมท)องถ่ิน  

(10) ควรพัฒนาคุณภาพอาจารย1 โดยอาจารย1ต)องพัฒนาตนเองให)มากข้ึน ศึกษาถึง
ความต)องการของศิษย1 เข)าถึงจิตใจของนักศึกษา และมีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย1ผู)สอน
อย�างตรงไปตรงมา หรืออาจให)นักศึกษามีส�วนร�วมในการประเมินด)วยเพ่ือจะได)สะท)อนความคิดกับอาจารย1
ท่ีประเมินในสาขาวิชา  

 
2) ผลการสนทนากลุ&มผู%ทรงคุณวุฒิ ผู%ใช%บัณฑิต ผู%ปกครอง และศิษย6เก&า 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได)จัดสนทนา
กลุ�มผู)ทรงคุณวุฒิ ผู)ใช)บัณฑิต ผู)ปกครอง และศิษย1เก�า เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2560 ซ่ึงมีผู)เข)าร�วมการสนทนา
กลุ�มในครั้งนี้ จํานวน 32 คน เพ่ือตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.2560       
ผลการสนทนากลุ�ม สรุปได)ดังนี้  

(1) การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความสอดคล)องกับการพัฒนา
ท)องถ่ินมากน)อยเพียงใด  

 ส�วนใหญ� เห็นว�า การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล)องกับการ
พัฒนาท)องถ่ิน โดยมหาวิทยาลัยให)ความสําคัญและให)ความร�วมมือในการพัฒนาหมู�บ)าน ท)องถ่ิน และชุมชน 
ทําหน)าท่ีเป9นมหาวิทยาลัยของท)องถ่ินท่ีสามารถพัฒนาชุมชนได)สอดคล)องกับสภาพแวดล)อมของท)องถ่ิน 
ประชาชนในท)องถ่ินให)มีโอกาสได)รับการศึกษาเท�าเทียมกัน มีแนวทางและนโยบายมุ�งสู�การพัฒนาท)องถ่ินท่ี
ชัดเจน   

 บางส�วนเห็นว�า ควรต)องมียุทธศาสตร1ท่ีชัดเจนและปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการพัฒนาท)องถ่ินให)สอดคล)องกับประเด็นปaญหาของชุมชน สถานศึกษา ทําให)ชุมชน 
สถานศึกษาสามารถพ่ึงพาตนเองได)จริงและต)องทําให)ยั่งยืน แก)ไขอดีตท่ีทําแล)วขาดความต�อเนื่อง เช�น             
การพัฒนาผลิตภัณฑ1ในท)องถ่ินหลายส�วนไม�ยั่งยืนและบางส�วนเป9นแต�เพียงการไปทําเป9นตัวอย�าง ประชาชน
ทําเองต�อไปไม�ได) หาตลาดไม�ได)  ท่ีสําคัญผลงานของอาจารย1ท่ีประสบผลสําเร็จแล)วควรต)องนําไปสู�การ
เลื่อนวิทยฐานะได) 

(2) มหาวิทยาลัยได)รับความเชื่อถือในเรื่องต�อไปนี้ มากน)อยเพียงใด และเพราะเหตุใด 
 ก. คุณภาพอาจารย� 
 ส�วนใหญ� มีความเชื่อม่ันในคุณภาพอาจารย1โดยเฉพาะอาจารย1รุ�นเก�า ๆ ส�วน

อาจารย1รุ�นใหม� ควรมีความมุ�งม่ันต้ังใจอย�างเต็มท่ี มีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง ให)ทันต�อการ
เปลี่ยนแปลง มีวิธีการถ�ายทอดความรู)ท่ีทําให)ศิษย1เก�งทางวิชาการและการอบรมสั่งสอนศิษย1ให)เป9นคนดี ไม�
ผิดหวังท่ีส�งลูกหลานมาเรียนในมหาวิทยาลัยแห�งนี้ 
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 บางส�วน เห็นว�า มีอาจารย1รุ�นใหม�จํานวนมากท่ีไม�ได)จบการศึกษาสายครูมา จึงควร
ต)องพัฒนาคุณภาพความเป9นครูให)เทียบเท�ากับอาจารย1รุ�นเก�า รวมท้ังพัฒนาอาจารย1ให)ได)คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกและตําแหน�งทางวิชาการตามเกณฑ1มาตรฐาน ควรลดอาจารย1จ)างสอนให)น)อยลงเพราะขาด
แรงจูงใจในการสอน โดยจัดหาอาจารย1ประจําให)เพียงพอ เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและความ
เป9นมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ1  

 ข. คุณภาพหลักสูตร   
 ส�วนใหญ� เห็นว�า  หลักสูตรมีความน�าเชื่อถืออยู�ในเกณฑ1ดีมาก มีความครบถ)วนและ

หลากหลาย จัดรายวิชาได)เหมาะสมกับสภาพท)องถ่ิน มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง ผ�านการกลั่นกรองจาก          
ผู)มีส�วนได)ส�วนเสียมาเป9นอย�างดี และบางสาขาวิชาสภาวิชาชีพให)การรับรอง 

 บางส�วน เห็นว�า ควรพัฒนาหลักสูตรให)เข)าถึงท)องถ่ินมากยิ่งข้ึนท่ีสามารถนําไปใช)ได)
จริง โดยให)ความสําคัญกับการเรียนนอกสถานท่ี และควรพัฒนาหลักสูตรภาษาต�างประเทศเพ่ิมข้ึนเพ่ือให)
เห็นถึงความแตกต�างและสร)างจุดเด�นของบัณฑิต 

 ค. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน เช�น อุปกรณ�/เครื่องมือ แหล�งเรียนรู# 
 ส�วนใหญ� เห็นว�า คุณภาพการจัดการเรียนการสอนดีมาก มีความพร)อมในการสอน 

มีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเพียงพอต�อการใช)งาน มีแหล�งเรียนรู)ท่ีเหมาะสม ทันสมัย มีนวัตกรรม 
เทคโนโลยีใหม� ๆ ท่ีทันสมัยไม�แพ)มหาวิทยาลัยชื่อดังต�าง ๆ 

 บางส�วน เสนอแนะ ให)พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคู�กับการสอนวิชาการด)วย 
 ง. คุณภาพนักศึกษาหรือคุณภาพบัณฑิต 
 ส�วนใหญ� เห็นว�า มหาวิทยาลัยสร)างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป9นท่ียอมรับของสังคมอยู�ใน

ระดับปานกลาง มีความรู)ท่ีดี นิสัยดี การแต�งกายสุภาพ เรียบร)อย  มีการดูแลพัฒนาตนเองได)ดีข้ึนและ
พยายามยกระดับความรู)ตัวเองโดยการสอบแข�งขันกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับต)นๆ ของประเทศไทย 

 บางส�วน  เห็นว�า ควรต)องการปรับปรุงคุณภาพของบัณ ฑิตท่ีจบออกไปสู�
ตลาดแรงงาน ค�อนข)างไม�มีคุณภาพและเลือกงาน โดยควรประเมินติดตามบัณฑิตท่ีออกสู�ตลาดแรงงานนํา
ข)อบกพร�องมาปรับปรุงแก)ไข และนักศึกษาท่ีรับเข)ามาจํานวนมากยังอ�อนวิชาการและคุณสมบัติอ่ืน ๆ มาก
ควรแก)ไขโดยให)ทุนสนับสนุน ชักจูงให)นักเรียนท่ีเก�ง ๆ มาเข)าเรียนให)มากข้ึน  

(3) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีจุดเด�นและข)อควรปรับปรุงในเรื่องใดบ)าง 
 ก. จุดเด�น  นักศึกษาเป9นคนในท)องถ่ิน ซ่ึงมีความสามารถรู)จักสภาพความ

เปลี่ยนแปลงของท)องถ่ิน มีส�วนร�วมกับสังคมท)องถ่ินได)อย�างกลมกลืน สามารถพัฒนาท)องถ่ินได)เป9นอย�างดี  
กล)าแสดงออก มีความอดทนค�อนข)างสูง สู)งาน 

 ข. ข#อควรปรับปรุงแก#ไข  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยควรได)รับการพัฒนาในเรื่อง
ระเบียบวินัย การแต�งกาย มารยาททางสังคม ความตรงต�อเวลา ทักษะการสื่อสาร ทักษะภาษาอังกฤษ 
สําหรับบัณฑิตครูควรมีจิตวิญญาณของความเป9นครู 
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(4) มหาวิทยาลัยได)นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป9นแนวทางในการพัฒนามากน)อย
เพียงใด 

 ส�วนใหญ� เห็นว�า มหาวิทยาลัยได)นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป9นแนวทางใน
การพัฒนาในระดับดี ให)มีกิจกรรมสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชน ให)เป9นชุมชนและหมู�บ)านต)นแบบ สนับสนุนให)
ท)องถ่ินให)ทําเกษตรอินทรีย1และเกษตรปลอดภัย เดินตามรอยพ�อ เศรษฐกิจพอเพียง พออยู�   พอกิน เปtด
โอกาสให)นักศึกษาท่ีเข)ามาฝxกประสบการณ1จากสถานท่ีจริง  

 บางส�วน เห็นว�า ควรนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช)ประโยชน1อย�างจริงจัง 
มากกว�านี้ โดยนํามาใช)ในการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา เพราะพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ1
มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวนมาก  

(5) ท�านมีความเห็นอย�างไรต�อการดําเนินงานเตรียมความพร)อมสู�ประชาคมอาเซียน
ของมหาวิทยาลัย 

 ส�วนใหญ� เห็นว�า มีการดําเนินงานเตรียมความพร)อมสู�ประชาคมอาเซียนอย�าง
ต�อเนื่อง สร)างบัณฑิตให)มีความรู)ความเข)าใจและเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาให)มีองค1ความรู)ในเรื่อง
อาเซียนอย�างแท)จริง และสามารถนําไปดําเนินงานหรือนําความรู)ไปถ�ายทอดหรือปฏิบัติได)จริง  รวมท้ังเป9น
การเพ่ิมโอกาสการเข)าสู�ตลาดแรงงานในต�างประเทศได)มากข้ึน 

 บางส�วน ได)เสนอแนะว�า ควรเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาพม�าและภาษาประเทศ
เพ่ือนบ)านอ่ืน ๆ ให)สามารถสื่อสารได)อย�างแท)จริง 

(6) มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง และสิ่งท่ีควรปรับปรุง แก)ไข และพัฒนาในเรื่องอะไร อย�างไรบ)าง 
 ก. จุดแข็ง  เป9นมหาวิทยาลัยของชุมชน สร)างความรู)สู�ท)องถ่ิน  ให)การพัฒนา

ท)องถ่ิน ชุมชน ท)องท่ี หมู�บ)าน และวัฒนธรรมชุมชน สนองความต)องการของท)องถ่ิน เช�น ข)าวไรซ1เบอรี่ 
อนุรักษ1โบราณสถาน ความเชื่อในท)องถ่ิน รวมท้ังมีความพร)อมในด)านสถานท่ี  มีต)นทุนท่ีดีในการพัฒนา
นักศึกษา มีสาขาวิชาท่ีหลากหลายให)เลือกเรียนตามความต)องการ 

 ข. สิ่งท่ีควรปรับปรุง  พัฒนาสิ่งท่ีดีต�อไปอย�างดีท่ีสุด สร)างหลักสูตร สกุลช�างเมือง
เพชร ปรับปรุงเส)นทางสัญจรของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีคับแคบ และไม�ปลอดภัยต�อผู)ใช)ถนน สื่อสารให)
ภายนอกให)ทราบท่ัวอย�างถึง กวดขันระเบียบวินัยของนักศึกษาให)มากยิ่งข้ึน แก)ปaญหาระบบจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยและบริเวณด)านนอกหน)ามหาวิทยาลัยปBองกันการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กนักศึกษา พัฒนา
ความสามารถภาษาของนักศึกษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพ่ือก)าวเข)าสู�ประชาคมอาเซียน  
พัฒนาระบบการสื่อสารกับบุคลากรภายนอก เช�น ผ�านทางอินเตอร1เน็ต ซ่ึงปaจจุบัน กําลังพัฒนาข้ึนอีก มี
การวางเปBายุทธศาสตร1ท่ีชัดเจนท่ีจะทําร�วมกับท)องถ่ินและจัดทําเป9นประกาศร�วมกัน ปรับรื้อโครงสร)างของ
มหาวิทยาลัยใหม� ให)มีส�วนงานกลยุทธ1และแผนงาน เพ่ือชี้นําและตัดสินใจในการวางแผนสู�อนาคต  
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3) ผลการสนทนากลุ&มอธิการบดี รองอธิการบดี และผู%ช&วยอธิการบดี 
 คณะกรรมการฯ ได)สนทนากลุ�มอธิการบดี รองอธิการบดี และผู)ช�วยอธิการบดี               

เพ่ือประเมินผลงานของอธิการบดี ในประเด็นคําถามท่ีจัดเตรียมไว)ล�วงหน)าในวันท่ี 5 กันยายน 2560              
เพ่ือตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย ผลการสนทนากลุ�มอธิการบดี รองอธิการบดี และผู)ช�วยอธิการบดี     
สรุปได)ดังนี้ 

 (1) ท�านคิดว�าพันธกิจท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการได)ประสบความสําเร็จและพันธกิจใดท่ี
ยังไม�บรรลุเปBาหมาย 

  ส�วนใหญ� เห็นว�า พันธกิจท่ีดําเนินการได)ประสบความสําเร็จ ได)แก�  การผลิตบัณฑิต 
โดยการปรับกระบวนการของหลักสูตรเป9นการบริหารบูรณาการศาสตร1 (Cluster) เพ่ือรองรับยุทธศาสตร1
ภูมิภาคและสร)างความเข)มแข็งของกลุ�มศาสตร1ท่ีเก่ียวข)อง และการขับเคลื่อนเอกลักษณ1 “ความโดดเด�น 
อาหาร และการท�องเท่ียว” ท่ีได)วางระบบและโครงสร)างพ้ืนฐานไว)อย�าครบถ)วนแล)ว รวมท้ังการส�งนักศึกษา
ร�วมแข�งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพและได)รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

  ส�วนพันธกิจท่ียังไม�บรรลุเปBาหมาย ได)แก� การวิจัยท่ีสามารถนําไปใช)ประโยชน1ได)ยัง
มีจํานวนไม�มากนัก การพัฒนาอาจารย1และบุคลากรให)ได)สัดส�วนตามเกณฑ1มาตรฐานอุดมศึกษากําหนด      
ท้ังด)านคุณวุฒิและตําแหน�งทางวิชาการ ในพันธกิจท่ียังไม�บรรลุเปBาหมายได)ถูกดําเนินการไปตามแผนและมี
พัฒนาการท่ีดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง 

 (2) ท�านคิดว�าจุดแข็ง และจุดอ�อนของมหาวิทยาลัย มีอะไรบ)าง 
  ก. จุดแข็ง  มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนและทุกคนรับรู)และร�วมปฏิ บั ติ               

มีหลักสูตรท่ีหลากหลายและสอดคล)องกับสถานการณ1 ในสังคมปaจจุบันและอนาคต เน)นการปฏิบัติงานจริง
เพ่ือคุณภาพของบัณฑิต 

  ข. จุดอ�อน  สัดส�วนคุณวุฒิและตําแหน�งวิชาการของอาจารย1ในมหาวิทยาลัยยังตํ่า
กว�าเกณฑ1มาตรฐานอุดมศึกษา ต)นทุนด)านคุณลักษณะ คุณภาพทางวิชาการของนักศึกษาใหม�ยังอ�อนแอ
อย�างต�อเนื่อง  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีภาระงานมากทําให)ขาดการพัฒนาตนเองทาง
วิชาการ  และขาดการประชาสัมพันธ1และการสร)างภาพลักษณ1ท่ีดีขององค1กรสู�สาธารณะ 

 (3) ท�านคิดว�าอัตลักษณ1ของนักศึกษา เอกลักษณ1ของมหาวิทยาลัยขณะนี้ไปถึงจุดหมาย
หรือยัง 

  ก. อัตลักษณ�ของนักศึกษา อัตลักษณ1ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด “ซ่ือสัตย1 มีวินัย     
ใฝ{เรียนรู)” จากผลการประเมินของผู)ใช)บัณฑิต พบว�า อยู�ในระดับดี และมหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาและ
ขับเคลื่อนอย�างต�อเนื่องให)เกิดผลสําเร็จ เช�น วินัยการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร1เซ็นต1 การแต�งกาย      
การตรงต�อเวลา เป9นต)น 

  ข. เอกลักษณ�ของมหาวิทยาลัย  ด)านเกษตร อาหาร การท�องเท่ียว และ
วิทยาศาสตร1สุขภาพ ขณะนี้ได)สนับสนุนโครงสร)างพ้ืนฐานต�าง ๆ ได)ประมาณร)อยละ  60 เพ่ือสร)างความ
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พร)อมและรองรับการทํางานให)บรรลุเปBาหมาย และจากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศท่ีเปtดสอนในด)านเกษตรอาหาร ท�องเท่ียว พบว�า อยู� ในลําดับ 1-5 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และต)องพัฒนาอย�างต�อเนื่องเพ่ือให)มีความโดดเด�นเป9นท่ียอมรับต�อไป  

 (4) ข)อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
ป"งบประมาณ พ.ศ.2560 คิดว�าเป9นอย�างไร ได)ดําเนินการหรือไม�อย�างไร 

  ส�วนใหญ� เห็นว�า มหาวิทยาลัยได)นําข)อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย ไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเสนอต�อสภามหาวิทยาลัยและ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพต�อสภามหาวิทยาลัย  

 (5) สิ่งใดท่ีมหาวิทยาลัยควรเร�งพัฒนาหรือแก)ไข และภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยควร
เป9นเช�นใด 

  ก. สิ่งใดท่ีมหาวิทยาลัยควรเร�งพัฒนาหรือแก#ไข ได)แก� การสื่อสารท้ังภายนอกและ
ภายในองค1กร  เพ่ิมจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนตามภาระงานของฝ{ายต�าง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน กําหนดแนวทาง
ปBองกันและต้ังรับการว�าจ)างบุคลากรท่ีไม�ปฏิบัติหน)าท่ีอย�างสมศักด์ิศรีและมีทัศนคติเป9นลบต�อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยแม)ว�าทุกคนจะมีสิทธิในความคิดท่ีแตกต�าง   รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรให)พร)อมท้ังคุณวุฒิและ
ตําแหน�งทางวิชาการ  เร�งรัดการพัฒนาผลิตภัณฑ1และนวัตกรรมท่ีได)จากงานวิจัย โดยในช�วงแรก
มหาวิทยาลัยจะเน)นผลิตภัณฑ1จากตาลโตนดและบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจอ่ืน ๆ สร)างชุมชนต)นแบบ ใน
พ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ1 โดยบูรณาการร�วมกันท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

  ข. ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัย  สร)างความโดดเด�นด)านเกษตรอาหาร การ
ท�องเท่ียว และวิทยาศาสตร1สุขภาพ ตลอดจนพัฒนามหาวิทยาลัยสู�การมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green 
and Clean University) มหาวิทยาลัยดิจิทัล  (Digital University) ภายระยะเวลา 5 ป" และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร1ตามพระราโชบายรัชกาลท่ี 10 ในการการพัฒนาชุมชนต)นแบบ การผลิตและพัฒนานักศึกษาครู
และครูประจําการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในท)องถ่ิน 

 
1.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต&อการจัดการเรียนการสอนและการบริการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 
 1) ความพึงพอใจของนักศึกษาต&อการจัดการเรียนการสอนและการบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  โดยสอบถามนักศึกษา 500 คน แยกตามคณะและหน�วยงานตามภารกิจท่ีให)บริการ 

โดยใช)แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค�า 5 ระดับ วิเคราะห1ข)อมูลโดยใช)สถิติค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แปลผลและจัดลําดับตามเกณฑ1การแปลผลท่ีกําหนด 
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ตารางท่ี 4.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการจัดการเรียนการสอนและการบริการของ
มหาวิทยาลัย ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ประเด็นประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค&าเฉลี่ย 
ส&วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล ลําดับ 

ความพึงพอใจต&อการจัดการเรียนการสอน กจิกรรมนกัศึกษาและ
กายภาพของคณะ 

   
 

1. คณะครุศาสตร1 4.32 0.42 มาก 1 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.03 0.72 มาก 4 
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.85 0.68 มาก 5 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร1และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.81 1.09 มาก 6 
5. คณะพยาบาลศาสตร1 3.77 0.71 มาก 7 
6. คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 4.04 0.79 มาก 3 
7. คณะวิทยาการจัดการ 3.72 0.86 มาก 8 
8. คณะวิทยาศาสตร1และเทคโนโลย ี 4.05 0.74 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.92 0.79 มาก  
ความพึงพอใจต&อการบริการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย     
1. ด)านกิจการนักศึกษา 3.70 0.78 มาก 2 
2. ด)านการเงิน 3.74 0.80 มาก 1 
3. ด)านสถานท่ี สภาพแวดล)อม และการบริการต�าง ๆ 3.67 0.88 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 3.69 0.86 มาก  
ความพึงพอใจต&อการบริการด%านส&งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
- ด)านส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3.40 0.96 ปานกลาง 1 

รวมเฉลี่ย 3.40 0.96 ปานกลาง  
ความพึงพอใจต&อการบริการด%านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
1. ด)านการบริการบริการห)องสมดุ 3.94 0.84 มาก 1 
2. ด)านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.58 0.96 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.75 0.93 มาก  
รวมเฉลี่ยทุกด%าน 3.83 0.80 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว�า  โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต�อการจัดการเรียนการสอนและ

การบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.83) โดยมีความพึงพอใจต�อ
การจัดการเรียนการสอน (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.92) สูงเป9นลําดับท่ี 1  รองลงมา ได)แก� ด)านวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.75) และด)านการบริการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
3.69) ส�วนด)านส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยู�ในระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.40) ตามลําดับ  

เม่ือคํานวณค�าคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีค�าคะแนน

เท�ากับ 3.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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นอกจากนั้นนักศึกษาได) เสนอความคิดเห็น เพ่ิมเติมของจากคําถามปลายเปtดของ
แบบสอบถาม สรุปได)ด)งนี้ 

 (1) ด%านการจัดการเรียนการสอน 
  ก. มหาวิทยาลัยเก็บค�าเล�าเรียนแพงแล)วจึงไม�ควรเก็บค�าตําราอีก (จํานวน 4 คน) 
  ข. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาค�าอุปกรณ1 และเครื่องมือทดลองให)คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรมากกว�านี้  (จํานวน 1 คน) 
  ค. ควรเคร�งครัดไม�ให)นักศึกษาลอกข)อสอบและมีความยุติธรรมในทุก ๆ เรื่อง 

(จํานวน 1 คน) 
 (2) ด%านการบริการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
  ก. ควรเปtดประตูหลังมหาวิทยาลัย (ข)างอาคาร 26) ให)นักศึกษาเข)า – ออกได)  

(จํานวน  4 คน) 
  ข. ควรจัดให)มีร)านค)าในมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนและกําหนดราคาขายให)ชัดเจนทุก

ร)าน  (จํานวน 4 คน) 
  ค. ควรติดต้ังตู) ATM ธนาคารกรุงไทยในมหาวิทยาลัย เพ่ือความสะดวกของ

นักศึกษากองทุนให)กู)ยืมเพ่ือการศึกษา  (จํานวน 3 คน)  
  ง. ควรเพ่ิมสถานท่ีจอดรถให)เพียงพอ  (จํานวน 3 คน) 
  จ. ควรซ�อมบํารุงโปรเจคเตอร1ในห)องเรียนทุกห)องให)มีภาพคมชัดเจนและสีสมจริง  

(จํานวน 3 คน)   
  ฉ. ควรพิจารณ าความต)องการของนัก ศึกษาไม� ใช� เห็นแก�ประโยชน1 ของ

มหาวิทยาลัยและชื่อมหาวิทยาลัย (จํานวน 1 คน) 
  ช. ควรส�งเสริมกีฬาให)ได)คุณภาพกว�านี้  (จํานวน 1 คน) 
 (3) ด%านส&งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ก. ควรปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียน (จํานวน 14 คน) 
  ข. ควรปรับปรุงการให)บริการของพนักงานสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ควรให)บริการด)วยความเต็มใจ (จํานวน 5 คน) 
 (4) ด%านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  - ควรปรับปรุงระบบอินเตอร1เน็ตในเร็วข้ึนและเข)าถึงได)ง�าย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

(จํานวน 6 คน) 
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3) ผลการสนทนากลุ&มนักศึกษา 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได)สนทนากลุ�ม 

ตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ ชั้นป"ท่ี 3 ป"ท่ี 4 และป"ท่ี 5 นายกองค1การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรคณะ 
ในประเด็นคําถามท่ีกําหนดไว)ล�วงหน)า เพ่ือตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 72 คน ในวันท่ี       
5 กันยายน 2560 ผลวิเคราะห1ข)อมูลดังนี้  

 (1) นักศึกษามีความพึงพอใจต�อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อาจารย1ผู)สอน 
และการประเมินผลการเรียนการสอนมากน)อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

   ก. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
   นักศึกษาส�วนหนึ่ง เห็นว�า หลักสูตรท่ีเปtดสอนมีความครบถ)วนทันสมัย เป9นไป

ตามวัตถุประสงค1ของหลักสูตร (จํานวน 24 คน)  จัดการเรียนการสอนในด)านการปฏิบัติและทฤษฎีท่ี
เหมาะสม (จํานวน 18 คน) 

   นักศึกษาบางส�วน เห็นว�า การสอนเนื้อหาไม�ตรงตามหลักสูตร ไม�ครบถ)วนตาม
หลักสูตร  (จํานวน 19 คน)  โดยได)เสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ได)แก�  สนับสนุนให)พัฒนาหลักสูตรด)าน
ภาษาต�างประเทศ (จํานวน 11 คน) พัฒนางานวิเทศสัมพันธ1ให)เข)มแข็ง (จํานวน 8 คน) ควรมีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยต�างประเทศเพ่ิมข้ึน  (จํานวน 6 คน)  ควรปรับกระบวนการทําโปรเจค กิจกรรมพิเศษ 
สัมมนา ให)สําเร็จก�อนการฝxกงาน เนื่องจากพบปaญหานักศึกษาไม�สําเร็จการศึกษาตามกําหนด (จํานวน      
5 คน)  บางรายวิชาเอกสารการเรียนการสอนมากเกินไปทําให)ไม�สามารถใช)สอนได)ครบถ)วน (จํานวน 5 คน) 
เสนอให)มีการสอบวัดความรู)ภาษาอังกฤษในหลักสูตร (จํานวน 2 คน) และควรปรับความยากในบาง
หลักสูตร (จํานวน 2 คน) 

   ข. อาจารย�ผู#สอน 
   นักศึกษาจํานวนหนึ่ง เห็นว�า อาจารย1สอนโดยให)ทํากิจกรรมภายในห)องเรียน

ทําให)เข)าใจง�าย (จํานวน 25 คน) และอาจารย1มีความรู)สามารถให)ความรู)แก�นักศึกษา (จํานวน 21 คน) 
   ส�วนหนึ่ง เห็นว�า  อาจารย1ผู)สอนทํางานท่ีนักศึกษาส�งหาย (จํานวน  6 คน) 

อาจารย1สอนไม�ตรงกับเนื้อหา (จํานวน 5 คน)  อาจารย1ไม�มีความรู)และประสบการณ1เพียงพอต�อความ
ต)องการของนักศึกษา ขาดความรู)เฉพาะด)านในรายวิชาเฉพาะ (จํานวน 5 คน)  อาจารย1มีจํานวนไม�เพียงพอ 
ทําให)เกิดการสอนท่ีไม�เต็มท่ี (จํานวน 3 คน)  อาจารย1สอนเร็วเกินไปขาดการอธิบายรายละเอียด (จํานวน   
1 คน) การแต�งกายของอาจารย1ไม�เรียบร)อย (จํานวน 1 คน) อาจารย1สอนกินเวลาในช�วงปtดเทอม (จํานวน 
1 คน) อาจารย1ขาดการประสานงานในรายวิชาท่ีนักศึกษาต)องสังเกตพฤติกรรมในโรงเรียน แต�อาจารย1     
ไม�ติดต�อประสานงานออกบันทึกข)อความให)กับทางโรงเรียน (จํานวน 1 คน) อาจารย1ไม�เข)าใจในพฤติกรรม
ของนักศึกษาออทิสติก (จํานวน 1 คน) และอาจารย1ไม�ปฏิบัติตามข)อตกลง มคอ.3 ในการกําหนดชั่วโมงการ
สอนท่ีไม�ครบถ)วน (จํานวน 1 คน)  
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   ค. การประเมินผลการเรียนการสอน  
   นักศึกษา เห็นว�า การตัดเกรดมีความยุติธรรมในบางสาขา (จํานวน 32 คน)     

มีการประเมินก�อน – หลัง การเรียนการสอน (จํานวน  16 คน)  สามารถนําความรู)ท่ีได)รับไปประยุกต1ใช)
ประกอบอาชีพได)จริง (จํานวน 12 คน) อาจารย1บางท�านไม�เปtดเผยและให)สิทธิในการขอดูเกรดแก�นักศึกษา 
(จํานวน 8 คน)  บางวิชาแจ)งเกรดช)า ทําให)นักศึกษาท่ีออกไปฝxกงานต)องกลับมาแก)ไขทําให)เกิดความล�าช)า 
(จํานวน 4 คน) อาจารย1บางคนสร)างข)อตกลงกับนักศึกษาหากไม�สามารถทําข)อสอบบางข)อได)จะได)รับเกรด
ตํ่าลง ซ่ึงไม�สอดคล)องกับคะแนนเก็บของนักศึกษา ทําให)เกิดความไม�ยุติธรรม (จํานวน 2 คน) 

  (2) นักศึกษามีความพึงพอใจต�อการจัดบริการด)านสิ่งอํานวยความสะอาดท่ีเอ้ือต�อ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในเรื่องต�อไปนี้ มากน)อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

   ก. การบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   นักศึกษา เห็นว�า ระบบอินเตอร1เน็ตมีความรวดเร็วและสามารถใช)เป9นสื่อใน

การเรียนการสอนท่ีสร)างความเข)าใจได)ง�าย (จํานวน 24 คน)  แต�มีบางส�วนเห็นว�าระบบอินเตอร1เน็ตไม�
ครอบคลุมพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย และมีความล�าช)า (จํานวน 10 คน) จํานวนคอมพิวเตอร1ไม�เพียงพอต�อ
จํานวนนักศึกษา (จํานวน 3 คน) และระบบลงทะเบียนไม�มีประสิทธิภาพล�าช)า ทําให)นักศึกษาไม�สามารถ
ลงทะเบียนในรายวิชาท่ีสนใจได)  (จํานวน 2 คน) รวมท้ังได)เสนอแนะให)จัดข้ันตอนกระบวนการให)บริการ
ต�าง ๆ ผ�านระบบ เพ่ือลดการติดต�อกับเจ)าหน)าท่ี (จํานวน 1 คน) 

   ข. ห#องเรียนและห#องปฏิบัติการ   
   นักศึกษา เห็นว�า อุปกรณ1การเรียนการสอนครบถ)วน  (จํานวน 14 คน)  

บรรยากาศ ความสว�างในห)องเรียน เหมาะสม (จํานวน 9 คน) 
   และมีนักศึกษาบางส�วน เห็นว�า เครื่องมือภายในห)องเรียนชํารุด เครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส1ไม�พร)อมใช)งาน ห)องคอมพิวเตอร1มีคอมพิวเตอร1ท่ีชํารุดจํานวนมาก  อุปกรณ1 ห)องปฏิบัติการ 
ห)องทดลอง บางสาขาชํารุด บางวิชาไม�เพียงพอ  (จํานวน 21 คน)  จํานวนห)องเรียนไม�เพียงพอ (จํานวน    
12 คน)  ระบบไฟฟBาลัดวงจร ทําให)เกิดปaญหาไฟกระชาก เครื่องมือไฟฟBาชํารุดจํานวนมาก นักศึกษาเสนอ
การจัดทําระบบตัดไฟฉุกเฉิน เครื่องสํารองไฟ ไฟฉุกเฉิน (จํานวน 6 คน)  อาคาร 14 ครุภัณฑ1ประจํา
ห)องเรียนชํารุด เช�น เครื่องปรับอากาศท้ังชั้นใช)ไม�ได) พัดลมเสีย (จํานวน 5 คน) 

   ค. การบริการห#องสมุด 
   นักศึกษา เห็นว�า สื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกในห)องสมุดครบถ)วน (จํานวน 

21 คน)  บางส�วน เห็นว�า หนังสือเก�า ไม�เป9นปaจจุบัน  (จํานวน 18 คน) และมีจํานวนหนังสือไม�เพียงพอต�อ
ความต)องการ (จํานวน 18 คน) พร)อมเสนอแนะให)มีระบบ Wi–Fi ภายในห)องสมุด เพ่ือการสืบค)น (จํานวน 
9 คน)  ควรเปtด-ปtด ห)องสมุดตามเวลาท่ีกําหนด เจ)าหน)าท่ีปtดเครื่องปรับอากาศ ไฟ ก�อนเวลาท่ีกําหนด 
และควรเปtด 24 ชั่วโมง (จํานวน 5 คน)  เพ่ิมสื่อออนไลน1ภาษาไทย ลงใน PDF เนื่องจากในระบบปaจจุบัน
เป9นสื่อออนไลน1ภาษาอังกฤษ (จํานวน 7 คน) ควรมีห)องสมุดสาขาท่ีบรรจุหนังสือท่ีมีเนื้อหาเฉพาะทาง 
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หนังสือเรียนแต�ละสาขา เนื่องจากห)องสมุดกลางไม�สามารถตอบสนองความต)องการของนักศึกษาได)
เพียงพอ และหนังสือบางประเภทมีราคาท่ีสูง (จํานวน 7 คน)  และห)องสมุดคณะควรมีบรรณารักษ1ดูแล  
ปaจจุบันให)อาจารย1ทําหน)าท่ี  ปaญหาท่ีพบคือเม่ืออาจารย1มีการเรียนการสอนล็อคห)อง นักศึกษาไม�สามารถ
ใช)ประโยชน1ได)อย�างเต็มท่ี (จํานวน 2 คน) 

   ง. การบริการของเจ#าหน#าท่ีหน�วยต�าง ๆ  
   นักศึกษาพอใจการให)บริการของเจ)าหน)าท่ี  (จํานวน 28 คน) และเสนอให)ปรับ

ปรับปรุงการให)บริการรวดเร็วข้ึน (จํานวน 21 คน) รวมท้ังปรับปรุงพฤติกรรมการให)บริการแก�นักศึกษา 
(จํานวน 18 คน) พัฒนาระบบการให)บริการโดยจัดข้ันตอนกระบวนการผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือลดการติดต�อกับเจ)าหน)าท่ี (จํานวน 25 คน) 

  (3) นักศึกษามีความพึงพอใจต�อบรรยากาศด)านกายภาพ และสิ่งแวดล)อมของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องต�อไปนี้มากน)อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

   ก. การรักษาความปลอดภัย 
   นักศึกษามีความพึงพอใจต�อการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย

ตลอด 24 ชั่วโมง (จํานวน 33 คน) และให)ความเชื่อถือระบบการรักษาความปลอดภัยน�าเชื่อถือของ
มหาวิทยาลัย  (จํานวน 30 คน) และเห็นด)วยกับการหักคะแนนพฤติกรรมสําหรับนักศึกษาท่ีไม�สวมหมวก
นิรภัย แต�ควรให)ผ�อนผันสําหรับนักศึกษาบางคน เช�น นักศึกษาท่ีต)องทํากิจกรรม หรือข)อกําหนดในการ
เรียนในบางรายวิชา (จํานวน 25 คน)  

   บางส�วน ได)เสนอแนะให)เจ)าหน)าท่ีรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน)าท่ีด)วยความ
เข)มงวดจริงจัง (จํานวน 14 คน)  ซ�อมบํารุงกล)องวงจรปtดชํารุด ให)สามารถใช)งานได)ในกรณีเกิดเหตุการณ1
ฉุกเฉิน (จํานวน 10 คน) และปรับปรุงพฤติกรรมเจ)าหน)าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีไม�เหมาะสม เช�น การสูบ
บุหรี่ การรวมตัวพูดคุยเป9นกลุ�มขณะปฏิบัติงาน เปtดเพลงเสียงดังในเวลากลางคืน (จํานวน 7 คน) เป9นต)น 
และหากเป9นไปได)ควรใช)คีย1การ1ดหรือสแกนลายนิ้วมือในระบบรักษาความปลอดภัย (จํานวน 5 คน) 

   ข. การจัดการและดูแลการจราจร 
   นักศึกษา เห็นว�า มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการและดูแลการจราจรท่ีดี  

(จํานวน 26 คน) โดยเจ)าหน)าท่ีปฏิบัติหน)าท่ีเต็มอย�างความสามารถ (จํานวน 22 คน) 
   บางส�วน เสนอแนะให)มีเจ)าหน)าท่ีรักษาความปลอดภัยโบกรถ เพ่ือลดการเกิด

อุบัติเหตุในบางจุด (จํานวน 14 คน) แก)ปaญหาการจราจรโดยเปtดประตู 2 เนื่องการในช�วงเวลาเช)า
การจราจรติดขัด (จํานวน 14 คน) เพ่ิมทางม)าลาย (จํานวน 8 คน) และให)เสนอกําหนดความเร็วใน
มหาวิทยาลัย (จํานวน 2 คน) 

   ค. สถานท่ีจอดรถ 
   นักศึกษา เห็นว�า จํานวนพ้ืนท่ีไม�เพียงพอและไม�เหมาะสม (จํานวน  60 คน) 

โดยเสนอแนะให)จัดระบบรถรางรับส�งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (จํานวน 10 คน) 
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   ง. โรงอาหาร 
   นักศึกษาบางส�วน เห็นว�า จํานวนร)านค)าและพ้ืนท่ีรับประทานอาหารเพียงพอ

แล)ว (จํานวน 27 คน) และมีความสะอาดพอควร  (จํานวน 15 คน) แต�บางส�วน เห็นว�า จํานวนร)านค)า      
ไม�เพียงพอ (จํานวน 15 คน) และเสนอให)เพ่ิมพ้ืนท่ีในการยืนรอซ้ืออาหาร (จํานวน 8 คน) และพัฒนาพ้ืนท่ี
ชั้น 3  โดยเปtดร)านค)า (จํานวน 5 คน) 

   จ. ห#องน้ํา 
   นักศึกษา เห็นว�า ห)องน้ําไม�สะอาดในบางพ้ืนท่ี และบางพ้ืนท่ีสะอาดดี เช�น  

ห)องสมุด คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 (จํานวน 18 คน) ห)องน้ําเพียงพอ (จํานวน 13 คน) แต�
ห)องน้ําบางอาคารอุปกรณ1ชํารุด เช�น น้ําไม�ไหล ชักโครกแตก  (จํานวน 10 คน) ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก 
เช�น น้ํายาล)างมือ  กระดาษชําระ (จํานวน 10 คน) และเสนอให)มีการรณรงค1ไม�ให)มีการสูบบุหรี่ในห)องน้ํา 
(จํานวน 2 คน) 

   ฉ. สภาพแวดล)อมและภูมิสถาปaตย1 
   นักศึกษา เห็นว�า สภาพแวดล)อมของมหาวิทยาลัยมีความร�มรื่น มีพ้ืนท่ีสีเขียว

พอควร (จํานวน 17 คน) และเสนอให)มีการปรับปรุง ซ�อมแซมอาคารมีอายุมาก เก�า ชํารุด (จํานวน 14 คน) 
เพ่ิมต)นไม)ใหญ� เพ่ิมการดูแลสนามหญ)า (จํานวน 14 คน) ปรับปรุงการปtดถนนในพ้ืนท่ีก�อสร)าง ไม�แจ)งวัน-
เวลา (จํานวน 10 คน) ปรังปรุงลูกระนาดชะลอความเร็วรถให)ดีเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ (จํานวน 5 คน) เพ่ิม
แสงสว�างในช�วงเวลากลางคืนบางจุด (จํานวน 5 คน) และดูแลปBองกันวัสดุก�อสร)างหล�นในพ้ืนท่ีก�อสร)าง 
(จํานวน 3 คน) 

  (4) นักศึกษามีความคิดเห็นอย�างไรต�อการดําเนินงานเตรียมความพร)อมสู�
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย 

   นักศึกษา เห็นว�า การสนับสนุน ส�งเสริมและเตรียมความพร)อมสู�ประชาคม
อาเซียนของมหาวิทยาลัยเหมาะสม (จํานวน 17 คน) มีการเตรียมความพร)อมท่ีดีในการเปtด – ปtด 
มหาวิทยาลัยให)ตรงอาเซียน  (จํานวน 10 คน) โดยคณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1มีห)องให)ความรู)ด)าน
อาเซียนเปtดโอกาสให)คณะอ่ืน ๆ มาศึกษาหาความรู)ได) (จํานวน 4 คน) และเสนอแนะให)เพ่ิมความรู)
ภาษาสากลเพ่ือใช)ในการติดต�อสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยเจ)าของภาษา (จํานวน 15 คน) ภาษา
ประเทศอาเซียน เช�น พม�า มลายู กับเจ)าของภาษา (จํานวน 9 คน) และให)ความสําคัญต�อการแจ)งข�าวให)
นักศึกษาทราบ (จํานวน 9 คน) ขณะท่ีบางส�วน เห็นว�า การเตรียมความพร)อมยังไม�เพียงพอ (จํานวน 8 คน) 

  (5) นักศึกษา ประทับใจ ในเรื่องใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
   นักศึกษา ประทับใจในสภาพแวดล)อมสวยงาม ภูมิทัศน1สวยงาม (จํานวน 12 

คน) อาจารย1เป9นกันเอง ดูแลนักศึกษาท่ัวถึง ติดต�อสื่อสารอยู�ตลอดเวลา เป9นท่ีปรึกษาท่ีดี ให)ความรู)เพ่ิมเติม
ท่ีทันสมัยกับปaจจุบัน  (จํานวน 11 คน) การให)บริการห)องสมุดครบวงจร (จํานวน 10 คน) สนามกีฬาดูดี
ภูมิใจในมหาวิทยาลัย  (จํานวน 7 คน) การส�งเสริมให)นักศึกษาได)เข)าประกวด ดูงาน เพ่ือหาความรู) (จํานวน 



 

 

 66 

7 คน)  การส�งเสริมทุนการศึกษา (จํานวน 7 คน) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาข้ึน (จํานวน 4 คน) ขนาดโรง
อาหารท่ีเพียงพอต�อนักศึกษา (จํานวน 3 คน)  เจ)าหน)าท่ีรักษาความสะอาดให)บริการดี (จํานวน 3 คน)  
การปฏิบัติหน)าท่ีของเจ)าหน)าท่ีรักษาความปลอดภัย (จํานวน 3 คน) และมาตรการตรวจหมวกนิรภัยภายใน
มหาวิทยาลัย (จํานวน 2 คน) ตามลําดับ 

  (6) นักศึกษาเห็นว�ามหาวิทยาลัยควรปรับปรุง พัฒนาในด)านใดบ)าง อย�างไร  
   นักศึกษา เห็นว�า มหาวิทยาลัยควรซ�อมแซมครุภัณฑ1 อาคารเก�า และรักษา

ความสะอาดในพ้ืนท่ี (จํานวน 15 คน) เพ่ิมทางเดินสําหรับนักศึกษา (จํานวน 11 คน) ควรลดเวลาทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาให)น)อยลง เพ่ือให)มีเวลาในการสอนและให)คําปรึกษาแก�นักศึกษาเพ่ิมข้ึน  (จํานวน 
10 คน) พัฒนาหลักสูตรให)มีคุณภาพ (จํานวน 9 คน)  ให)ความเป9นธรรมในการตัดเกรด (จํานวน 9 คน) 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ)าหน)าท่ี (จํานวน 7 คน)  เพ่ิมการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เช�น งาน
ดนตรี ตลาดนัด  (จํานวน 5 คน)  เพ่ิมชั่วโมงการฝxกปฏิบัติให)มากกว�าการให)ความรู)ด)านเนื้อหา เนื่องจาก
พบปaญหาการเตรียมความพร)อมก�อนการฝxกสอนน)อยทําให)เม่ือเรียนจบเกิดปaญหาในการปฏิบัติงานจริง ลด
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาให)น)อยลง (จํานวน 2 คน) และปรับปรุงกฎเกณฑ1ท่ีไม�ก�อให)เกิด
ประโยชน1ต�อนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัย  (จํานวน 1 คน) 

 
1.2.4 ผลการบริหารงานวิจัย 

 1) ผลงานวิจัยต&ออาจารย6ประจํา  
 
ตารางท่ี 4.8  จํานวนผลงานวิจัยต�ออาจารย1ประจํา ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ผลงานวิจัย จํานวนอาจารย6
ประจํา 
(คน) 

จํานวนงานวิจัย 
(เร่ือง) 

ร%อยละของ
ผลงานวิจัยต&อ
อาจารย6ประจํา  

ด)านสังคมศาสตร1 206 38 18.44 
ด)านวิทยาศาสตร1และเทคโนโลย ี 150 36 24.00 
ด)านวิทยาศาสตร1สุขภาพ 48 12 25.00 

รวม 404 86 21.29 

 
จากตารางท่ี 4.8  พบว�า  ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยรวม จํานวน 

86 เรื่อง คิดเป9นร)อยละ 21.29 ของอาจารย1ประจํา โดยอาจารย1ประจําด)านวิทยาศาสตร1สุขภาพ มีผลงานวิจัย  
ร)อยละ 25.00 ซ่ึงสูงเป9นอันดับแรก รองลงมา ได)แก� ด)านวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี (ร)อยละ 24.00) และ
ด)านสังคมศาสตร1 (ร)อยละ 18.44) ตามลําดับ 
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เม่ือคํานวณค�าคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีค�าคะแนนเท�ากับ 

1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

2) จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยต&ออาจารย6ประจํา  
 
ตารางท่ี 4.9 จํานวนเงินสนับสนุนงานงานวิจัยต�ออาจารย1ประจํา ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ผลงานวิจัย จํานวนอาจารย6

ประจํา  
(คน) 

จํานวนเงินสนับสนนุ 
(บาท) 

จํานวนเงิน
สนับสนุนต&อ

อาจารย6ประจํา 
(บาท) 

ด)านสังคมศาสตร1 206 6,840,320.00 33,205.43 
ด)านวิทยาศาสตร1และเทคโนโลย ี 150 15,407,450.00 102,716.33 
ด)านวิทยาศาสตร1สุขภาพ 48 809,330.00 16,861.04 

รวม 404 23,057,100.00 57,072.03 

 
จากตารางท่ี 4.9  พบว�า ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีเงินสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 

23,057,100.00 บาท คิดเป9นสัดส�วนเงินสนับสนุนการวิจัยต�ออาจารย1ประจํา จํานวน 57,072.03 บาท          
ต�อคน โดยอาจารย1ด)านวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี มีสัดส�วนเงินสนับสนุนการวิจัยต�ออาจารย1ประจําสูงสุด 
จํานวน 102,716.33 บาทต�อคน ตามลําดับ 

เม่ือคํานวณค�าคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด แต�ละด)านมีค�าคะแนน 
ดังนี้ 

ด%านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี มีค&าคะแนนเท&ากับ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ด%านสังคมศาสตร6 มีค&าคะแนนเท&ากับ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ด%านวิทยาศาสตร6สุขภาพ  มีค&าคะแนนเท&ากับ 1.69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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3) ผลงานวิจัยท่ีได%รับการตีพิมพ6เผยแพร&  
 

ตารางท่ี 4.10 จํานวนผลงานวิจัยท่ีได)รับการตีพิมพ1เผยแพร� ต�ออาจารย1ประจํา ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

ผลงานวิจัย จํานวนอาจารย6
ประจํา 
(คน) 

จํานวนงานวิจัยท่ี
ได%รับการตีพิมพ6 

(เร่ือง) 

ร%อยละของ
ผลงานวิจัยต&อ
อาจารย6ประจํา 

ด)านสังคมศาสตร1 207 26 12.56 
ด)านวิทยาศาสตร1และเทคโนโลย ี 150 93 62.00 
ด)านวิทยาศาสตร1สุขภาพ 48 23 47.92 

รวม 404 142 35.15 
 

จากตารางท่ี 4.10  ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยได)รับการตีพิมพ1
เผยแพร� จํานวน 142 เรื่อง คิดเป9นร)อยละ 35.15 ของอาจารย1ประจํา โดยผลงานวิจัยด)านวิทยาศาสตร1และ
เทคโนโลยี ได)รับการตีพิมพ1สูงท่ีสุด ร)อยละ 62.00 ของอาจารย1ประจํา รองลงมา คือ ด)านวิทยาศาสตร1
สุขภาพ ร)อยละ 47.92 และด)านสังคมศาสตร1 ร)อยละ 12.56 ตามลําดับ 

เม่ือคํานวณค�าคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด แต�ละด)านมีค�า
คะแนน ดังนี้ 

ด%านสังคมศาสตร6 มีค&าคะแนนเท&ากับ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ด%านวิทยาศาสตร6สุขภาพ มีค&าคะแนนเท&ากับ 5 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ด%านสังคมศาสตร6 ตีพิมพ6เผยแพร& มีค&าคะแนนเท&ากับ 1.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

4) ผลงานวิจัยจําแนกตามท่ีมาของแหล&งทุน  
 

ตารางท่ี 4.11 จํานวนผลงานวิจัยจําแนกตามท่ีมาของแหล�งทุน ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

ท่ีมาของแหล&งทุน จํานวนผลงานวิจัย 
(เร่ือง) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ร%อยละ 

1. แหล�งทุนภายนอก  43 19,286,600 50.00 
2. เงินรายได) 26 2,014,000 30.23 
3. กองทุนวิจัย 12 656,500 13.95 
4. ทุนส�วนตัว - - - 
5. อ่ืน ๆ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ1/

สสส./สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
5 1,100,000 5.81 

รวม 86 23,057,100 100.00 
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จากตารางท่ี 4.11  ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยจํานวนท้ังสิ้น 
จํานวน 86 เรื่อง โดยผลงานวิจัยมาจากแหล�งทุนภายนอก มากท่ีสุด ร)อยละ 50.00 รองลงมา คือ จากเงิน
รายได) ร)อยละ 30.23 และจากกองทุนวิจัย ร)อยละ 13.95 ตามลําดับ 
 

5) ผลงานวิจัยท่ีได%นําไปใช%ประโยชน6  
 

ตารางท่ี 4.12 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใช)ประโยชน1 ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

การนําไปใช%ประโยชน6 จํานวนผลงานวิจัย* 
(เร่ือง) 

ร%อยละ 

1. ใช)ในบูรณาการกับการเรยีนการสอน 85 44.97 
2. ใช)ในการบูรณาการกับการให)บริการวิชาการ (การพัฒนาท)องถ่ิน) 84 44.44 
3. ใช)ในการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 11 5.82 
4. ใช)ประโยชน1เชิงพาณิชย1 9 4.76 
5. การพัฒนางานประจําสู�งานวิจัย (R2R)  - - 

รวม 189 100.00 
หมายเหตุ  *จํานวนงานวิจัยนับซํ้า 

 
จากตารางท่ี 4.12  ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยจํานวนท้ังสิ้น 

จํานวน 189 เรื่อง โดยผลงานวิจัยไปใช)ประโยชน1 ได)แก� บูรณาการกับการเรียนการสอน ร)อยละ 44.97 
รองลงมา คือ การบูรณาการกับการให)บริการวิชาการ (การพัฒนาท)องถ่ิน) ร)อยละ 44.44 และบูรณาการกับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ร)อยละ 5.82 ตามลําดับ 

 

6) ผลงานวิจัยท่ีได%รับรางวัล  
 

ตารางท่ี 4.13 จํานวนผลงานวิจัยท่ีได)รับรางวัล ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

รางวัล จํานวนผลงานวิจัย 
(เร่ือง) 

ร%อยละ 

1. ระดับชาต ิ 32 94.12 
2. นานาชาติ 1 2 5.88 

รวม 34 100.00 
1 รางวัลระ ดับนานาชาติ  ได) แก�   Best Pepper Award for the International Joint Symposium on Artificial Intelligence and 
Natural Language Processing 2 0 1 7  ( iSAI-NLP 2 0 1 7 ) , Artificial Intelligence Association of Thailand ( AIAT) .  Huahin 
Prajuabkirikhan ,Thailand. The Topic is The Model of Teenagers’ Internet Usage Behavior Analysis Using Data Mining และ
บท ความวิ จั ย เร่ือ ง  Study on Co-Combustion of Pelletized and Moisturized Rice Husks in a Cone-Shaped Fluidized-Bed 
Combustor Using Fuel Staging for Reducing NOx Emissions: Optimization of Operating Variables โดย อาจารย1 ดร.พิเชฐ นิลดวง
ดี ได) รับรางวัล The Best Paper Award in Alternative Energy and Combustion topic. ในงานประชุมวิชาการ The 7th TSME 
International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME 2016), 13-16 December 2016, Chiangmai, Thailand 
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จากตารางท่ี 4.13  ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีได)รับรางวัล 
จํานวนท้ังสิ้น จํานวน 34 เรื่อง โดยผลงานวิจัยท่ีได)รับรางวัล ได)แก� งานวิจัยระดับชาติ ร)อยละ 94.12 และ 
งานวิจัยนานาชาติ ร)อยละ 5.88 ตามลําดับ 

 
1.2.5 สรุปผลการบริหารจัดการศึกษา และการวิจัย และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 1) สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษา และการวิจัย 
  (1) ผลการบรรลุเปBาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร1และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป"ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในภาพรวมบรรลุเปBาหมาย ร)อยละ 70.05   
  (2) ผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในป"งบประมาณ พ.ศ.2560 อยู�ในระดับดี 

(ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.98) 
  (3) นักศึกษามีความพึงพอใจต�อการจัดการเรียนการสอนและการบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.83) 
  (4) ผลงานวิจัย รวม จํานวน 86 เรื่อง คิดเป9นร)อยละ 21.29 ของอาจารย1ประจํา

ท้ังหมด มีเงินสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 23,057,100 บาท คิดเป9นสัดส�วนเงินสนับสนุนการวิจัยต�ออาจารย1
ประจํา จํานวน 57,072.03 บาทต�อคน ซ่ึงเป9นไปตามเกณฑ1กําหนด  มีงานวิจัยได)รับการตีพิมพ1เผยแพร� 
จํานวน 142 เรื่อง คิดเป9น ร)อยละ 35.15 ของอาจารย1ประจําท้ังหมด แหล�งทุนวิจัยส�วนใหญ�มากจากแหล�ง
ทุนภายนอก คิดเป9นร)อยละ 50.00 ผลงานวิจัยส�วนใหญ�นําไปใช)ในการบูรณาการกับการเรียนการสอน    
คิดเป9นร)อยละ 44.97 ของงานวิจัยท้ังหมด และมีผลงานวิจัยท่ีได)รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
จํานวน 34 เรื่อง 

 2) ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

  (1) ควรมีการบริหารยุทธศาสตร1 โดยอาจให)มีหน�วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในกํากับ ติดตาม เร�งรัดการดําเนินแผนปฏิบัติราชการประจําป"ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
แผนให)บรรลุเปBาหมายได)มากข้ึน 

  (2) ควรปรับปรุง ซ�อมแซมครุภัณฑ1 อาคารเก�า และรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีเพ่ิม
ทางเดินสําหรับนักศึกษา เพ่ิมสถานท่ีจอดรถ พัฒนาระบบลงทะเบียนและการให)บริการอินเตอร1เน็ตให)
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

  (3) ควรเพ่ิมสัดส�วนผลงานวิจัยต�ออาจารย1ประจําให)มากข้ึน โดยเน)นงานวิจัยท่ีได)รับทุน
จากแหล�งทุนภายนอก โดยสนับสนุนให)มีการทํางานวิจัยในลักษณะชุดโครงการ และเป9นผลงานท่ีสามารถ
นําไปใช)ประโยชน1ในเชิงพาณิชย1ได)มากข้ึน 
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  (4) ควรสนับสนุนงานวิจัยพัฒนางานประจําสู�งานวิจัย (R2R) เพ่ือนําผลงานวิจัยไปใช)
เพ่ือพัฒนางานประจํานั้น ๆ R2R เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน ขับเคลื่อนองค1กรไปสู�องค1กรแห�งการเรียนรู)ตาม
ยุทธศาสตร1ของมหาวิทยาลัย 
 

1.3 ประเด็นที่ 3 ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.3.1 ผลการประเมินการบริหารความเส่ียง 
 

ตารางท่ี 4.14 ผลงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ป"งบประมาณ พ.ศ. 
2560 

 

ระดับ/
ขั้นตอน 

เกณฑ6การวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

1 มีคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบรหิารความเสี่ยง
ของหน�วยงาน 

- มหาวิทยาลยัฯ ได)แต�งตั้งคณะทํางานวิเคราะห1และจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีผู)บรหิารระดับสูงและผู)แทนจากหน�วยงาน
ต�าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยร�วมเป9นคณะทํางาน พร)อมกําหนดหน)าท่ีและ
ภารกิจอย�างชัดเจน  

2 จัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห1 และประเมินความ
เสี่ยง 

- มีการวิเคราะห1และระบุความเสีย่ง พร)อมปaจจัยเสี่ยงท่ีส�งผลต�อการ
ดําเนินงาน และก�อให)เกิดความเสยีหายต�อบริบทของมหาวิทยาลัยซ่ึงเกิด
จากปaจจัยภายในและปaจจัยภายนอก มีความเสีย่งท่ีอยู�ในระดับสูงและสูง
มาก ซ่ึงต)องดําเนินการจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 
ลําดับท่ี 1  : รายได)มหาวิทยาลัยลดลง  
จากปMจจัยเสี่ยง :  
1) การปรบัระบบการรับนักศึกษาหรือการเปtดหลักสตูรสาขาครขูองคุรสุภา 
2) โครงสร)างประชากรเปลีย่นแปลง 
3) การเปลีย่นแปลงนโยบายการศึกษาของชาติโดยส�งเสริมการศึกษาสายอาชีพ

และการปรับระบบการรบันักศึกษาระดับอุดมศึกษา (เอ็นทรานซ1 4.0)  
4) ผู)เรยีนเข)าถึงระบบการศึกษาได)สะดวกข้ึน (การศึกษาออนไลน1) 
5) อาจารย1ผู)สอนและอาจารย1ท่ีปรึกษาขาดการเอาใจใส�นักศึกษา 
6) นักศึกษารุ�นใหม�ท่ีรับเข)ามีความรู)พ้ืนฐานไม�เข)มแข็ง จึงส�งผลให)      

ไม�สามารถเรียนได)ตลอดหลักสูตร 
ผลการประเมินความเสี่ยง : โอกาส 5 x  ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) 
ลําดับท่ี 2   :  การเกิดอัคคีภัย 
ปMจจัยเสี่ยง  : 
1)  มหาวิทยาลัยไม�มีแผนการรบัมอืด)านการเกิดอัคคีภัย 



 

 

 72 

ระดับ/
ขั้นตอน 

เกณฑ6การวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

2)  การจุดไฟเผาขยะ เผาท่ีนา ในเขตพ้ืนท่ีรอบมหาวิทยาลัย 
3)  ขาดการสร)างความตระหนักและรับผิดชอบต�อความปลอดภัยในการ

ใช)อาคารและสถานท่ีและทรัพย1สนิของทางราชการ 
ผลการประเมินความเสี่ยง  :  โอกาส 3 x ผลกระทบ 4 = 12 (สูง) 
ลําดับท่ี 3   :  ช่ือเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กร 
ปMจจัยเสี่ยง  : 
1) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 
2) ผู)รับบริการและผู)ให)บริการไม�ปฏิบัติตามข้ันตอน ไม�ปฏบัิติตามกฎ 

ระเบียบ และไม�ศึกษาข)อกฎหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
3) พฤติกรรมการแสดงออกท่ีไม�เหมาะสมของนักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
4) การรายงานผลการจัดลําดับของมหาวิทยาลัยโดย Webometrics   

ได)คะแนนน)อย 
ผลการประเมินความเสี่ยง  :   โอกาส 3 * ผลกระทบ 3  = 9 (สูง) 

3 มีการจัดทําแผนบรหิารความ
เสี่ยงในการบรรลุเปBาหมาย
ตามภารกิจหลักของหน�วยงาน 

มหาวิทยาลยัได)จัดทําแผนบริหารความเสีย่งเพ่ือควบคุมความเสีย่ง ท้ัง 3 
ประเด็น ดังน้ี 
ก. แนวทางบริหารความเสี่ยง  : รายได)มหาวิทยาลยัลดลง 

1) ปรับปรุงกลยุทธ1แนวทางการรับนักศึกษาเชิงรุกด)านกระบวนการรับ
หรือประชาสัมพันธ1 เช�นการประชาสัมพันธ1ออนไลน1 และปรับ    
กลยุทธ1ในการรักษานักศึกษาเก�าในระบบให)คงอยู� เช�น ให)มีท่ี
ปรึกษาออนไลน1 

2) แนวทางการเพ่ิมรายได)จากงานบรกิารวิชาการ โดยการเพ่ิม
กิจกรรมการหารายได) เช�น หลักสตูรการพัฒนาทางด)านอาชีพ 
หลักสตูรระยะสั้นท่ีเหมาะสมกับโครงสร)างประชากร เป9นต)น และ
การกําหนดวงเงินโดยให)ทุกหน�วยงานจัดหารายได)ให)เพ่ิมจากเงิน
รายได)ท่ีได)รับประจําป"งบประมาณร)อยละ 10 

3) การปรับปรุงกระบวนการหรือมาตรการในการลดและควบคุมกํากับ
ดูแลด)านพลังงาน โดยใช)กระบวนการของ Green office 

4) ปรับปรุงระบบการประเมินอาจารย1ผู)สอนและปรับปรุงระบบ
อาจารย1ท่ีปรึกษาให)เข)มแข็ง 

5) มีกระบวนการการฝxกอบรมเตรยีมความพร)อมนักศึกษาก�อนเข)า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

6) ผลักดันให)บุคลากรหาแหล�งทุนงานวิจัยภายนอกให)มากข้ึนและต�อ
ยอดในเชิงพานิชย1 
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ระดับ/
ขั้นตอน 

เกณฑ6การวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

ข. แนวทางบริหารความเสี่ยง  :  การเกิดอัคคีภัย 
การจัดทําแผนการรับมือทางอัคคีภัย เช�น การดูแลคําสั่ง

ผู)รับผิดชอบด)านไฟฟBา การจัดทําแผ�นปBายและข้ันตอนการแจ)งเหตุ
ฉุกเฉิน การตรวจสอบอุปกรณ1ดับเพลิง การให)ความรู)และการฝxกซ)อม
หนี การรณรงค1การเปtดปtดเครื่องใช)ไฟฟBา การตรวจเช็คอุปกรณ1ไฟฟBา 
การตรวจสอบสายไฟฟBาอาคารเก�าจากเจ)าหน)าท่ีการไฟฟBาพร)อม
รายงานผลการตรวจสอบไว)ประจําอาคาร การสร)างสถานท่ีกําจัดขยะ
ทุกชนิดท่ีปลอดภัย เป9นต)น 

ค. แนวทางบริหารความเสี่ยง :  ช่ือเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กร 
1) พัฒนาระบบการจัดการเรื่องร)องเรียน 
2) พัฒนาระบบการให)บริการท่ีมมีาตรฐานและเพ่ิมระบบการ

ให)บริการแบบออนไลน1ให)มากข้ึน เช�น การยื่นคําร)องขอใบรับรอง
คุณวุฒิ การให)คําปรึกษาเก่ียวกับการให)บริการทางออนไลน1     
เป9นต)น 

3) ให)ความรู)แก�ผู)ให)บริการและผู)รับบริการ รวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู)เพ่ือปรบัปรุงคุณภาพการ
ให)บริการ 

4) สร)างวัฒนธรรมการแต�งกายและการประพฤติปฏิบัตตินท่ีถูกต)อง
ให)กับนักศึกษาและบุคลากร 

5) ประสานผู)ดูแลระบบให)ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานให)เป9นไป
ตามเกณฑ1การประเมินและตัวช้ีวัดของ Webometrics 

4 ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสีย่งในการบรรลุ
เปBาหมายตามภารกิจหลักของ
หน�วยงาน 

มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในแต&ละประเด็น ดังนี้ 
ลําดับท่ี 1  :  รายได)มหาวิทยาลยัลดลง  
1)  มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบในการแนะแนวการศึกษาต�อและ

ประชาสมัพันธ1หลักสูตร โดยเจ)าหน)าท่ี อาจารย1 นักศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ โดยการออกประชาสัมพันธ1และแนะแนว
การศึกษา ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ1 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และพ้ืนท่ีในภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมไปถึงมีการ
ประชาสมัพันธ1ผ�านสื่อออนไลน1ในรูปแบบต�าง ๆ และปรับกลยุทธ1การ
รักษานักศึกษาเก�าในระบบให)คงอยู� โดยมีคาํสั่งแต�งตั้งอาจารย1ท่ี
ปรึกษา โดยอาจารย1ท่ีปรึกษาทําหน)าท่ีให)คําปรึกษาทางวิชาการ และ
แนะแนวการใช)ชีวิตแก�นักศึกษา เช�น ปaญหาการลงทะเบียนเรียน 
ปaญหาการเข)าร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปaญหาทางการเงิน ปaญหา
สุขภาพและรวมไปถึงปaญหาส�วนตวั โดยมีช�องทางการให)คําปรึกษา 
ดังน้ี  
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-  มีช�องทางการให)คําปรึกษาผ�านทางศูนย1ให)คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา
โดยอาจารย1ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด)านสุขภาพจิต และมีการจัด
ห)องให)คําปรึกษาไว)สาํหรับให)คําปรึกษาแก�นักศึกษาท่ีมีปaญหา    
ต�าง ๆ ซ่ึงนักศึกษาสามารถเข)ารบัการปรึกษากับอาจารย1ได)โดย
ตรงท่ีห)องดังกล�าว หากประสงค1ขอคําปรึกษานอกเวลาสามารถ
ติดต�ออาจารย1เพ่ือนัดล�วงหน)าหรอืติดต�อผ�านทางเบอร1โทรศัพท1,   
E-mail, Facebook, Line 

- ได)จัดทําคู�มือสําหรับอาจารย1ท่ีปรึกษา เพ่ือเป9นแนวทางในการให)
คําปรึกษาแก�นักศึกษา และมีการจัดโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 
“บทบาทอาจารย1ท่ีปรึกษา ป"การศึกษา 2559” เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และคุณภาพในการให)บริการด)านคําปรึกษาแก�นักศึกษา โดย
อาจารย1ทุกคณะได)เข)าร�วมเพ่ือเตรยีมความพร)อมในการให)
คําปรึกษาวัยรุ�นยุค Gen Z 

- ได)จัดทําคู�มือนักศึกษาและคู�มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� เพ่ือเป9น
แนวทางในการเรียนและการทํากิจกรรมให)แก�นักศึกษา 

- อาจารย1ผู)สอนรายวิชาต�าง ๆ ได)กําหนดเวลาการให)คําปรึกษาด)าน
วิชาการแก�นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีตนเอง
รับผิดชอบและได)ระบุไว)ใน มคอ.3 และแจ)งให)นักศึกษาทราบอย�าง
ชัดเจนในตารางสอนเพ่ือให)อาจารย1ท่ีปรึกษาและนักศึกษาได)มีเวลา
พบกัน 

-  จัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาประสบการณ1ทางวิชาการ
และวิชาชีพให)กับนักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร)อมในการทํางาน
ตามสายวิชาชีพ เช�น โครงการอบรมการกรอกแบบประเมินภาษี
ผ�านระบบอินเตอร1เน็ตให)กับนักศึกษาและบุคลากร, โครงการ
เตรียมความพร)อมสู�การเป9นนักบัญชีมืออาชีพ, โครงการสมัมนา
ทิศทางและแนวโน)มการจัดการทรพัยากรมนุษย1 เรื่อง “การเตรยีม
ความพร)อมสู� HR มืออาชีพยุคไทยแลนด1 4.0”, โครงการอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC, โครงการอบรมการเขียนจดหมาย
สมัครงานออนไลน1, โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความพร)อมการเป9น
ผู)นําไอที, โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและความปลอดภัยใน
สํานักงาน พรบ.ไอที, โครงการเตรยีมความพร)อมก�อนสอบบรรจุคร ู

-  มีการจัดทําฐานข)อมลูแฟBมประวัติของนักศึกษาและจดบันทึกการให)
คําปรึกษาของอาจารย1ท่ีปรึกษาผ�านระบบสารสนเทศ เพ่ือนําข)อมูล
มาใช)ในการปรับปรุง พัฒนาการให)บริการตามข)อมลูและ
ข)อเสนอแนะ 
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-  มีการประชุมอาจารย1ประจําหลกัสูตรเพ่ือปรึกษาหารือเสนอแนะ
แนวทางต�าง ๆ ในการช�วยเหลือและแก)ไขปaญหาให)กับนักศึกษา 

-  จัดบริการข)อมลูข�าวสารท่ีเป9นประโยชน1ให)กับนักศึกษา ได)แก� จัดตั้ง
ศูนย1ประชาสัมพันธ1 เพ่ือบริการข)อมูลข�าวสารต�าง ๆ เช�น ข�าว
ทุนการศึกษา การรับสมัครงาน ข�าวสารวิชาการต�าง ๆ ท่ีเป9น
ประโยชน1กับนักศึกษา และมีการเผยแพร�ผ�านสื่อประชาสมัพันธ1ท่ี
หลากหลาย เช�น บอร1ดประชาสมัพันธ1 สื่อประชาสัมพันธ�ทาง
จอภาพดิจิตอล Line Group มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เว็บไซต1 
และFacebook 

2.  เน่ืองจากการรับนักศึกษาในป"การศึกษา 2559 ไม�เป9นไปตามแผนท่ี
วางไว) มหาวิทยาลยัจึงต)องหารายได)จากด)านอ่ืน ๆ ซ่ึงในป"งบประมาณ 
2560 รายได)อ่ืนของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนจากป"ก�อนคิดเป9นร)อยละ 
16.54 ซ่ึงได)จากงานบริการวิชาการ งานวิจัย และกิจกรรมการหา
รายได)อ่ืน ๆ (ข)อมูล ณ วันท่ี 23 ส.ค. 60) 

3.  มีกระบวนการการฝxกอบรมเตรียมความพร)อมให)กับนักเรียน และ
นักศึกษาก�อนเข)าศึกษาในโรงเรยีนและในมหาวิทยาลัยได)แก� 
-  โครงการปรับความรู)พ้ืนฐานก�อนเปtดเรียน (ACADEMIC CAMP) 
-  โครงการเตรียมความพร)อมเพ่ือการแนะแนวการศึกษาต�อและ

ประชาสมัพันธ1หลักสูตรคณะ 
-  โครงการสานสัมพันธ1น)อง-พ่ี 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� ป"การศึกษา 2559 เพ่ือแนะนําการ

เรียนการสอนและการปฏิบัตตินเพ่ือให)สามารถใช)ชีวิตใน
มหาวิทยาลยัได)อย�างเหมาะสม 

ลําดับท่ี 2   : การเกิดอัคคีภัย  
1)  มีคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบไฟฟBาเพ่ือความปลอดภัย

สําหรับอาคารเก�า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 1008/2560 ซ่ึง
คณะกรรมการมีหน)าท่ีในการสํารวจและตรวจสอบระบบไฟฟBาและ
ระบบปBองกันอัคคีภัยสําหรับอาคารเก�าอายุเกิน 10 ป"  คณะกรรมการ
ได)ร�วมประชุมหารือเพ่ือวางแผนการสํารวจและตรวจสอบระบบไฟฟBา 
และได)ดําเนินการสํารวจตรวจสอบระบบไฟฟBาอาคารเก�า จํานวน 7 
อาคาร เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 เรียบร)อยแล)ว ได)แก� 
-  อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร1ฯ 
-  อาคาร 2 สาขาวิชาการแพทย1แผนไทย 
-  อาคาร 3 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-  อาคาร 4 คณะวิทยาศาสตร1ฯ 
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-  อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร1ฯ 
-  อาคาร 8 คณะพยาบาลศาสตร1 
-  อาคารวิศวกรรมเครื่องกล 

2)  มีการจัดทําแผ�นปBายและข้ันตอนการแจ)งเหตุฉุกเฉิน ติดไว)ทุกอาคาร
บริเวณหน)าลิฟท1 ในลิฟท1 และบริเวณอ่ืน ๆ ตามอาคารต�าง ๆ และ  
ติดปBายรณรงค1การเปtด-ปtดเครื่องใช)ไฟฟBา ให)นักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลท่ัวไป ปtดไฟและปtดแอร1ตามห)องต�าง ๆ เมื่อไม�ได)ใช)งาน 

3) เจ)าหน)าท่ีจากส�วนกลางและทุกหน�วยงานได)ดาํเนินการสํารวจถัง
ดับเพลิงทุกอาคาร เพ่ือดําเนินการเติมสารเคมีใหม�ในกรณีท่ีพบว�าถัง
น้ันได)ใช)งานไปแล)ว หากถังใดตดิตัง้ไว)จนหมดอายุการใช)งานจะ
ดําเนินการเปลีย่น และได)ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงเพ่ิมเติมในบาง
จุด ได)แก� อาคารใหม� บรเิวณท่ีจดุติดตั้งถังดับเพลิงอยู�ห�างเกินไป 

4)  มีการจัดโครงการอบรมให)ความรู)แก�บุคลากร นักศึกษาและนักเรยีน 
ได)แก� 
-  จัดโครงการเข)าค�ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ�นใหญ�      

เพ่ือสอบรับเครื่องหมายวิชาพิเศษและสายสะพายระดับมัธยมศึกษา    
ป"ท่ี 3 ประจําป"การศึกษา 2559 ซ่ึงนักเรียนจะได)รับความรู)จาก
เจ)าหน)าท่ีงานบรรเทาและปBองกันสาธารณภัย ในวิชา นักดับเพลิง 
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือสอบรับเครื่องหมายนักดับเพลิง 

-  จัดโครงการอบรมความรู)เรื่อง การปBองกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
สําหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี 
เพ่ือให)ผู)เข)ารับการอบรมมีความรู) ความเข)าใจและได)ปฏิบัติจริงใน
วิธีการระงับและปBองกันอัคคีภัย 

5)  ภายในมหาวิทยาลัยมีสถานท่ีกําจัดขยะท่ีปลอดภัย 
6)  ในช�วงวันหยุดนักขัตฤกษ1มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําประกาศ

มหาวิทยาลยัฯ ให)ระมัดระวังความปลอดภัยในช�วงวันหยุดราชการ
ต�อเน่ืองเพ่ือขอกําชับให)ทุกหน�วยงานหมั่นตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ1การ
เรียนการสอน เครื่องใช)ไฟฟBาทุกชนิดตามอาคาร/ห)องเรียน ให)อยู�ใน
สภาพปกติ และเพ่ือมิให)เกิดอัคคีภัยในสถานท่ีราชการ พร)อมท้ังกําชับ
เจ)าหน)าท่ีและผู)อยู�เวรรักษาความปลอดภัยให)ทําการตรวจตรา
สอดส�องและระมัดระวังเป9นพิเศษ 
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ลําดับท่ี 3  : ช่ือเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กร 
1)  ดําเนินการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการการจัดการเรือ่ง

ร)องเรียน”เพ่ือให)ผู)ปฏิบัติงานใช)เป9นแนวทางในการจัดการข)อร)องเรยีน
ของมหาวิทยาลัยฯ ให)เป9นไปอย�างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันต�อ
สถานการณ1 โดยผู)ใช)บริการได)รับความพึงพอใจสูงสุด บนพ้ืนฐานของ
ความเป9นธรรมกับทุกฝ{ายท่ีเก่ียวข)อง 

2)  มีการเปtดรับเรื่องร)องเรยีนผ�านทางหน)าเว็บไซต1ของมหาวิทยาลยั 
เว็บไซต1ของคณะ และมีกระดานถาม – ตอบในหน)าเว็บไซต1ของ
มหาวิทยาลยั ซ่ึงจะมีเจ)าหน)าท่ีพร)อมท่ีจะตอบข)อสงสยัต�าง ๆ ท้ังน้ี 
เพ่ือให)ผู)รับบริการท้ังนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปได)สอบถามปaญหาหรอื
แสดงความคิดเห็นท่ีมตี�อการให)บรกิาร หรืออยากจะเสนอแนะใน 
เรื่องใด ๆ   

3) เพ่ิมช�องทางการให)บริการชําระเงินผ�านทางเคาน1เตอร1ธนาคารและ
เคาน1เตอร1 7-Eleven 

4) ได)จัดบริการข)อมลูข�าวสารท่ีเป9นประโยชน1แก�นักเรียน และนักศึกษา 
โดยประชาสัมพันธ1ข)อมลูข�าวสารด)วยวิธีการท่ีหลากหลาย ได)แก� ปBาย
หรือบอร1ดประชาสมัพันธ1 เว็บไซต1มหาวิทยาลยั เว็บไซต1หน�วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย สื่อสังคม Online (Facebook) ของสโมสร
นักศึกษาและของสาขาวิชาต�าง ๆ บันทึกข)อความแจ)งข�าวสารไปยังแต�
ละสาขา 

5)  มีการประชุมคณะกรรมการทบทวนระเบียบเก่ียวกับการแต�งกาย
เครื่องแบบนักศึกษา เมื่อวันท่ี 9 สงิหาคม 2560 จึงมีมติสมควรให)
ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการแต�ง
กายชุดเครื่องแบบนักศึกษา เพ่ือให)การแต�งกายของนักศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี มคีวามเป9นระเบียบ เป9นท่ียอมรับแก�สังคม เป9นเกียรติ
และศักดิศ์รีเสรมิสร)างภาพลักษณ1ท่ีสง�างามแก�นักศึกษาและ
มหาวิทยาลยั 

6)  ผู)ดูแลระบบได)ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานให)เป9นไปตามเกณฑ1
การประเมินและตัวช้ีวัดของ Webometrics แล)ว จึงทําให)รายงานผล
การจัดลําดับของมหาวิทยาลัยด)วย Webometrics ได)คะแนนดีข้ึน  
ซ่ึงการจัดอันดับในกลุ�มราชภัฏท่ัวประเทศได)อันดับท่ี 15 จากเดมิอยู�
อันดับท่ี 39 
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ระดับ/
ขั้นตอน 

เกณฑ6การวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

5 จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่งในการบรรลุ
เปBาหมายตามภารกิจหลักของ
หน�วยงาน 

ผลประเมินความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงตามแผน  พบว�า ระดับความ
เสี่ยงลดลงในทุกประเด็นความเสีย่ง ดังน้ี 

1) ประเด็นความเสี่ยง : รายได)มหาวิทยาลัยลดลง ผลการวิเคราะห1ระดบั
ความเสีย่งอยู�ในระดับสูงมาก (25 คะแนน) หลังจากดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงแล)ว เหลือระดับความเสี่ยง เท�ากับ 20 คะแนน
ซ่ึงอยู�ในระดับสูงมาก เช�นกัน  

2) ประเด็นความเสี่ยง : การเกิดอัคคีภัย ผลการวิเคราะห1ระดับความ
เสี่ยงอยู�ในระดับสูง (12 คะแนน) หลังจากดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่งแล)ว เหลือระดับความเสี่ยง เท�ากับ 8 คะแนน ซ่ึงอยู�ใน
ระดับปานกลาง  

3) ประเด็นความเสี่ยง : ช่ือเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กร ผลการ
วิเคราะห1ระดับความเสี่ยงอยู�ในระดับสูงมาก (9 คะแนน) ผลประเมนิ
ความเสีย่ง หลังดําเนินการตามแผนบริหารการความเสี่ยงแล)ว  ระดบั
ความเสีย่งลดลงเป9น 6  (ระดับปานกลาง)  

 
จากตารางท่ี 4.14  พบว�า ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการได)ครบตามเกณฑ1การวัดความสําเร็จ 5 ระดับ   
เม่ือคํานวณตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีค�าคะแนนเท�ากับ 5 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

 1.3.2 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  
   มหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมภายใน โดยการบริหารงานได)มีการแต�งต้ังผู)กํากับดูแล 

การควบคุมภายใน เพ่ือช� วยให)การดําเนิ นงาน รวมถึงการใช)ทรัพยากร ให) เกิดประสิทธิภาพ                     
ประสิทธิผล เป9นไปตามระเบียบข)อบังคับ ท้ังนี้การรายงบการเงินรายงายต�อสภามหาวิทยาลัย และ           
นําสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินเป9นประจําทุกเดือน 

 
สรุปผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
1) สรุปผลการประเมินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

การประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประเด็นความเสี่ยง 3 ประเด็น ได)แก�  รายได)มหาวิทยาลัยลดลง การ
เกิดอัคคีภัย และชื่อเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กร ผลการการบริหารความเสี่ยงพบว�า โอกาสและ
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ผลกระทบ ลดลงทุกประเด็น แต�ยังคงมีความเสี่ยงอยู�อีก  โดยประเด็นเสี่ยงรายได)มหาวิทยาลัยลดลง ยังคงมี
ความเสี่ยงในระดับสูงมาก ประเด็นเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยและชื่อเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กรเหลือความ
เสี่ยงอยู�ในระดับปานกลาง  

2) ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
(1) ควรทบทวนมาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงท่ีสามารถลดความเสี่ยง

ในแต�ละประเด็นความเสี่ยงลดลงมากกว�านี้หรือหมดไป โดยเฉพาะประเด็นเสี่ยงรายได)มหาวิทยาลัยลดลง   
ท่ีมีความเสี่ยงในระดับสูงมาก 

(2) ควรพัฒนาระบบควบคุมภายในท่ีมีความชัดเจน ส�งเสริมให)ความรู)และจัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวข)องแก�บุคลากรทุกระดับ 

 

1.4 ประเด็นที่ 4 ผลการประเมินการนําข%อเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัยมา
ใช%ในการพัฒนา 
1.4.1 ระดับความสําเร็จในการนําข%อเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช%งานการ

พัฒนา   
  

ตารางท่ี 4.15  ผลการนําข)อเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช)ในการพัฒนา ป"งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 
ระดับ/
ขั้นตอน 

เกณฑ6การวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

1 มีการกําหนดผู)รบัผิดชอบในการนําผลการ
ประเมินในรอบป"ท่ีผ�านมาไปสู�การปฏิบัต ิ

- มหาวิทยาลยัได)มอบหมายรองอธิการบดี ผู)ช�วยอธิการบดี 
และคณบด/ีผู)อํานวยการสาํนัก/สถาบัน นําข)อเสนอแนะ
จากการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2560 

2 มีการนําผลการประเมินในรอบป"ท่ีผ�านมาไป
จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลยั คณะ สํานัก/
สถาบันและกําหนดตัวช้ีวัดความสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค1ของแผน 

- มหาวิทยาลยั/คณะ/สํานัก/สถาบัน ได)นําข)อเสนอแนะจาก
การประเมินในรอบป"งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ1 
พ.ศ. 2560 

3 มีการกํากับตดิตามให)การดาํเนินการตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน 

- มหาวิทยาลยัมอบหมายกองนโยบายและแผนตดิตามผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยรวบรวม
ข)อมูลตามตัวช้ีวัดของแผน 1 ครั้ง 
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ระดับ/
ขั้นตอน 

เกณฑ6การวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

4 มีการประเมินความสาํเร็จตามตัวช้ีวัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค1ของแผนพัฒนา 

- การประเมินผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร1พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป" (พ.ศ. 2558-2562) 
ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 34 ตัวช้ีวัด บรรลุ
เปBาหมายจํานวน 24 ตัวช้ีวัด คิดเป9นร)อยละ 70.59 

5 มีการรายงานผลต�อผู)บริหารและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมอย�าง
ต�อเน่ือง 

- กองนโยบายและแผนได)จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนา ต�อผู)บริหารในการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 19 
มิถุนายน 2560 

 
จากตารางท่ี 4.15  พบว�า ผลการดําเนินงานสามารถดําเนินการได)ครบตามเกณฑ1การวัด

ความสําเร็จท้ัง 5 ระดับ   
เม่ือคํานวณตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด  มีค�าคะแนนเท�ากับ 5 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

1.4.2 การบรรลุเป3าหมายตามแผนการนําข%อเสนอแนะมาใช%ในการพัฒนา 
  

ตารางท่ี 4.16 ผลการบรรลุเปBาหมายตามตามแผนการนําข)อเสนอแนะมาใช)ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด 
เป3าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 
 ไม&บรรลุ หน&วยนับ จํานวน 

1. ควรเตรียมความพร%อมในการใช%และเบิกจ&ายงบประมาณท่ี
ได%รับหรือท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให%บรรลุเป3าหมาย 

    

 1) อัตราการเบิกจ�ายงบประมาณภาพรวมเพ่ิมข้ึน ร)อยละ 5 -19.09  
 2) อัตราการเบิกจ�ายงบประมาณงบลงทุน เพ่ิมข้ึน ร)อยละ 5 18.78  
2. ควรมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร6ให%เข%มแข็งสู&

เป3าหมายให%เร็วขึ้น รวมท้ังเร&งรัดให%คณาจารย6 ผลิตและ
สร%างงานวิจัยให%มากขึ้น 

    

 1) ร)อยละของการบรรลุเปBาหมายของแผนปฏิบัตริาชการ
ประจําป" 2560 เพ่ิมข้ึน 

ร)อยละ 10 2.36  

3. ควรมีกลยุทธ6ในการแสวงหารายได%จากทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยให%มากขึ้น 

    

 1) ร)อยละของรายได)ของมหาวิทยาลยัเพ่ิมข้ึน ร)อยละ 10 12.22  
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ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด 
เป3าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 

 ไม&บรรลุ หน&วยนับ จํานวน 

4. ควรนําข%อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให%ทุกหน&วยงานได%
ดําเนินการตามข%อเสนอแนะอย&างจริงจัง 

    

1) จํานวนหน�วยงานท่ีจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข)อเสนอแนะฯ 

หน�วยงาน 13 13  

2) ร)อยละการบรรลเุปBาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย 

ร)อยละ 80 83.33  

รวมตัวชี้วัดท้ังหมด 6 
รวมตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป3าหมาย 4 
บรรลุเป3าหมายคิดเป;นร%อยละ 66.66 

 
จากตารางท่ี 4.16  พบว�า  มหาวิทยาลัยได)จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามข)อเสนอแนะของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ป"งบประมาณ 2560 โดยมีตัวชี้วัด
ท้ังหมด จํานวน 6 ตัว บรรลุเปBาหมาย จํานวน 4 ตัว  คิดเป9นร)อยละ 66.66   

เม่ือคํานวณตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีกรรมการฯ กําหนด  มีค�าคะแนนเท�ากับ 1 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

สรุปผลการนําข%อเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช%ในการพัฒนา และ
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

1) สรุปการนําข%อเสนอแนะจากการประเมินมาใช%ในการพัฒนา 
ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได)นําข)อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดผู)รับผิดชอบในการนําผลการประเมินในรอบ
ป"ท่ีผ�านมาไปสู�การปฏิบัติ จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค1
ของแผน มีการกํากับติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มีการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จ และมีการรายงานผลต�อผู)บริหารและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมอย�าง
ต�อเนื่อง โดยสามารถดําเนินงานตามแผน คิดเป9นร)อยละ 66.66    

2) ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
ควรมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให)แผนบรรลุ

เปBาหมายได)อย�างเป9นรูปธรรม  
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1.5 ประเด็นที่ 5 สมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความเป;นผู%นําและธรรมาภิบาลของ
อธิการบดี 

การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความเป9นผู)นําและธรรมาภิบาลของ
อธิการบดี โดยสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากร จํานวน 603 คน เครื่องมือท่ีใช)เป9นแบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประมาณค�า 5 ระดับ จํานวน 27 ข)อ  วิเคราะห1ข)อมูลโดยใช)สถิติค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานแปลผลและจัดลําดับตามเกณฑ1การแปลผลท่ีกําหนด ดังนี้ 

 
1.5.1 ระดับสมรรถนะทางการบริหารและคุณลักษณะความเป;นผู%นําของอธิการบดี 

 
ตารางท่ี 4.17 ระดับสมรรถนะทางการบริหารและคุณลักษณะความเป9นผู)นําของอธิการบดี 
 

ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค&าเฉลี่ย ส&วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ลําดับ 

ด%านสมรรถนะทางการบริหาร     
1 นํานโยบายของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให)เกิดผลในองค1กร 4.09 0.69 มาก  
2 สื่อสารถ�ายทอดนโยบายและกลยุทธ1สู�ผู)ปฏิบัติงานได)ดี 4.05 0.75 มาก  
3 จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 3.84 0.80 มาก 9 
4 สร)างสรรค1บรรยากาศและสิ่งแวดล)อมเพ่ือการเรียนรู)และพัฒนา

วิชาการ 
3.94 0.83 มาก 5 

5 สร)างและส�งเสริมการทํางานเป9นทีม พร)อมสนับสนุนให)ทีมทํางาน
สําเร็จ 

3.92 0.84 มาก 6 

6 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามภาระงานของบุคลากร 4.02 1.48 มาก  
7 สร)างความผูกพันต�อองค1กรของบุคลากร 3.82 0.87 มาก 10 
8 สร)างกิจกรรมหลากหลายในการพัฒนาบุคลากร 3.91 1.89 มาก 7 
9 ส�งเสริมให)สถาบันมีบทบาทในการแสวงหารายได) 3.88 0.82 มาก 8 
10 เสริมสร)างชุมชนวิชาการและการผนึกกําลังเพ่ือการพัฒนาวิชาการ 3.94 0.79 มาก 4 

 รวมเฉลี่ย 3.94 1.04 มาก  
ด%านคุณลักษณะความเป;นผู%นํา     
11 ความเป9นผู)นําในการกําหนดวิสัยทัศน1 ค�านิยมและกลยุทธ1 4.06 0.81 มาก  
12 การสื่อสารถ�ายทอดวิสัยทัศน1 และค�านิยมต�อประชาคมของ

องค1กร และผู)มีส�วนได)ส�วนเสีย 
4.02 0.79 มาก  

13 การสร)างบรรยากาศและแรงจูงใจให)เกิดการปฏิบัติอย�างจริงจัง
เพ่ือดําเนินงานสู�เปBาหมาย 
 

3.95 0.83 มาก 7 
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ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค&าเฉลี่ย ส&วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ลําดับ 

14 ความรับผิดชอบต�อคุณภาพบัณฑิต และผลการดําเนินงานของ
องค1กร 

4.01 0.80 มาก 5 

15 การสร)างความก)าวหน)าและเปลี่ยนแปลงต�อองค1กร 4.02 0.81 มาก 4 
16 ความคิดเชิงบวกในการมองปaญหาขององค1กรและทํางาน

ร�วมกับบุคลากร 
3.98 0.82 มาก 6 

17 การเสียสละและอุทิศตนเพ่ือความก)าวหน)าขององค1กร 4.06 0.77 มาก  
 รวมเฉลี่ย 4.01 0.80 มาก  
 รวมเฉลี่ยท้ังสองด%าน 3.97 0.95 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว�า อธิการบดีมีสมรรถนะทางการบริหารและคุณลักษณะความเป9น

ผู)นํา อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 3.97) เม่ือพิจารณาเป9นรายด)าน พบว�า อยู�ในระดับมากท้ังสองด)าน ได)แก� 
คุณลักษณะความเป9นผู)นํา (ค�าเฉลี่ย 4.01) และด)านสมรรถนะทางการบริหาร (ค�าเฉลี่ย 3.94) ตามลําดับ  

ซ่ึงเม่ือพิจารณาส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว�า มีการกระจายค�อนข)างสูงในด)านสมรรถนะ
ทางการบริหาร แสดงว�า มีความเห็นค�อนข)างต�างกัน โดยเฉพาะประเด็นประเมินการสร)างกิจกรรม
หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรและการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามภาระงานของบุคลากร 

เม่ือคํานวณค�าคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการ ฯ กําหนด มีค�าคะแนน

เท�ากับ 3.97 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

1.5.2 ระดับธรรมาภิบาลของอธิการบดี 
  

ตารางท่ี 4.18 ระดับธรรมาภิบาลของอธิการบดี 
 

ประเด็นประเมิน ผลการประเมิน 
ค&าเฉลี่ย ส&วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล ลําดับ 

18 หลักประสิทธิผล  4.00 0.76 มาก 4 
19 หลักประสิทธิภาพ  4.00 0.72 มาก  
20 หลักการตอบสนอง  3.99 0.78 มาก 6 
21 หลักภาระรับผิดชอบ  4.01 0.74 มาก  
22 หลักความโปร�งใส  4.02 0.79 มาก  
23 หลักการมีส�วนร�วม  3.99 0.80 มาก 7 
24 หลักการกระจายอํานาจ  3.95 0.80 มาก 9 
25 หลักนิติธรรม  4.00 0.79 มาก 5 
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ประเด็นประเมิน ผลการประเมิน 
ค&าเฉลี่ย ส&วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล ลําดับ 

26 หลักความเสมอภาค  3.91 0.80 มาก 10 
27 หลักมุ�งเน)นฉันทามติ 3.98 0.79 มาก 8 

รวมเฉลี่ย 3.99 0.78 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.18  พบว�า อธิการบดีมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร อยู�ในระดับมาก 

(ค�าเฉลี่ย 3.99)  เม่ือพิจารณารายด)าน พบว�า ด)านหลักความโปร�งใส มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย 4.02) 
รองลงมา คือ หลักภาระรับผิดชอบ (ค�าเฉลี่ย 4.01) และหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ  หลักนิติธรรม 
(ค�าเฉลี่ย 4.00) ตามลําดับ   

เม่ือคํานวณค�าคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคะแนนเท�ากับ 

3.99 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ผู%ตอบแบบสอบถามได%ข%อเสนอแนะในคําถามปลายเปNดของแบบสอบถาม ได)แก� 
1) ควรมุ�งเน)นนโยบายการสร)างวัฒนธรรมในการทํางานขององค1กร ท่ีมีพร)อมท้ังด)าน

สวัสดิการ  ความปลอดภัย ความผาสุก ซ่ึงจะส�งเสริมความรัก ผูกพัน และสร)างบรรยากาศในการสรรค1สร)าง
การพัฒนาการท้ังทางด)านการจัดการเรียนการสอน ด)านวิชาการ ด)านการวิจัย ให)เป9นส�วนหนึ่งของงาน
ประจํา 

2) ควรกํากับ ดูแล การบริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร1อย�างใกล)ชิด เนื่องจากเป9นคณะ
เปtดใหม�ยังค�อนข)างขาดระบบและกลไกในการบริหารงานท่ีดี 

3) การนําแผนสู�การปฏิบัติยังไม�บรรลุเปBาหมาย เนื่องจากการถ�ายทอดแผนจากผู)บริหาร 
แต�ละระดับไม�เป9นทิศทางเดียวกัน  จึงควรกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนต้ังแต�ยุทธศาสตร1ไปจนถึงกิจกรรม 

4) ควรเน)นพัฒนานักศึกษาให)เป9นไปตามกลยุทธ1ของมหาวิทยาลัยท่ีต้ังไว) สร)างบัณฑิตให)มี
ชื่อเสียงเป9นท่ียอมรับในสังคมการศึกษา และประชาชน 

5) ควรมีการประเมินผลงานของรองอธิการบดีทุกคนด)วย 
6) อธิการบดีเป9นบุคคลท่ีมีความเป9นผู)นําสูง มีความรู)ความสามารถ ให)คําชี้นํา ชี้แนะ

ผู)ใต)บังคับบัญชาได)  ขอเป9นกําลังใจในการดําเนินงานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ด)วยความมุ�งม่ันและ
บรรลุเปBาหมาย อย�างประสิทธิผลและประสิทธิภาพยั่งยืนตลอดไป 

7) ในการบริหารควรกระจายอํานาจการบริหารให)หน�วยงานมากข้ึน  
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สรุปผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร คุณ ลักษณะความเป;น ผู%นํ าและ            
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 

1) สรุปสมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความเป;นผู%นําและธรรมาภิบาลของ
อธิการบดี 

 ระดับสมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความเป9นผู)นําและธรรมาภิบาลของ
อธิการบดี อยู�ในระดับมาก ท้ังด)านสมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความเป9นผู)นํา และธรรมาภิบาล  

2) ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

 ในด)านสมรรถนะทางการบริหารของอธิการบดี ควรสร)างความผูกพันต�อองค1กรของ
บุคลากร  และด)านคุณลักษณะความเป9นผู)นําต)องสร)างบรรยากาศ และแรงจูงใจให)เกิดการปฏิบัติอย�าง
จริงจังเพ่ือดําเนินงานสู�เปBาหมาย ส�วนด)านธรรมาภิบาลควรให)ความสําคัญกับหลักความเสมอภาคมากข้ึน 
 

1.6 ผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปFงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 
ตารางท่ี 4.19 คะแนนผลงานของมหาวิทยาลัย จําแนกตามประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัด 
 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด 
ค&าน้ําหนัก ผลงาน คะแนน

ท่ีได% 
คะแนน 

ถ&วง
น้ําหนัก 

ระดับ
ผลงาน 

ประเด็นท่ี 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช%จ&าย
งบประมาณ 

     

 1.1 ร)อยละการเบิกจ�ายงบรายจ�ายภาพรวม 5 88.55 3.71 0.9275  
 1.2 ร)อยละการเบิกจ�ายงบลงทุน 5 86.64 4.95 1.2371  
 1.3 ร)อยละการบรรลเุปBาหมายตามวัตถุประสงค1ของ

โครงการ/กิจกรรม 
5 77.60 1.52 0.3800  

 1.4 ร)อยละการบรรลเุปBาหมายของแผนในการหา
รายได)ของหน�วยงาน 

5 97.70 5.00 1.2500  

รวม 20     3.79 ดี 
ประเด็นท่ี 2 การบริหารจัดการศึกษาและการวิจัย      
 2.1 ร)อยละการบรรลเุปBาหมายของแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป" 
 

15 70.05 2.01 0.6015  
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ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด 
ค&าน้ําหนัก ผลงาน คะแนน

ท่ีได% 
คะแนน 

ถ&วง
น้ําหนัก 

ระดับ
ผลงาน 

 2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามภารกิจ 15 3.98 3.98 1.1940  
 2.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหรือผู)รบับริการ

ต�อการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการ 
5 3.83 3.83 0.3830  

 2.4 ระดับความสําเร็จในการบริหารการวิจัย 15   2.89 0.8655  
  1) ร)อยละของงานวิจัยต�ออาจารย1ประจํา 5 21.29 1.00   
  2) จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยต�ออาจารย1ประจํา 5   3.90   

 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลย ี   102,716.33 5.00   
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร1สุขภาพ   16,861.04 1.69   
 - สาขาวิชามนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1   33,205.43 5.00   

  4) ร)อยละผลงานวิจัยท่ีได)รับการตพิีมพ1เผยแพร� 5   3.76   
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลย ี  62.00 5.00    
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร1สุขภาพ  47.92 5.00    
 - สาขาวิชามนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1  12.56 1.28    

รวม 50     3.04 พอใช% 
ประเด็นท่ี 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

     

 3.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสีย่งและ
การควบคุมภายใน 

10 5 5.00 5.0000  

รวม 10     5.00 ดีเย่ียม 
ประเด็นท่ี 4 การนําข%อเสนอแนะจากการประเมินของ
มหาวิทยาลัยมาใช%ในการพัฒนา 

     

 4.1 ระดับความสําเร็จในการนําข)อเสนอแนะจากการ
ประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช)ในการพัฒนา 

5 5 5.00 2.5000   

 4.2 ร)อยละเฉลีย่การบรรลุเปBาหมายตามแผนการนํา
ข)อเสนอแนะมาใช)ในการพัฒนา 

5 66.66 1.00 0.5000   

รวม 10     3.00 พอใช% 
ประเด็นท่ี 5 สมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความ
เป;นผู%นํา และธรรมาภิบาลของอธิการบดี 

     

 5.1 ระดับสมรรถนะทางการบริหารและคุณลักษณะ
ความเป9นผู)นํา 

5 3.97 3.97 1.9850   

 5.2 ระดับธรรมาภิบาล 5 3.99 3.99 1.9850   
รวม 10     3.98 ดี 

รวมท้ังสิ้น 100     3.48 พอใช% 
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จากตารางท่ี 4.19 พบว�า ผลงานของมหาวิทยาลัย มีผลประเมินผลงานอยู�ในระดับพอใช)           
(ค�าคะแนนเท�ากับ 3.48) โดยมีระดับดีเยี่ยมในประเด็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับดี
ในประเด็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช)จ�ายงบประมาณ และสมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะ
ความเป9นผู)นําและธรรมาภิบาลของอธิการบดี และระดับพอใช)ในประเด็นการบริหารจัดการศึกษาและการ
วิจัย และการนําข)อเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช)ในการพัฒนา ตามลําดับ 

 

1.7 เปรียบเทียบคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ปFงบประมาณ 2558 – 2560 

 
ตารางท่ี 4.20 เปรียบเทียบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ป"งบประมาณ 

2558 – 2560  
 

ประเด็นประเมิน 
คะแนนประเมนิปFงบประมาณ 

2558 2559 2560 
ประเด็นท่ี 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช%จ&ายงบประมาณ    
 1.1 ร)อยละการเบิกจ�ายงบประมาณภาพรวม 2.57 3.26 3.71 
 1.2 ร)อยละการเบิกจ�ายลงทุน 1.00 2.59 4.95 
 1.3 ร)อยละการบรรลุเปBาหมายตามวัตถุประสงค1ของโครงการ/กิจกรรม 4.12 2.54 1.52 
 1.4 ร)อยละการบรรลุเปBาหมายของแผนการหารายได) 5.00 5.00 5.00 

รวม 3.17 3.35 3.79 
ประเด็นท่ี 2 การบริหารจัดการศึกษา และการวิจัย    
 2.1 ร)อยละการบรรลเุปBาหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําป" 2.86 1.90 2.01 
 2.2 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตามภารกิจ 3.94 3.66 3.98 
 2.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหรือผู)รบับริการต�อการจัดการ

เรียนการสอนและการบริการ 
3.34 3.74 3.83 

 2.4 ระดับความสําเร็จในการบริหารงานวิจัย 5.00 2.37 2.89 
รวม 4.19 2.81 3.04 

ประเด็นท่ี 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน    
 3.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 5.00 5.00 5.00 

รวม 5.00 5.00 5.00 
ประเด็นท่ี 4 การนําข%อเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช%ใน
การพัฒนา 

   

 4.1 ระดับความสําเร็จในการนําข)อเสนอแนะจากการประเมิน
มหาวิทยาลยัมาใช)งานการพัฒนา 

 

5.00 5.00 5.00 
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ประเด็นประเมิน 
คะแนนประเมนิปFงบประมาณ 

2558 2559 2560 
 4.2 ร)อยละเฉลีย่การบรรลุเปBาหมายตามแผนการนําข)อเสนอแนะมาใช)   

ในการพัฒนา 
- 1.00 1.00 

รวม 5.00 3.00 3.00 
ประเด็นท่ี 5 สมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความเป;นผู%นําและ              
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี 

   

 5.1 ระดับสมรรถนะทางการบรหิารและคุณลักษณะความเป9นผู)นํา 3.69 3.78 3.97 
 5.2 ระดับธรรมาภิบาล 3.83 3.76 3.99 

รวม 3.76 3.77 3.98 
ค&าเฉลี่ยรวม 4.02 3.25 3.48 

 
จากตารางท่ี  4.20 พบว�า ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีผลงานดีข้ึน                  

(3.48 คะแนน) จากป"งบประมาณ พ.ศ. 2559 (3.25 คะแนน)  เม่ือพิจารณาแต�ละประเด็น พบว�า ผลงาน            
มีแนวโน)มสูงข้ึนเกือบทุกด)าน   

 

1.8 สรุปผลงานของมหาวิทยาลัย และข%อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
1.8.1 สรุปผลงานของมหาวิทยาลัย ปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช%จ&ายงบประมาณ มีผลงานโดยรวม

อยู�ในระดับดี (3.79 คะแนน) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเบิกจ�ายงบประมาณรวมท้ังหมด คิดเป9น  
ร)อยละ 88.55 งบลงทุนเบิกจ�ายจริง คิดเป9นร)อยละ 86.64 ส�วนผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค1ของ
โครงการ/กิจกรรม บรรลุเปBาหมาย คิดเป9นร)อยละ 77.60 และผลการบรรลุเปBาหมายการหารายได)ของ
มหาวิทยาลัย คิดเป9นร)อยละ  97.70 ของแผนการหารายได)  

 2) ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษา และการวิจัย  ผลงานโดยรวมอยู�ในระดับดี 
(3.04 คะแนน) โดยผลการบรรลุเปBาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร1และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป"ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในภาพรวมบรรลุเปBาหมาย ร)อยละ 70.05  ผลงานตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย อยู�ในระดับดี (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.98)  สําหรับภารกิจด)านการพัฒนาท)องถ่ิน ซ่ึงเป9น
ภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยนั้น มีผลการดําเนินงานบรรลุเปBาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป"ทุก
ตัวชี้วัด และผู)มีส�วนได)ส�วนเสียประเมินผลงานด)านนี้อยู�ในระดับดี โดยมีผลงานสําคัญ ได)แก� (1) หมู�บ)าน
ต)นแบบรู) รัก สามัคคีตามแนวพระราชดําริบ)านโค)งตาบาง อ.ท�ายาง จ.เพชรบุรี (2) เสริมสร)างชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงสู�ชุมชนต)นแบบบ)านนาบัว อ.บ)านแหลม จ.เพชรบุรี (3) การยกระดับคุณภาพชีวิตสู�ชุมชนเกษตร
อินทรีย1 ตามแนวพระราชดําริ บ)านไร�มะขาม อ.บ)านลาด จ.เพชรบุรี (4) การปBองกันและกําจัดหนอนหัวดํา 
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และศัตรูมะพร)าวยั่งยืนบ)านบางครก อ.บ)านแหลม จ.เพชรบุรี และ (5) พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ1สิ่งทอผ)า
กะเหรี่ยงชุมชนบ)านยางน้ํากลัดใต) อ.หนองหญ)าปล)อง จ.เพชรบุรี เป9นต)น  

  นักศึกษามีความพึงพอใจต�อการจัดการเรียนการสอนและการบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.83)  

  ผลงานวิจัย รวม จํานวน 86 เรื่อง คิดเป9นร)อยละ 21.29 ของอาจารย1ประจําท้ังหมด             
มีเงินสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 23,057,100 บาท คิดเป9นสัดส�วนเงินสนับสนุนการวิจัยต�ออาจารย1ประจํา 
จํานวน 57,072.03 บาทต�อคน มีงานวิจัยได)รับการตีพิมพ1เผยแพร� จํานวน 142 เรื่อง คิดเป9นร)อยละ 35.15 
ของอาจารย1ประจําท้ังหมด แหล�งทุนวิจัยส�วนใหญ�มากจากแหล�งทุนภายนอก คิดเป9นร)อยละ50.00 
ผลงานวิจัยส�วนใหญ�นําไปใช)ในการบูรณาการกับการเรียนการสอน คิดเป9นร)อยละ 44.97 ของงานวิจัย
ท้ังหมด และมีผลงานวิจัยท่ีได)รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติจํานวน 34 เรื่อง 

 3) ผลการประเมินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
  การประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประเด็นความเสี่ยง 3 ประเด็น ได)แก�  รายได)มหาวิทยาลัยลดลง การ
เกิดอัคคีภัย และชื่อเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กร ผลการการบริหารความเสี่ยง พบว�า โอกาสและ
ผลกระทบ ลดลงทุกประเด็น แต�ยังคงมีความเสี่ยงอยู�อีก  โดยประเด็นความเสี่ยงรายได)มหาวิทยาลัยลดลง 
ยังคงมีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ประเด็นเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยและชื่อเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กรเหลือ
ความเสี่ยงอยู�ในระดับปานกลาง  

 4) ผลการนําข%อเสนอแนะจากการประเมินมาใช%ในการพัฒนา 
  ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได)นําข)อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดผู)รับผิดชอบในการนําผลการประเมินในรอบ
ป"ท่ีผ�านมาไปสู�การปฏิบัติ จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค1
ของแผน มีการกํากับติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มีการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จ และมีการรายงานผลต�อผู)บริหารและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมอย�าง
ต�อเนื่อง โดยสามารถดําเนินงานตามแผน คิดเป9นร)อยละ 66.66 

 5) ผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความเป;นผู%นําและธรรมาภิบาล
ของอธิการบดี 

  ระดับสมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความเป9นผู)นําและธรรมาภิบาลของ
อธิการบดี อยู�ในระดับมาก ทุกด)าน 
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1.8.2 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 1) ควรมีหน�วยงานหรือคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร1 เพ่ือบริหารติดตามและเร�งรัดการ

ดําเนินงานและการใช)จ�ายงบประมาณประจําป" การจัดทํารายงานของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข)องกับแผน/ผล
การปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป" ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับแผนและงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 

 2) ควรพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยเน)นการฝxกปฏิบัติ ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และทักษะการใช)ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให)เกิดผลท่ีเป9นรูปธรรม  

 3) ควรปรับปรุงการให)บริการและการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความพึงพอใจของ
นักศึกษา เช�น ระบบการลงทะเบียน ระบบอินเตอร1เน็ต คุณภาพเครื่องมือ อุปกรณ1และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการใช)ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 4) ควรพัฒนาระบบควบคุมภายใน โดยฝxกอบรม สร)างคู�มือ เผยแพร�องค1ความรู)ให)แก�
บุคลากรทุกระดับ นําไปปฏิบัติจริงอย�างเพียงพอ และติดตามประเมินผลเพ่ือค)นหาจุดอ�อนปรับปรุงให)มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและทันเวลา  

  
 

 


