ตอนที่ 1
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1.1 ประเด็นที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช%จ&ายงบประมาณ
1.1.1 ผลการเบิกจ&ายงบรายจ&ายภาพรวม
ตารางที่ 4.1 ผลการเบิ ก จายรายไตรมาสและสะสมของงบประมาณรวมทั้ งหมดของมหาวิ ท ยาลั ย
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 ข)อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ไตรมาส
ที่

ร)อยละการเบิกจายตาม
เกณฑ1กระทรวงการคลัง
รายไตรมาส ภาพรวมสะสม

1

33

33

2

22

55

3

21

76

4

22

98

ประเภท
งบประมาณ
เงินรายได)
เงินงบประมาณ
รวม
เงินรายได)
เงินงบประมาณ
รวม
เงินรายได)
เงินงบประมาณ
รวม
เงินรายได)
เงินงบประมาณ
รวม

หนวย : ร)อยละ
ร)อยละของการเบิกจายจริง เปรียบเทียบเบิกจายจริงกับ
เกณฑ1การเบิกจาย
รายไตรมาส ภาพรวมสะสม รายไตรมาส ภาพรวมสะสม
7.74
7.74
-25.26
-25.26
15.75
15.75
-17.25
-17.25
13.92
13.92
-19.08
-19.08
10.03
17.77
-11.97
-37.23
10.99
26.74
-11.01
-28.26
10.77
24.69
-11.23
-30.31
24.69
42.46
3.69
-33.54
32.40
59.14
11.40
-16.86
30.64
55.33
9.64
-20.67
22.67
65.13
0.67
-32.87
36.34
95.48
14.34
-2.52
33.22
88.55
11.22
-9.45

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผลการเบิกจายจริงโดยรวม คิดเป9นร)อยละ 88.55 ซึ่งเบิกจายได)ต่ํา
กวาเกณ ฑ1 ก ระทรวงการคลั ง (ร) อ ยละ 98) โดยเบิ ก จายเงิ น งบประมาณ ได) ใ กล) เ คี ย งกั บ เกณ ฑ1
กระทรวงการคลั ง (ร) อ ยละ 95.48 ) สวนเงิ น รายได) มี ก ารเบิ ก จายต่ํ า กวาเกณฑ1 ก ระทรวงการคลั ง
คอนข)างมาก (ร)อยละ 65.13)
ผลการเปรียบเทียบการเบิกจายจริงโดยรวมกับเกณฑ1การเบิกจายตามกระทรวงการคลังราย
ไตรมาส พบวา ร)อยละการเบิกจายจริงต่ํากวาเกณฑ1การเบิกจายที่กระทรวงการคลังกําหนดในไตรมาสที่ 1
และ 2 และสู งกวากระทรวงการคลั งในไตรมาสที่ 3 และ 4 และสวนในภาพรวมเบิ กจายต่ํ ากวาเกณฑ1
กระทรวงการร)อยละ 9.45
เมื่ อคํ านวณคาคะแนนตามเกณฑ1 การให) คะแนนที่ คณะกรรมการฯ กํ าหนด มี คาคะแนน
เทากับ 3.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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1.1.2 ผลการเบิกจ&ายงบลงทุน
ตารางที่ 4.2 ผลการเบิกจายรายไตรมาสและสะสมของงบประมาณ งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ประจําป"
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ข)อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ไตรมาส
ที่

ร)อยละการเบิกจายตาม
เกณฑ1กระทรวงการคลัง
รายไตรมาส ภาพรวมสะสม

1

19

19

2

22

41

3

22

63

4

24

87

ประเภท
งบประมาณ

ร)อยละของการเบิกจายจริง

เปรียบเทียบเบิกจายจริงกับ
เกณฑ1การเบิกจาย
รายไตรมาส ภาพรวมสะสม รายไตรมาส ภาพรวมสะสม
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
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
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
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

จากตารางที่ 4.2 พบวา ผลการเบิ กจายจริง คิด เป9 นร)อยละ 86.64 ซึ่ งเบิ กจายได)ต่ํ ากวา
เกณฑ1 ก ระทรวงการคลั ง (ร) อ ยละ 87) โดยเบิ ก จายเงิน งบประมาณได) สู งกวาเกณฑ1 ก ระทรวงการคลั ง
(ร)อยละ 91.73 ) สวนเงินรายได)มีการเบิกจายต่ํากวาเกณฑ1กระทรวงการคลังคอนข)างมาก (ร)อยละ 40.21)
ผลการเปรี ย บเที ย บการเบิ ก จายจริ ง งบลงทุ น โดยรวมกั บ เกณ ฑ1 ก ารเบิ ก จายตาม
กระทรวงการคลังรายไตรมาส พบวา ร)อยละการเบิกจายจริงต่ํากวาเกณฑ1การเบิกจายที่กระทรวงการคลัง
กําหนดในไตรมาสที่ 1 3 และ 4 และสูงกวากระทรวงการคลังในไตรมาสที่ 2 และสวนในภาพรวมเบิกจาย
ต่ํากวาเกณฑ1กระทรวงการร)อยละ 0.36
เมื่ อคํ านวณคาคะแนนตามเกณฑ1 การให) คะแนนที่ คณะกรรมการฯ กําหนด มี ค าคะแนน
เทากับ 4.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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1.1.3 ผลการบรรลุเป3าหมายตามวัตถุประสงค6ของโครงการ/กิจกรรม
ตารางที่ 4.3 ผลการบรรลุ เปB า หมายตามวั ต ถุ ป ระสงค1 ข องโครงการ/กิ จ กรรม ของมหาวิ ท ยาลั ย
ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงบประมาณ / โครงการ
แผนงานสร%างความเป;นเลิศด%านอาหารและการท&องเที่ยว
1. โครงการสนับสนุนการวิจัยด)านอาหารและการทองเที่ยว
2. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุมสาขาด)านอาหาร
และการทองเที่ยว
3. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ด)านอาหารและการทองเที่ยว
ที่ได)รับการรับรอง (License) เพื่อหารายได)
4. โครงการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา
5. โครงการพัฒนาระบบการให)คําปรึกษาและดูแลนักศึกษา
6. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด)านอาหารและการทองเที่ยว
7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด)านอาหารและ
การทองเที่ยว
8. โครงการจัดหารายได)ของกลุมสาขาวิชา (Cluster) ด)านอาหาร
และการทองเที่ยว
รวม
แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต
9. โครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรแบบกลุมสาขาวิชา
(Cluster Model) และการพัฒนาหลักสูตรสูสากล
10. โครงการผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาโรงเรียนต)นแบบ (สาธิตฯ)
11. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน)นเรียนรู)จากการ
ปฏิบัติ (Action Learning)
12. โครงการพัฒนาการเรียนรู)ของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ
(Work Integrated Learning : WIL)
13. โครงการพัฒนาอาจารย1ให)มีคณ
ุ วุฒิสูงขึ้น
14. โครงการสนับสนุนการเข)าสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย1
15. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการการสอนและสื่ออิเล็กทรอนิกส1
ของคณาจารย1
16. โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา
17. โครงการพัฒนาศูนย1ระเบียงความคิดสร)างสรรค1 และนวัตกรรม

จํานวนตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ผลการบรรลุเป3าหมาย
ตามตัวชี้วัดของโครงการ
จํานวน
ร%อยละ

3
2

3
2

100.00
100.00

3

1

33.33

2
1
2
1

1
1
1
1

50.00
100.00
50.00
100.00

1

0

0.00

15

10

66.67

7

4

57.14

2
4

2
4

100.00
100.00

1

0

0.00

3
4
1

2
2
1

66.67
50.00
100.00

2
3

2
3

100.00
100.00
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แผนงบประมาณ / โครงการ
18. โครงการแสดงผลงานสิ่งสร)างสรรค1และนวัตกรรมของนักศึกษา
และอาจารย1ในโอกาสครบรอบ 90 ป" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
19. โครงการสร)างอัตลักษณ1และคุณลักษณะของบัณฑิต
20. โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา
21. โครงการพัฒนาทักษะการใช) ICT แกนักศึกษา
รวม
แผนงานสร%างความเป;นสากล
22. โครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ
23. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย1
24. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักศึกษาและอาจารย1
25. โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
26. โครงการขับเคลื่อนเครือขายความรวมมือของคูความรวมมือทั้งใน
และตางประเทศ
รวม
แผนงานเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร%างสรรค6
27. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
28. โครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหม/กลาง/อาวุโส
29. โครงการสนับสนุนการวิจัยและงานสร)างสรรค1
30. โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสร)างสรรค1
31. โครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจ
มหาวิทยาลัย
รวม
แผนงานการเร&งรัดและยกระดับการให%บริการวิชาการ
32. โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ ภายใต)แนวคิดการบริหารจัดการ
โดยเน)นความต)องการของชุมชนเป9นตัวตั้ง
33. โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
34. โครงการอนุรักษ1พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
35. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
36. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา
37. โครงการสนับสนุนการให)บริการวิชาการตามยุทธศาสตร1จังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ1
38. โครงการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อสร)างชุมชน
เข)มแข็ง

จํานวนตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ของโครงการ
2

ผลการบรรลุเป3าหมาย
ตามตัวชี้วัดของโครงการ
จํานวน
ร%อยละ
2
100.00

4
1
4
38

4
1
4
31

100.00
100.00
100.00
81.58

2
2
3
2
2

1
1
1
1
1

50.00
50.00
33.33
50.00
50.00

11

5

45.45

2
4
3
4
3

2
4
3
4
3

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

16

16

100.00

3

3

100.00

1
3
1
3

1
2
1
1

100.00
66.66
100.00
33.33

1

1

100.00

1

1

100.00
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แผนงบประมาณ / โครงการ

จํานวนตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ของโครงการ
1
1

39. โครงการสร)างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชน
40. โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ1เพื่อเพิ่มมูลคาจากวัตถุดิบ
ในท)องถิ่น
41. โครงการสร)างศูนย1เรียนรู)ภมู ิปaญญาท)องถิ่น
42. โครงการสงเสริม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
43. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ1 ครั้งที่ 6
รวม
แผนงานปรับปรงระบบบริหารจัดการสู&องค6กรเรียนรู%ที่มีประสิทธิภาพสูง
44. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช)กลยุทธ1นําสู
ความสําเร็จ
45. โครงการปรับปรุงคุณภาพการให)บริการ
46. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
47. โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
48. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู)
49. โครงการพัฒนาผู)บริหารมืออาชีพ
50. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
51. โครงการพัฒนาระบบฐานข)อมูลพืน้ ฐานเพื่อการบริหาร
52. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเขียวสะอาด
53. โครงการระบบการตลาดและสร)างภาพลักษณ1ขององค1กร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ผลการบรรลุเป3าหมาย
ตามตัวชี้วัดของโครงการ
จํานวน
ร%อยละ
1
100.00
1
100.00

2
2
3
22

2
1
3
18

100.00
50.00
100.00
81.82

2

2

100.00

2
3
1

1
2
0

50.00
66.67
0.000

3
2
5
1
1
3
23
125

2
1
5
1
1
2
17
97

66.67
50.00
100.00
100.00
100.00
66.67
73.91
77.60

จากตาราง 4.3 พบวา ในป" งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น งานได) บ รรลุ
เปBาหมายตามวัตถุประสงค1ของโครงการ/กิจกรรม ภาพรวมคิดเป9นร)อยละ 77.60 เมื่อพิจารณาในแตละ
แผนงาน พบวา แผนงานเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร)างสรรค1 บรรลุเปBาหมาย ร)อยละ100 รองลงมา
คือ แผนงานการเรงรัดและยกระดับการให)บริการวิชาการ (ร)อยละ 81.82) และแผนงานยกระดับคุณภาพ
บัณฑิต (ร)อยละ 81.58) ตามลําดับ
เมื่ อคํ านวณคาคะแนนตามเกณฑ1 การให) คะแนนที่ คณะกรรมการฯ กําหนด มี ค าคะแนน
เทากับ 1.52 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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สําหรับโครงการที่ดําเนินการต่ํากวาเปBาหมาย (ต่ํากวาร)อยละ 50) มีจํานวน 6 โครงการ ดังนี้
1) แผนงานสร)างความโดดเดนด) านอาหารและการทองเที่ ยว จํ านวน 2 โครงการ ได) แก (1)
โครงการจัด อบรมหลั กสู ตรระยะสั้น ด)านอาหารและการทองเที่ ยวที่ ได)รับ การรับ รอง (License) เพื่ อหา
รายได) และ (2) โครงการจัดหารายได)ของกลุมสาขาวิชา (Cluster) ด)านอาหารและการทองเที่ยว
2) แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต จํานวน 1 โครงการ ได)แก โครงการพัฒนาการเรียนรู)
ของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ (Work Integrated Learning : WIL)
3) แผนงานสร) า งความเป9 น สากล จํ า นวน 1 โครงการ ได) แ ก โครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาตางประเทศของนักศึกษาและอาจารย1
4) แผนงานการเรงรั ด และยกระดั บ การให) บ ริ ก ารวิ ช าการ จํ านวน 1 โครงการ ได) แ ก
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา
5) แผนงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองค1กรเรียนรู)ที่มีประสิทธิภาพสูง จํานวน 1 โครงการ
ได)แก โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.4 ผลการบรรลุเป3าหมายของแผนในการหารายได%ของมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 4.4 ผลการบรรลุเปBาหมายของแผนในการหารายได)ของมหาวิทยาลัย ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560
แหล&งรายได%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โครงการร)านกาแฟ
โครงการที่พักอาศัยแฟลตบุคลากร
โครงการศูนย1ถายเอกสาร
โครงการร)านค)าสวัสดิการ
โครงการบริการสนามกีฬากลาง
โครงการให)บริการเชาชุดครุย
โครงการเชาพื้นที่ธนาคารและอื่น ๆ
โครงการเชาพื้นที่ตดิ ตั้ง ATM ธนาคารกรุงไทย
โครงการเชาพื้นที่ตดิ ตั้ง ATM ธนาคารอิสลาม
โครงการรถบัสรับสงนักเรียน
รวมทั้งสิ้น

เป3าหมายรายได% รายได%ที่จัดหาได%
(บาท)
จริง (บาท)
2,000,000
2,377,893.58
1,500,000
1,296,186.40
400,000
351,474.61
1,000,000
909,460.96
70,000
69,625.69
30,000
25,775.71
2,500,000
2,294,825.28
30,000
30,958.97
180,000
177,360.71
4,000
3,393.84
7,714,000.00
7,536,955.75
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ร%อยละ
ของรายได%
118.89
86.41
87.87
90.95
99.47
85.92
91.79
103.20
98.53
84.85
97.70

จากตารางที่ 4.4 พบวา มหาวิทยาลัยมีเปBาหมายในการหารายได)อื่น ในป"งบประมาณ พ.ศ.
2560 จํานวน 7,714,000 บาท และสามารถจัดหารายได) ทั้งสิ้น จํานวน 7,536,955.75 บาท หรือร)อยละ
97.70 ของเปBาหมาย
เมื่ อคํ านวณคาคะแนนตามเกณฑ1 การให) คะแนนที่ คณะกรรมการฯ กํ าหนด มี คาคะแนน
เทากับ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
1.1.5 สรุปผลการใช%จ&ายงบประมาณ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช%จ&ายงบประมาณ
(1) ประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณรวมทั้งหมด ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560
เบิ ก จายจริ ง คิ ด เป9 น ร) อ ยละ 88.55 ของงบประมาณที่ ไ ด) รั บ จั ด สรร ซึ่ ง เบิ ก จายได) ต่ํ า กวาเกณฑ1
กระทรวงการคลัง (ร)อยละ 98)
(2) ประสิทธิผลการเบิกจายงบลงทุน ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 เบิกจายจริง
คิดเป9นร)อยละ 86.64 ซึ่งเบิกจายได)ต่ํากวาเกณฑ1กระทรวงการคลังเล็กน)อย (ร)อยละ 87)
(3) ประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค1 ต ามวั ต ถุ ป ระสงค1 ข องโครงการ/
กิจกรรม มีบรรลุเปBาหมาย ภาพรวมคิดเป9นร)อยละ 77.60
(4) ประสิ ทธิผ ลการบรรลุเปB าหมายการหารายได) ของมหาวิ ทยาลั ย คิด เป9 น ร)อยละ
97.70 ของแผนการหารายได) ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560
2) ความเห็ น ของคณ ะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย
(1) ควรปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยให)มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณาดําเนินการตามแนวทางดังตอไปนี้
(ก) จัดทํ างบประมาณให)เร็วขึ้นเพื่อให)ห นวยงานตาง ๆ สามารถเริ่มดําเนิ นงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ได) ตั้ งแตต) น ป" งบประมาณ โดยนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาชวยให) ก ารจั ด ทํ า
งบประมาณ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต)อง
(ข) ลดขั้น ตอนการอนุ มัติ งบประมาณ โดยอาจมอบอํานาจให) ห นวยงานอนุ มัติ
โครงการที่มีวงเงินไมมาก
(ค) พิจารณาทบทวน กลั่ นกรอง คํ าขอตั้งงบประมาณอยางรอบคอบ ครบถ)วน
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล)วให)ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยไมควร
แก)ไข เพิ่ม/ลด วงเงินงบประมาณอีก
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(ง) ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผล โดยเพิ่มความสม่ําเสมอในการติดตาม
การปฏิบัติงานให)เป9นไปตามกําหนดของแผนงาน/โครงการ และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใน
การรายงานผลการดําเนินงาน
(2) ควรมีการวิเคราะห1และตรวจสอบความเป9นไปได)ในการกําหนดเปBาหมายตัวชี้วัด
ของโครงการ/กิจกรรม โดยคํานึงข)อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ความเหมาะสม และมีความท)าท)าย

1.2 ประเด็นที่ 2 ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษา และการวิจัย
1.2.1 ผลการบรรลุ เป3 า หมายตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร6ของแผนปฏิ บัติ ราชการประจํ า ปF ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตารางที่ 4.5 ผลการบรรลุเปBาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร1 และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําป"
ของมหาวิทยาลัย ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560
เป3าหมาย
ผลการ
 บรรลุ
หน&วยนับ จํานวน ดําเนินงาน  ไม&บรรลุ
1. ยุทธศาสตร6การสร%างความโดดเด&ดด%านอาหารและการท&องเที่ยว
เป3าประสงค6 : ก%าวสู&ความเป;นเลิศด%านอาหารและการท&องเที่ยว
1.1 ร)อยละผลงานวิจัยสร)างสรรค1และนวัตกรรมด)าน
ร)อยละ
30
43.02

อาหารและการทองเที่ยวตอผลงานวิจัยทั้งหมด
1.2 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตร
2
2

1.3 ร)อยละของนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาอาหารและการ
ร)อยละ
10
20

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
1.4 ร)อยละของบัณฑิตสาขาด)านอาหารและการทองเที่ยว ร)อยละ
94
96

ที่มีงานทําภายใน 1 ป"
1.5 ผลการจัดอันดับระดับประเทศ สาขาวิชาด)านอาหาร
อันดับ
1/7

และการทองเที่ยว
1.6 จํานวนรายได)จากกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว ล)านบาท
≥1.5
30,000

บรรลุเป3าหมาย 4 ตัวชี้วัด จาก 6 ตัวชี้วัด (ร%อยละ 66.67)
รวม
2. ยุทธศาสตร6การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
เป3าประสงค6 : บัณฑิตพร%อมทํางาน
2.1 ร)อยละของหลักสูตรทีไ่ ด)รับการรับรองมาตรฐาน TQF ร)อยละ
100
100

2.2 ร)อยละของหลักสูตรทีม่ ีการจัดการเรียนการสอน โดย ร)อยละ
90
100

ให)ผู)เรียนสามารถเรียนรูจ) ากการปฏิบัติงานจริงมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยให)ผเู) รียนสามารถเรียนรู)
จากการปฏิบตั ิจริง
ประเด็นยุทธศาสตร6/เป3าประสงค6/ตัวชี้วัด
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ประเด็นยุทธศาสตร6/เป3าประสงค6/ตัวชี้วัด

เป3าหมาย
หน&วยนับ จํานวน

ผลการ
 บรรลุ
ดําเนินงาน  ไม&บรรลุ

2.3 ระดับความพึงพอใจของผู)ใช)บัณฑิต
(1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ
≥4.51
4.28

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณ1ของมหาวิทยาลัย
ระดับ
≥4.51
4.29

2.4 เงินเดือนตั้งต)นเฉลีย่ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี(บาท) บาท
≥17,000 12,615.67

2.5 ร)อยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ
ร)อยละ
70
100

ใบรับรองคุณวุฒิหลังสําเร็จการศึกษา
2.6 จํานวนนักศึกษาและศิษย1เกาที่ได)รับรางวัลหรือ
คน
9
10

ประกาศเกียรติคุณยกยองในด)านวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ
2.7 ร)อยละของนักศึกษาที่สามารถใช)เทคโนโลยี
ร)อยละ
70
85

สารสนเทศในการเรียนรู)ออกแบบ สร)างสรรค1งาน
นําเสนอเผยแพร แลกเปลีย่ นผลงาน
2.8 ร)อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผานการประกัน ร)อยละ
60
94.45

คุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเทาระดับดี
บรรลุเป3าหมาย 6 ตัวชี้วัด จาก 9 ตัวชี้วัด (ร%อยละ 66.67)
รวม
3. ยุทธศาสตร6การสร%างความเป;นสากล
เป3าประสงค6 : พัฒนาเพื่อก%าวเข%าสู&ความเป;นสากล
3.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร
2

3.2 ร)อยละของนักศึกษาผานเกณฑ1มาตรฐาน
ร)อยละ
50
68.28

ภาษาอังกฤษ
3.3 ร)อยละของอาจารย1ทผี่ านเกณฑ1มาตรฐาน
ร)อยละ
70

ภาษาอังกฤษ
3.4 ร)อยละของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด
ร)อยละ
2
1.2

บรรลุเป3าหมาย 1 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด (ร%อยละ 25.00)
รวม
4. ยุทธศาสตร6การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร%างสรรค6
เป3าประสงค6 : ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
4.1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนําไปใช)
ชิ้น
9
9

ประโยชน1ในการพัฒนาชุมชน/ท)องถิ่น
4.2 จํานวนงานวิจัยและงานสร)างสรรค1ที่ตีพิมพ1เผยแพร
เรื่อง
8
8

ในระดับนานาชาติ
4.3 ร)อยละของอาจารย1และนักวิจยั ใหมที่ได)รับการพัฒนา ร)อยละ
50
100

ทักษะการทําวิจัย
4.4 ร)อยละของบทความที่ได)รับการอ)างอิง (Citation) ใน
เรื่อง
5
25

Refereed journals หรือในฐานข)อมูลระดับนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร6/เป3าประสงค6/ตัวชี้วัด

เป3าหมาย
หน&วยนับ จํานวน
ร)อยละ
60

ผลการ
 บรรลุ
ดําเนินงาน  ไม&บรรลุ


4.5 ร)อยละของโครงการวิจัยที่สงมอบผลงาน (รายงาน
ฉบับสมบูรณ1) ภายในกําหนดสัญญาตอโครงการวิจัย
ทั้งหมด
4.6 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค1ที่ยื่นขอจด
ชิ้น
3
3

ทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตร
บรรลุเป3าหมาย 5 ตัวชี้วัด จาก 6 ตัวชี้วัด (ร%อยละ 83.33)
รวม
5. ยุทธศาสตร6การเร&งรัดและยกระดับการให%บริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต%องการของท%องถิ่น
เป3าประสงค6 : ก%าวสู&การเป;นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต&อสังคม
5.1 ร)อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข)ารวมโครงการ หรือ
ร)อยละ
35
40

กิจกรรมในการอนุรักษ1 พัฒนา และสร)างเสริมเอกลักษณ1
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
5.2 จํานวนชุมชนหรือองค1กรเปBาหมายที่ได)รับการพัฒนา
ชุมชน/
9
13

องค1กร
5.3 จํานวนโรงเรียนที่ได)รับการพัฒนา
โรงเรียน
25
25

5.4 จํานวนชุมชนเข)มแข็ง
ชุมชน
1
1

5.5 จํานวนชุมชนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท อยูดีมีสุข อยูดีมีสุข

บรรลุเป3าหมาย 5 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด (ร%อยละ 100.00)
รวม
6. ยุทธศาสตร6การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู&องค6กร
เรียนรู%ที่มีประสิทธิภาพสูง
เป3าประสงค6 : องค6กรแห&งการเรียนรู%ที่มีประสิทธิภาพสูง
6.1 จํานวนขององค1ความรู)ที่ได)จากกระบวนการจัดการ
องค1ความรู)
5
11

ความรู)
6.2 จํานวนหนวยงานนํารองที่นําเกณฑ1คณ
ุ ภาพการศึกษา
หนวย
9
9

เพื่อการดําเนินการที่เป9นเลิศ (EdPEx)
6.3 คะแนนการประเมินการบริหารเพื่อการกํากับติดตาม
คะแนน
4
4

ผลลัพธ1ตามพันธกิจ
6.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มตี อ
ระดับ
≥4.51
4.04

การให)บริการของมหาวิทยาลัย
6.5 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)
บรรลุเป3าหมาย 3 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด (ร%อยละ 75.00)
รวม
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด
34
รวมตัวชี้วัดที่บรรลุเป3าหมาย
24
บรรลุเป3าหมายคิดเป;นร%อยละ
70.05
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จากตารางที่ 4.5 พบวา ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการบรรลุเปBาหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตร1และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําป"ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในภาพรวมบรรลุ
เปB าหมาย ร)อยละ 70.05 เมื่ อพิ จ ารณาในแตละประเด็ น ยุทธศาสตร1 พบวา ยุ ทธศาสตร1การเรงรัดและ
ยกระดั บ การให) บ ริการวิชาการที่ ต อบสนองความต) องการของท) องถิ่ น บรรลุ เปB าหมาย ร)อยละ 100.00
รองลงมา ยุทธศาสตร1การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร)างสรรค1 ร)อยละ 83.33 และยุทธศาสตร1การ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองค1กรเรียนรู)ที่มีประสิทธิภาพสูง ร)อยละ 75.00 ตามลําดับ
สวนยุทธศาสตร1การสร)างความโดดเดนด)านอาหารและการทองเที่ยว และยุทธศาสตร1การ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต ร)อยละ 66.67 เทากัน
เมื่ อคํ านวณคาคะแนนตามเกณฑ1 การให) คะแนนที่ คณะกรรมการฯ กําหนด มี ค าคะแนน
เทากับ 2.01 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
สําหรับยุทธศาสตร1และตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปBาหมาย มีจํานวน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร1ที่ 1 การสร)างความโดดเดนด)านอาหารและการทองเที่ยว จํานวน 2 ตัวชี้วัด
จาก 6 ตั วชี้ วั ด หรื อร) อยละ 33.33 ได) แก (1) ผลการจั ด อั น ดั บ ประเทศ สาขาวิ ช าด) า นอาหารและการ
ทองเที่ยว และ (2) จํานวนรายได)จากกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว
2) ยุทธศาสตร1ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต มีจํานวน 3 ตัวชี้วัด จาก 9 ตัวชี้วัด หรือ
ร)อยละ 33.33 ได)แก (1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2) ภาพรวม
เฉลี่ยตามอัตลักษณ1ของมหาวิทยาลัย และ (3) เงินเดือนตั้งต)นเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (บาท)
3) ยุ ท ธศาสตร1 ที่ 3 การสร) า งความเป9 น สากล มี จํ านวน 3 ตั ว ชี้ วั ด จาก 4 ตั วชี้ วั ด หรื อ
ร) อยละ 75.00 ได) แ ก (1) จํ า นวนหลั ก สู ต รนานาชาติ (2) ร) อ ยละของอาจารย1 ที่ ผ านเกณฑ1 ม าตรฐาน
ภาษาอังกฤษ และ (3) ร)อยละของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด
4) ยุทธศาสตร1ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร)างสรรค1 มีจํานวน 1 ตัวชี้วัด จาก
6 ตั วชี้ วัด หรื อร)อยละ 16.67 ได) แก ร) อยละของโครงการวิ จั ย ที่ ส งมอบผลงาน (รายงานฉบั บ สมบู ร ณ1 )
ภายในกําหนดสัญญาตอโครงการวิจัยทั้งหมด
5) ยุทธศาสตร1ที่ 6 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองค1กรเรียนรู)ที่มีประสิทธิภาพสูง มี
จํานวน 1 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด หรือร)อยละ 25.00 ได)แก ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
ที่มีตอการให)บริการของมหาวิทยาลัย
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1.2.2 ผลการประเมินผลงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
1) ผลการประเมิ น ผลงานตามภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยผู% ท รงคุ ณ วุ ฒิ ศิ ษ ย6 เก& า
ผู%ปกครอง และผู%ใช%บัณฑิต
การประเมินผลงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยผู)ทรงคุณวุฒิ ศิษย1เกา ผู)ปกครอง
และผู)ใช)บัณฑิต ซึ่งเป9 นตัวแทนแตละกลุม จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใช)เป9นแบบสอบถามแบบมาตรวัด
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ข)อ
ตารางที่ 4.6 ผลการประเมิ น ผลงานตามภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ป" ง บประมาณ พ.ศ. 2560
โดยผู)ทรงคุณวุฒิ ศิษย1เกา ผู)ปกครอง และผู)ใช)บัณฑิต
ภารกิจ
1. การสร)างบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพเป9นทีย่ อมรับของสังคม
2. การจัดการเรียนในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับความต)องการของ
สังคม
3. การทําหน)าที่ในการพัฒนาท)องถิ่นได)เหมาะสมสอดคล)องกับความ
ต)องการของท)องถิ่น
4. การทําหน)าที่บริการวิชาการแกชุมชนได)สอดคล)องกับความ
ต)องการของสังคม
5. การทําหน)าที่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. การทําหน)าที่วิจัยและพัฒนาทีเ่ อื้อตอการพัฒนาท)องถิ่น
7. การทําหน)าที่สร)างความเข)มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
8. การทําหน)าที่สืบสานโครงการพระราชดําริได)อยางเหมาะสม
9. การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช)ในการบริหารและจัด
การศึกษา
10. การได)รับการยอมรับในสังคม
รวม

ระดับความสําเร็จ
ส&วนเบี่ยงเบน
ค&าเฉลี่ย
แปลผล
มาตรฐาน
4.00
0.75
ดี
3.92
0.69
ดี

ลําดับ
5
6

3.77

0.65

ดี

10

3.88

0.71

ดี

8

4.19
3.81
3.92

0.63
0.80
0.80

ดี
ดี
ดี


9
7

4.15
4.08

0.73
0.69

ดี
ดี


4

4.12
3.98

0.77
0.72

ดี
ดี



จากตารางที่ 4.6 พบวา ผู)ทรงคุณวุฒิ ศิษย1เกา ผู)ปกครอง และผู)ใช)บัณฑิต ประเมินผลงาน
โดยรวมภารกิจของมหาวิทยาลัย ในป"งบประมาณ พ.ศ.2560 อยูในระดับดี (คาเฉลี่ยเทากับ 3.98) เมื่อ
พิจารณาระดับความสําเร็จในแตละภารกิจ พบวา ผลงานมีระดับความสําเร็จอยูในระดับดีทุกรายการ โดย
ภารกิจการทําหน)าที่ทํานุบํ ารุงศิลปวัฒ นธรรม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.19) มีระดับความสําเร็จเป9นลําดับที่ 1
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รองลงมา ได)แก ภารกิจการทําหน)าที่สืบสานโครงการพระราชดําริ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.15) และการได)รับการ
ยอมรับในสังคม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.12) ตามลําดับ
เมื่อคํานวณคาคะแนนตามเกณฑ1 การให)คะแนนที่คณะกรรมการ ฯ กําหนด มี คาคะแนน
เทากับ 3.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
นอกจากนั้น ผู)ทรงคุณ วุฒิ ศิษย1เกา ผู)ป กครองและผู)ใช) บัณ ฑิ ต ที่ ตอบแบบสอบถามแบบ
ปลายเปtด ได)เสนอแนะเพื่อการพัฒนา ได)แก
(1) ควรนํ า ข) อ สรุ ป จากการประชุ ม สั ม มนาทบทวนและบู ร ณาการแผนยุ ท ธศาสตร1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับยุทธศาสตร1ใหมเพื่อการพัฒนาท)องถิ่นตามพระราโชบาย ของรัชกาลที่ 10
ระยะ 20 ป" (พ.ศ. 2560-2579) ระหวาง วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด1แปซิฟtก ซอฟ
เฟอริน รีสอร1ทแอนด1สปา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มาปรับแผนและดําเนินการอยางจริงจัง
(2) ควรเน)นการสอนแบบเรียนรู)สูการปฏิบัติ เน)นคุณธรรมนําความรู) สอนให)เป9นคนดี
กอนเป9นคนเกง แทนการสอนความรู)เพียงอยางเดียว เนื่องจากปaจจุบันความรู)หาได)งาย นักศึกษาสามารถ
สืบค)นได)ด)วยตนเอง โดยต)องพัฒนาอาจารย1ให)เป9นแบบอยาง
(3) ควรสื่ อสารให) บุ คลากรทุ กคนในองค1 ก ร เข) า ถึ งแนวปฏิ บั ติ แบบองค1 รวม รวมคิ ด
รวมเข)าใจ รวมทํา และรวมภูมิใจตอการพัฒนาให)องค1กรสําเร็จตามพันธกิจที่ตั้งไว)ทั้งรายป" ทุก 5 ป" 10 ป"
15 ป" หรือ 20 ป" หรือตามพระราโชบาย รัชกาลที่ 10
(4) ควรนําภูมิปaญญาท)องถิ่นมาสูการจัดการเรียนการสอน โดยเปtดหลักสูตรสกุลชาง
เมืองเพชร เนื่องจากเพชรบุรีเป9นเมืองชาง และมีชางที่มีฝ"มือจํานวนมากที่พร)อมให)การสนับสนุน รวมทั้ง
ควรนํารายวิชาที่สนับสนุนอาชีพที่ยังมีอยูในชนบทมาสอนเสริมในหลักสูตรตาง ๆ
(5) ควรเปtดโอกาสให)หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยูในฐานะ "ผู)ใช)บัณฑิต"
มีสวนรวมในการพิจารณาเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ
(6) ควรให)บริการวิชาการและเป9นแหลงองค1ความรู) ข)อมูล งานวิจัย ที่ตอบสนองและ
แก)ไขปaญหาตามประเด็นที่ชุมชนต)องการ และกระจายการให)บริการและพัฒนาชุมชน รวมทั้งน)อมนําศาสตร1
พระราชาและโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ต าง ๆ ถายทอดสู ชุ ม ชนอยางทั่ ว ถึ ง เพื่ อ สร) า ง
มหาวิทยาลัยให)เป9นมหาวิทยาลัยของท)องถิ่นอยางแท)จริง เป9นศูนย1กลางข)อมูลที่มีฐานข)อมูลในท)องถิ่น
ที่สามารถสืบค)นข)อมูลพื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทองเที่ยว แหลงน้ํา แหลงทรัพยากรได)จากแผนที่
(7) ควรพัฒนานักศึกษาครูทุกคน ให)มีจิตวิญญาณความเป9นครู รักและศรัทธาในอาชีพ
มีจรรยาบรรณของความเป9นครู เน)นจัดการเรียนการสอนให)เกี่ยวข)องหรือบูรณาการการลงในวิชาความรู)
ด)านคุณธรรม จริยธรรม มารยาททางสังคม
(8) ควรติดตาม ตรวจสอบบัณฑิตที่เข)าสูตลาดแรงงานอยางตอเนื่อง นําผลการติดตาม
มาเติมเต็มงานวิชาการอยางสม่ําเสมอ ให)เป9นบัณฑิตที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
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(9) ควรเน)นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเป9นหลัก วิชาการเป9นรอง เพิ่มจุดแข็งของนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยด)วยการมีสวนรวมพัฒนาสังคมท)องถิ่น
(10) ควรพัฒ นาคุณภาพอาจารย1 โดยอาจารย1ต)องพัฒ นาตนเองให)มากขึ้น ศึกษาถึง
ความต)องการของศิษย1 เข)าถึงจิตใจของนักศึกษา และมีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย1ผู)สอน
อยางตรงไปตรงมา หรืออาจให)นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินด)วยเพื่อจะได)สะท)อนความคิดกับอาจารย1
ที่ประเมินในสาขาวิชา
2) ผลการสนทนากลุ&มผู%ทรงคุณวุฒิ ผู%ใช%บัณฑิต ผู%ปกครอง และศิษย6เก&า
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได)จัดสนทนา
กลุมผู)ทรงคุณวุฒิ ผู)ใช)บัณฑิต ผู)ปกครอง และศิษย1เกา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ซึ่งมีผู)เข)ารวมการสนทนา
กลุ มในครั้งนี้ จํานวน 32 คน เพื่ อตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําป" งบประมาณ พ.ศ.2560
ผลการสนทนากลุม สรุปได)ดังนี้
(1) การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความสอดคล)องกับการพัฒนา
ท)องถิ่นมากน)อยเพียงใด
สวนใหญ เห็ น วา การบริห ารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล) องกับ การ
พัฒนาท)องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยให)ความสําคัญและให)ความรวมมือในการพัฒนาหมูบ)าน ท)องถิ่น และชุมชน
ทําหน)าที่เป9นมหาวิทยาลัยของท)องถิ่นที่สามารถพัฒนาชุมชนได)สอดคล)องกับสภาพแวดล)อมของท)องถิ่น
ประชาชนในท)องถิ่นให)มีโอกาสได)รับการศึกษาเทาเทียมกัน มีแนวทางและนโยบายมุงสูการพัฒนาท)องถิ่นที่
ชัดเจน
บางสวนเห็ น วา ควรต) อ งมี ยุ ท ธศาสตร1 ที่ ชั ด เจนและปรับ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลการพั ฒ นาท) อ งถิ่ น ให) ส อดคล) อ งกั บ ประเด็ น ปa ญ หาของชุ ม ชน สถานศึ ก ษา ทํ า ให) ชุ ม ชน
สถานศึกษาสามารถพึ่ งพาตนเองได)จริงและต)องทํ าให) ยั่งยืน แก)ไขอดี ตที่ ทําแล)วขาดความตอเนื่อง เชน
การพัฒนาผลิตภัณฑ1ในท)องถิ่นหลายสวนไมยั่งยืนและบางสวนเป9นแตเพียงการไปทําเป9นตัวอยาง ประชาชน
ทําเองตอไปไมได) หาตลาดไมได) ที่สําคัญผลงานของอาจารย1ที่ประสบผลสําเร็จแล)วควรต)องนําไปสูการ
เลื่อนวิทยฐานะได)
(2) มหาวิทยาลัยได)รับความเชื่อถือในเรื่องตอไปนี้ มากน)อยเพียงใด และเพราะเหตุใด
ก. คุณภาพอาจารย
สวนใหญ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพอาจารย1 โ ดยเฉพาะอาจารย1 รุ นเกา ๆ สวน
อาจารย1 รุ นใหม ควรมี ค วามมุ งมั่ น ตั้ ง ใจอยางเต็ ม ที่ มี ก ารพั ฒ นาตนเองอยางตอเนื่ อ ง ให) ทั น ตอการ
เปลี่ยนแปลง มีวิธีการถายทอดความรู)ที่ทําให)ศิษย1เกงทางวิชาการและการอบรมสั่งสอนศิษย1ให)เป9นคนดี ไม
ผิดหวังที่สงลูกหลานมาเรียนในมหาวิทยาลัยแหงนี้
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บางสวน เห็นวา มีอาจารย1รุนใหมจํานวนมากที่ไมได)จบการศึกษาสายครูมา จึงควร
ต)องพัฒ นาคุณภาพความเป9นครูให) เทียบเทากับ อาจารย1รุนเกา รวมทั้งพัฒ นาอาจารย1ให)ได)คุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑ1มาตรฐาน ควรลดอาจารย1จ)างสอนให)น)อยลงเพราะขาด
แรงจูงใจในการสอน โดยจัดหาอาจารย1ประจําให)เพียงพอ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและความ
เป9นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ1
ข. คุณภาพหลักสูตร
สวนใหญ เห็นวา หลักสูตรมีความนาเชื่อถืออยูในเกณฑ1ดีมาก มีความครบถ)วนและ
หลากหลาย จัดรายวิชาได)เหมาะสมกับสภาพท)องถิ่น มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผานการกลั่นกรองจาก
ผู)มีสวนได)สวนเสียมาเป9นอยางดี และบางสาขาวิชาสภาวิชาชีพให)การรับรอง
บางสวน เห็นวา ควรพัฒนาหลักสูตรให)เข)าถึงท)องถิ่นมากยิ่งขึ้นที่สามารถนําไปใช)ได)
จริง โดยให)ความสําคัญกับการเรียนนอกสถานที่ และควรพัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อให)
เห็นถึงความแตกตางและสร)างจุดเดนของบัณฑิต
ค. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน เชน อุปกรณ/เครื่องมือ แหลงเรียนรู#
สวนใหญ เห็นวา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนดีมาก มีความพร)อมในการสอน
มีสื่ อการเรียนการสอนที่ ทัน สมั ยเพี ย งพอตอการใช) งาน มีแหลงเรียนรู)ที่เหมาะสม ทั น สมั ย มี น วัตกรรม
เทคโนโลยีใหม ๆ ที่ทันสมัยไมแพ)มหาวิทยาลัยชื่อดังตาง ๆ
บางสวน เสนอแนะ ให)พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคูกับการสอนวิชาการด)วย
ง. คุณภาพนักศึกษาหรือคุณภาพบัณฑิต
สวนใหญ เห็นวา มหาวิทยาลัยสร)างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป9นที่ยอมรับของสังคมอยูใน
ระดับ ปานกลาง มีความรู)ที่ดี นิสัยดี การแตงกายสุภาพ เรียบร)อย มี การดูแลพัฒ นาตนเองได)ดี ขึ้นและ
พยายามยกระดับความรู)ตัวเองโดยการสอบแขงขันกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับต)นๆ ของประเทศไทย
บางสวน เห็ น วา ควรต) อ งการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่ จ บออกไปสู
ตลาดแรงงาน คอนข)างไมมีคุณภาพและเลือกงาน โดยควรประเมินติดตามบัณฑิตที่ออกสูตลาดแรงงานนํา
ข)อบกพรองมาปรับปรุงแก)ไข และนักศึกษาที่รับเข)ามาจํานวนมากยังออนวิชาการและคุณสมบัติอื่น ๆ มาก
ควรแก)ไขโดยให)ทุนสนับสนุน ชักจูงให)นักเรียนที่เกง ๆ มาเข)าเรียนให)มากขึ้น
(3) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีจุดเดนและข)อควรปรับปรุงในเรื่องใดบ)าง
ก. จุ ด เดน นั ก ศึ ก ษาเป9 น คนในท) อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ค วามสามารถรู) จั ก สภาพความ
เปลี่ยนแปลงของท)องถิ่น มีสวนรวมกับสังคมท)องถิ่นได)อยางกลมกลืน สามารถพัฒนาท)องถิ่นได)เป9นอยางดี
กล)าแสดงออก มีความอดทนคอนข)างสูง สู)งาน
ข. ข#อควรปรับปรุงแก#ไข บั ณฑิตของมหาวิทยาลัยควรได)รับการพัฒ นาในเรื่อง
ระเบียบวินั ย การแตงกาย มารยาททางสังคม ความตรงตอเวลา ทักษะการสื่อสาร ทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตครูควรมีจิตวิญญาณของความเป9นครู
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(4) มหาวิทยาลัยได)นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป9นแนวทางในการพัฒนามากน)อย
เพียงใด
สวนใหญ เห็นวา มหาวิทยาลัยได)นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป9นแนวทางใน
การพัฒนาในระดับดี ให)มีกิจกรรมสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชน ให)เป9นชุมชนและหมูบ)านต)นแบบ สนับสนุนให)
ท)องถิ่นให)ทําเกษตรอินทรีย1และเกษตรปลอดภัย เดินตามรอยพอ เศรษฐกิจพอเพียง พออยู พอกิน เปtด
โอกาสให)นักศึกษาที่เข)ามาฝxกประสบการณ1จากสถานที่จริง
บางสวน เห็ น วา ควรนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช) ป ระโยชน1 อยางจริ งจั ง
มากกวานี้ โดยนํามาใช)ในการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา เพราะพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ1
มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวนมาก
(5) ทานมีความเห็นอยางไรตอการดําเนินงานเตรียมความพร)อมสูประชาคมอาเซียน
ของมหาวิทยาลัย
สวนใหญ เห็ น วา มี ก ารดํ าเนิ น งานเตรี ย มความพร) อมสู ประชาคมอาเซี ย นอยาง
ตอเนื่อง สร)างบัณฑิตให)มีความรู)ความเข)าใจและเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให)มีองค1ความรู)ในเรื่อง
อาเซียนอยางแท)จริง และสามารถนําไปดําเนินงานหรือนําความรู)ไปถายทอดหรือปฏิบัติได)จริง รวมทั้งเป9น
การเพิ่มโอกาสการเข)าสูตลาดแรงงานในตางประเทศได)มากขึ้น
บางสวน ได)เสนอแนะวา ควรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาพมาและภาษาประเทศ
เพื่อนบ)านอื่น ๆ ให)สามารถสื่อสารได)อยางแท)จริง
(6) มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง และสิ่งที่ควรปรับปรุง แก)ไข และพัฒนาในเรื่องอะไร อยางไรบ)าง
ก. จุ ด แข็ ง เป9 น มหาวิท ยาลั ย ของชุ ม ชน สร) างความรู)สู ท) องถิ่ น ให) การพั ฒ นา
ท)องถิ่น ชุมชน ท)องที่ หมูบ)าน และวัฒ นธรรมชุมชน สนองความต)องการของท)องถิ่น เชน ข)าวไรซ1เบอรี่
อนุรักษ1โบราณสถาน ความเชื่อในท)องถิ่น รวมทั้งมีความพร)อมในด)านสถานที่ มีต)นทุนที่ดีในการพัฒ นา
นักศึกษา มีสาขาวิชาที่หลากหลายให)เลือกเรียนตามความต)องการ
ข. สิ่งที่ควรปรับปรุง พัฒนาสิ่งที่ดีตอไปอยางดีที่สุด สร)างหลักสูตร สกุลชางเมือง
เพชร ปรับปรุงเส)นทางสัญจรของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่คับแคบ และไมปลอดภัยตอผู)ใช)ถนน สื่อสารให)
ภายนอกให)ทราบทั่วอยางถึง กวดขันระเบียบวินัยของนักศึกษาให)มากยิ่งขึ้น แก)ปaญหาระบบจราจรภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย และบริ เวณด) า นนอกหน) า มหาวิ ท ยาลั ย ปB องกั น การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ กับ เด็ ก นั กศึ ก ษา พั ฒ นา
ความสามารถภาษาของนั กศึ กษา โดยเฉพาะภาษาอั งกฤษ ภาษาจี น เพื่ อ ก) าวเข) าสู ประชาคมอาเซี ย น
พัฒนาระบบการสื่อสารกับบุคลากรภายนอก เชน ผานทางอินเตอร1เน็ต ซึ่งปaจจุบัน กําลังพัฒนาขึ้นอีก มี
การวางเปBายุทธศาสตร1ที่ชัดเจนที่จะทํารวมกับท)องถิ่นและจัดทําเป9นประกาศรวมกัน ปรับรื้อโครงสร)างของ
มหาวิทยาลัยใหม ให)มีสวนงานกลยุทธ1และแผนงาน เพื่อชี้นําและตัดสินใจในการวางแผนสูอนาคต
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3) ผลการสนทนากลุ&มอธิการบดี รองอธิการบดี และผู%ช&วยอธิการบดี
คณะกรรมการฯ ได) ส นทนากลุ มอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี และผู) ช วยอธิ ก ารบดี
เพื่ อประเมิ น ผลงานของอธิ การบดี ในประเด็ น คํ าถามที่ จั ด เตรีย มไว)ล วงหน) าในวั น ที่ 5 กั น ยายน 2560
เพื่อตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย ผลการสนทนากลุมอธิการบดี รองอธิการบดี และผู)ชวยอธิการบดี
สรุปได)ดังนี้
(1) ทานคิดวาพันธกิจที่มหาวิทยาลัยดําเนินการได)ประสบความสําเร็จและพันธกิจใดที่
ยังไมบรรลุเปBาหมาย
สวนใหญ เห็นวา พันธกิจที่ดําเนินการได)ประสบความสําเร็จ ได)แก การผลิตบัณฑิต
โดยการปรับกระบวนการของหลักสูตรเป9นการบริหารบูรณาการศาสตร1 (Cluster) เพื่อรองรับยุทธศาสตร1
ภูมิภาคและสร)างความเข)มแข็งของกลุมศาสตร1ที่เกี่ยวข)อง และการขับเคลื่อนเอกลักษณ1 “ความโดดเดน
อาหาร และการทองเที่ยว” ที่ได)วางระบบและโครงสร)างพื้นฐานไว)อยาครบถ)วนแล)ว รวมทั้งการสงนักศึกษา
รวมแขงขันทักษะวิชาการ วิชาชีพและได)รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
สวนพันธกิจที่ยังไมบรรลุเปBาหมาย ได)แก การวิจัยที่สามารถนําไปใช)ประโยชน1ได)ยัง
มีจํานวนไมมากนัก การพัฒ นาอาจารย1และบุคลากรให)ได)สัดสวนตามเกณฑ1มาตรฐานอุดมศึกษากําหนด
ทั้งด)านคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ในพันธกิจที่ยังไมบรรลุเปBาหมายได)ถูกดําเนินการไปตามแผนและมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
(2) ทานคิดวาจุดแข็ง และจุดออนของมหาวิทยาลัย มีอะไรบ)าง
ก. จุ ด แข็ ง มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายชั ด เจนและทุ ก คนรั บ รู) แ ละรวมปฏิ บั ติ
มีหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล)องกับสถานการณ1 ในสังคมปaจจุบันและอนาคต เน)นการปฏิบัติงานจริง
เพื่อคุณภาพของบัณฑิต
ข. จุดออน สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการของอาจารย1ในมหาวิทยาลัยยังต่ํา
กวาเกณฑ1มาตรฐานอุดมศึกษา ต)นทุนด)านคุณลักษณะ คุณภาพทางวิชาการของนักศึกษาใหมยังออนแอ
อยางตอเนื่ อง บุ คลากรสายวิช าการและสายสนั บ สนุ น มี ภ าระงานมากทํ าให) ขาดการพั ฒ นาตนเองทาง
วิชาการ และขาดการประชาสัมพันธ1และการสร)างภาพลักษณ1ที่ดีขององค1กรสูสาธารณะ
(3) ทานคิดวาอัตลักษณ1ของนักศึกษา เอกลักษณ1ของมหาวิทยาลัยขณะนี้ไปถึงจุดหมาย
หรือยัง
ก. อั ต ลั กษณของนั กศึ กษา อั ต ลั ก ษณ1 ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด “ซื่ อสั ต ย1 มี วิ นั ย
ใฝ{เรียนรู)” จากผลการประเมิน ของผู)ใช) บัณ ฑิ ต พบวา อยูในระดับ ดี และมหาวิทยาลั ยกําลังพั ฒ นาและ
ขั บ เคลื่ อนอยางตอเนื่ องให) เกิ ด ผลสํ า เร็จ เชน วิ นั ย การสวมหมวกนิ รภั ย 100 เปอร1เซ็ น ต1 การแตงกาย
การตรงตอเวลา เป9นต)น
ข. เอกลั ก ษณของมหาวิ ท ยาลั ย ด) า นเกษตร อาหาร การทองเที่ ย ว และ
วิทยาศาสตร1สุขภาพ ขณะนี้ได)สนับสนุนโครงสร)างพื้นฐานตาง ๆ ได)ประมาณร)อยละ 60 เพื่อสร)างความ
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พร)อมและรองรับการทํางานให)บรรลุเปBาหมาย และจากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว ประเทศที่ เ ปt ด สอนในด) า นเกษตรอาหาร ทองเที่ ย ว พบวา อยู ในลํ า ดั บ 1-5 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และต)องพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อให)มีความโดดเดนเป9นที่ยอมรับตอไป
(4) ข)อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
ป"งบประมาณ พ.ศ.2560 คิดวาเป9นอยางไร ได)ดําเนินการหรือไมอยางไร
สวนใหญ เห็ น วา มหาวิ ท ยาลั ย ได) นํ า ข) อ เสนอแนะของคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย ไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเสนอตอสภามหาวิทยาลัยและ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตอสภามหาวิทยาลัย
(5) สิ่งใดที่มหาวิทยาลัยควรเรงพัฒนาหรือแก)ไข และภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยควร
เป9นเชนใด
ก. สิ่งใดที่มหาวิทยาลัยควรเรงพัฒนาหรือแก#ไข ได)แก การสื่อสารทั้งภายนอกและ
ภายในองค1กร เพิ่มจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนตามภาระงานของฝ{ายตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้น กําหนดแนวทาง
ปBองกันและตั้งรับการวาจ)างบุคลากรที่ไมปฏิบัติหน)าที่อยางสมศักดิ์ศรีและมีทัศนคติเป9นลบตอนโยบายของ
มหาวิทยาลัยแม)วาทุกคนจะมีสิทธิในความคิดที่แตกตาง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให)พร)อมทั้งคุณวุฒิและ
ตํ า แหนงทางวิ ช าการ เรงรั ด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ1 แ ละนวั ต กรรมที่ ได) จ ากงานวิ จั ย โดยในชวงแรก
มหาวิทยาลัยจะเน)นผลิตภัณฑ1จากตาลโตนดและบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจอื่น ๆ สร)างชุมชนต)นแบบ ใน
พื้น ที่ ที่มหาวิทยาลัยรับ ผิด ชอบในจั งหวัดเพชรบุ รีและจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ1 โดยบู รณาการรวมกัน ทั้ ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ข. ภาพอนาคตของมหาวิ ท ยาลั ย สร)า งความโดดเดนด) า นเกษตรอาหาร การ
ทองเที่ยว และวิทยาศาสตร1สุขภาพ ตลอดจนพัฒนามหาวิทยาลัยสูการมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green
and Clean University) มหาวิทยาลั ยดิ จิทัล (Digital University) ภายระยะเวลา 5 ป" และขับ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร1ตามพระราโชบายรัชกาลที่ 10 ในการการพัฒนาชุมชนต)นแบบ การผลิตและพัฒนานักศึกษาครู
และครูประจําการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท)องถิ่น
1.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต&อการจัดการเรียนการสอนและการบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
1) ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต& อ การจั ด การเรี ย นการสอนและการบริ ก ารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยสอบถามนักศึกษา 500 คน แยกตามคณะและหนวยงานตามภารกิจ ที่ให) บ ริการ
โดยใช)แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะห1ข)อมูลโดยใช)สถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผลและจัดลําดับตามเกณฑ1การแปลผลที่กําหนด
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ตารางที่ 4.7 ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาตอการจั ด การเรี ย นการสอนและการบริ ก ารของ
มหาวิทยาลัย ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นประเมิน
ความพึงพอใจต&อการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและ
กายภาพของคณะ
1. คณะครุศาสตร1
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะวิศวกรรมศาสตร1และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะพยาบาลศาสตร1
6. คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1
7. คณะวิทยาการจัดการ
8. คณะวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
รวมเฉลี่ย
ความพึงพอใจต&อการบริการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. ด)านกิจการนักศึกษา
2. ด)านการเงิน
3. ด)านสถานที่ สภาพแวดล)อม และการบริการตาง ๆ
รวมเฉลี่ย
ความพึงพอใจต&อการบริการด%านส&งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ด)านสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รวมเฉลี่ย
ความพึงพอใจต&อการบริการด%านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ด)านการบริการบริการห)องสมุด
2. ด)านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยทุกด%าน

ระดับความพึงพอใจ
ส&วนเบี่ยงเบน
ค&าเฉลี่ย
แปลผล
มาตรฐาน

ลําดับ

4.32
4.03
3.85
3.81
3.77
4.04
3.72
4.05
3.92

0.42
0.72
0.68
1.09
0.71
0.79
0.86
0.74
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
4
5
6
7
3
8
2


3.70
3.74
3.67
3.69

0.78
0.80
0.88
0.86

มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
3


3.40
3.40

0.96
0.96

ปานกลาง
ปานกลาง

1


3.94
3.58
3.75
3.83

0.84
0.96
0.93
0.80

มาก
มาก
มาก
มาก

1
2


จากตารางที่ 4.7 พบวา โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและ
การบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.83) โดยมีความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.92) สูงเป9นลําดับที่ 1 รองลงมา ได)แก ด)านวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.75) และด)านการบริการทั่วไปของมหาวิทยาลัย (คาเฉลี่ยเทากับ
3.69) สวนด)านสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.40) ตามลําดับ
เมื่ อคํ านวณคาคะแนนตามเกณฑ1 การให) คะแนนที่ คณะกรรมการฯ กําหนด มี ค าคะแนน
เทากับ 3.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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นอกจากนั้ น นั ก ศึ ก ษาได) เ สนอความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ของจากคํ า ถามปลายเปt ด ของ
แบบสอบถาม สรุปได)ด)งนี้
(1) ด%านการจัดการเรียนการสอน
ก. มหาวิทยาลัยเก็บคาเลาเรียนแพงแล)วจึงไมควรเก็บคาตําราอีก (จํานวน 4 คน)
ข. ควรจัด สรรงบประมาณเพื่ อจั ด หาคาอุ ป กรณ1 และเครื่องมื อทดลองให) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมากกวานี้ (จํานวน 1 คน)
ค. ควรเครงครั ดไมให) นั กศึ กษาลอกข) อสอบและมี ความยุ ติ ธรรมในทุ ก ๆ เรื่อ ง
(จํานวน 1 คน)
(2) ด%านการบริการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ก. ควรเปt ดประตู ห ลังมหาวิทยาลัย (ข) างอาคาร 26) ให)นั กศึกษาเข)า – ออกได)
(จํานวน 4 คน)
ข. ควรจัดให)มีร)านค)าในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นและกําหนดราคาขายให)ชัดเจนทุ ก
ร)าน (จํานวน 4 คน)
ค. ควรติ ด ตั้ งตู) ATM ธนาคารกรุ งไทยในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ความสะดวกของ
นักศึกษากองทุนให)กู)ยืมเพื่อการศึกษา (จํานวน 3 คน)
ง. ควรเพิ่มสถานที่จอดรถให)เพียงพอ (จํานวน 3 คน)
จ. ควรซอมบํารุงโปรเจคเตอร1ในห)องเรียนทุกห)องให)มีภาพคมชัดเจนและสีสมจริง
(จํานวน 3 คน)
ฉ. ควรพิ จ ารณ าความต) อ งการของนั ก ศึ ก ษาไมใชเห็ น แกประโยชน1 ข อง
มหาวิทยาลัยและชื่อมหาวิทยาลัย (จํานวน 1 คน)
ช. ควรสงเสริมกีฬาให)ได)คุณภาพกวานี้ (จํานวน 1 คน)
(3) ด%านส&งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ก. ควรปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียน (จํานวน 14 คน)
ข. ควรปรับปรุงการให)บริการของพนักงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ควรให)บริการด)วยความเต็มใจ (จํานวน 5 คน)
(4) ด%านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ควรปรับปรุงระบบอินเตอร1เน็ตในเร็วขึ้นและเข)าถึงได)งาย ครอบคลุมทุกพื้นที่
(จํานวน 6 คน)
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3) ผลการสนทนากลุ&มนักศึกษา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได)สนทนากลุม
ตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ ชั้นป"ที่ 3 ป"ที่ 4 และป"ที่ 5 นายกองค1การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรคณะ
ในประเด็น คําถามที่ กําหนดไว)ลวงหน) า เพื่ อตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 72 คน ในวัน ที่
5 กันยายน 2560 ผลวิเคราะห1ข)อมูลดังนี้
(1) นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อาจารย1ผู)สอน
และการประเมินผลการเรียนการสอนมากน)อยเพียงใด เพราะเหตุใด
ก. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาสวนหนึ่ง เห็นวา หลักสูตรที่เปtดสอนมีความครบถ)วนทันสมัย เป9นไป
ตามวัต ถุ ป ระสงค1 ของหลั กสู ต ร (จํ านวน 24 คน) จั ด การเรี ย นการสอนในด) านการปฏิ บั ติ และทฤษฎี ที่
เหมาะสม (จํานวน 18 คน)
นักศึกษาบางสวน เห็นวา การสอนเนื้อหาไมตรงตามหลักสูตร ไมครบถ)วนตาม
หลั กสู ต ร (จํ านวน 19 คน) โดยได) เสนอแนะเพื่ อการพั ฒ นา ได) แก สนั บ สนุ น ให) พัฒ นาหลั กสู ต รด) า น
ภาษาตางประเทศ (จํานวน 11 คน) พัฒนางานวิเทศสัมพันธ1ให)เข)มแข็ง (จํานวน 8 คน) ควรมีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศเพิ่มขึ้น (จํานวน 6 คน) ควรปรับกระบวนการทําโปรเจค กิจกรรมพิเศษ
สัมมนา ให)สํ าเร็จกอนการฝxกงาน เนื่องจากพบปaญ หานั กศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามกําหนด (จํานวน
5 คน) บางรายวิชาเอกสารการเรียนการสอนมากเกินไปทําให)ไมสามารถใช)สอนได)ครบถ)วน (จํานวน 5 คน)
เสนอให) มีก ารสอบวั ด ความรู) ภ าษาอั งกฤษในหลั กสู ต ร (จํ า นวน 2 คน) และควรปรับ ความยากในบาง
หลักสูตร (จํานวน 2 คน)
ข. อาจารยผู#สอน
นักศึกษาจํานวนหนึ่ง เห็นวา อาจารย1สอนโดยให)ทํากิจกรรมภายในห)องเรียน
ทําให)เข)าใจงาย (จํานวน 25 คน) และอาจารย1มีความรู)สามารถให)ความรู)แกนักศึกษา (จํานวน 21 คน)
สวนหนึ่ ง เห็ น วา อาจารย1ผู) สอนทํ างานที่ นั กศึกษาสงหาย (จํ านวน 6 คน)
อาจารย1ส อนไมตรงกับ เนื้ อหา (จํานวน 5 คน) อาจารย1 ไมมีความรู)และประสบการณ1 เพี ยงพอตอความ
ต)องการของนักศึกษา ขาดความรู)เฉพาะด)านในรายวิชาเฉพาะ (จํานวน 5 คน) อาจารย1มีจํานวนไมเพียงพอ
ทําให)เกิดการสอนที่ไมเต็มที่ (จํานวน 3 คน) อาจารย1สอนเร็วเกินไปขาดการอธิบายรายละเอียด (จํานวน
1 คน) การแตงกายของอาจารย1ไมเรียบร)อย (จํานวน 1 คน) อาจารย1สอนกินเวลาในชวงปtดเทอม (จํานวน
1 คน) อาจารย1ขาดการประสานงานในรายวิชาที่ นักศึกษาต)องสังเกตพฤติ กรรมในโรงเรียน แตอาจารย1
ไมติดตอประสานงานออกบันทึกข)อความให)กับทางโรงเรียน (จํานวน 1 คน) อาจารย1ไมเข)าใจในพฤติกรรม
ของนักศึกษาออทิสติก (จํานวน 1 คน) และอาจารย1ไมปฏิบัติตามข)อตกลง มคอ.3 ในการกําหนดชั่วโมงการ
สอนที่ไมครบถ)วน (จํานวน 1 คน)
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ค. การประเมินผลการเรียนการสอน
นั กศึ กษา เห็ นวา การตั ดเกรดมี ความยุ ติ ธรรมในบางสาขา (จํ านวน 32 คน)
มีการประเมินกอน – หลัง การเรียนการสอน (จํานวน 16 คน) สามารถนําความรู)ที่ได)รับไปประยุกต1 ใช)
ประกอบอาชีพได)จริง (จํานวน 12 คน) อาจารย1บางทานไมเปtดเผยและให)สิทธิในการขอดูเกรดแกนักศึกษา
(จํานวน 8 คน) บางวิชาแจ)งเกรดช)า ทําให)นักศึกษาที่ออกไปฝxกงานต)องกลับมาแก)ไขทําให)เกิดความลาช)า
(จํานวน 4 คน) อาจารย1บางคนสร)างข)อตกลงกับนักศึกษาหากไมสามารถทําข)อสอบบางข)อได)จะได)รับเกรด
ต่ําลง ซึ่งไมสอดคล)องกับคะแนนเก็บของนักศึกษา ทําให)เกิดความไมยุติธรรม (จํานวน 2 คน)
(2) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดบริการด)านสิ่งอํานวยความสะอาดที่เอื้อตอ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในเรื่องตอไปนี้ มากน)อยเพียงใด เพราะเหตุใด
ก. การบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษา เห็นวา ระบบอินเตอร1เน็ ตมีความรวดเร็วและสามารถใช)เป9 นสื่อใน
การเรียนการสอนที่ สร)างความเข)าใจได)งาย (จํานวน 24 คน) แตมีบางสวนเห็ นวาระบบอินเตอร1เน็ ตไม
ครอบคลุมพื้น ที่ ในมหาวิทยาลัย และมีความลาช) า (จํานวน 10 คน) จํ านวนคอมพิ วเตอร1ไมเพีย งพอตอ
จํานวนนักศึกษา (จํานวน 3 คน) และระบบลงทะเบียนไมมีประสิทธิภาพลาช)า ทําให)นักศึกษาไมสามารถ
ลงทะเบียนในรายวิชาที่สนใจได) (จํานวน 2 คน) รวมทั้งได)เสนอแนะให)จัดขั้นตอนกระบวนการให)บริการ
ตาง ๆ ผานระบบ เพื่อลดการติดตอกับเจ)าหน)าที่ (จํานวน 1 คน)
ข. ห#องเรียนและห#องปฏิบัติการ
นั ก ศึ ก ษา เห็ น วา อุ ป กรณ1 ก ารเรี ย นการสอนครบถ) ว น (จํ า นวน 14 คน)
บรรยากาศ ความสวางในห)องเรียน เหมาะสม (จํานวน 9 คน)
และมี นั กศึ กษาบางสวน เห็ น วา เครื่ องมื อภายในห) องเรี ย นชํ ารุ ด เครื่องมื อ
อิเล็กทรอนิกส1ไมพร)อมใช)งาน ห)องคอมพิวเตอร1มีคอมพิวเตอร1ที่ชํารุดจํานวนมาก อุปกรณ1 ห)องปฏิบัติการ
ห)องทดลอง บางสาขาชํารุด บางวิชาไมเพียงพอ (จํานวน 21 คน) จํานวนห)องเรียนไมเพียงพอ (จํานวน
12 คน) ระบบไฟฟBาลัดวงจร ทําให)เกิดปaญหาไฟกระชาก เครื่องมือไฟฟBาชํารุดจํานวนมาก นักศึกษาเสนอ
การจั ด ทํ าระบบตั ดไฟฉุ กเฉิ น เครื่ องสํ า รองไฟ ไฟฉุ กเฉิ น (จํ า นวน 6 คน) อาคาร 14 ครุภั ณ ฑ1 ป ระจํ า
ห)องเรียนชํารุด เชน เครื่องปรับอากาศทั้งชั้นใช)ไมได) พัดลมเสีย (จํานวน 5 คน)
ค. การบริการห#องสมุด
นักศึกษา เห็นวา สื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกในห)องสมุดครบถ)วน (จํานวน
21 คน) บางสวน เห็นวา หนังสือเกา ไมเป9นปaจจุบัน (จํานวน 18 คน) และมีจํานวนหนังสือไมเพียงพอตอ
ความต)องการ (จํานวน 18 คน) พร)อมเสนอแนะให)มีระบบ Wi–Fi ภายในห)องสมุด เพื่อการสืบค)น (จํานวน
9 คน) ควรเปtด-ปtด ห)องสมุดตามเวลาที่กําหนด เจ)าหน)าที่ปtดเครื่องปรับอากาศ ไฟ กอนเวลาที่กําหนด
และควรเปtด 24 ชั่วโมง (จํานวน 5 คน) เพิ่มสื่อออนไลน1ภาษาไทย ลงใน PDF เนื่องจากในระบบปaจจุบัน
เป9 นสื่ อออนไลน1 ภ าษาอังกฤษ (จํานวน 7 คน) ควรมีห) องสมุด สาขาที่บ รรจุ หนั งสื อที่มีเนื้อหาเฉพาะทาง
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หนั งสื อ เรี ย นแตละสาขา เนื่ อ งจากห) องสมุ ด กลางไมสามารถตอบสนองความต) อ งการของนั ก ศึ ก ษาได)
เพียงพอ และหนังสือบางประเภทมีราคาที่สูง (จํานวน 7 คน) และห)องสมุดคณะควรมีบรรณารักษ1ดูแล
ปaจจุบันให)อาจารย1ทําหน)าที่ ปaญหาที่พบคือเมื่ออาจารย1มีการเรียนการสอนล็อคห)อง นักศึกษาไมสามารถ
ใช)ประโยชน1ได)อยางเต็มที่ (จํานวน 2 คน)
ง. การบริการของเจ#าหน#าที่หนวยตาง ๆ
นักศึกษาพอใจการให)บริการของเจ)าหน)าที่ (จํานวน 28 คน) และเสนอให)ปรับ
ปรับปรุงการให)บริการรวดเร็วขึ้น (จํานวน 21 คน) รวมทั้งปรับปรุงพฤติกรรมการให)บริการแกนักศึกษา
(จํานวน 18 คน) พัฒ นาระบบการให)บริการโดยจัดขั้นตอนกระบวนการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดการติดตอกับเจ)าหน)าที่ (จํานวน 25 คน)
(3) นั กศึ กษามี ความพึ งพอใจตอบรรยากาศด) านกายภาพ และสิ่ งแวดล) อมของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องตอไปนี้มากน)อยเพียงใด เพราะเหตุใด
ก. การรักษาความปลอดภัย
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
ตลอด 24 ชั่ ว โมง (จํ า นวน 33 คน) และให) ค วามเชื่ อ ถื อ ระบบการรั กษาความปลอดภั ย นาเชื่ อ ถื อ ของ
มหาวิทยาลัย (จํานวน 30 คน) และเห็นด)วยกับการหักคะแนนพฤติกรรมสําหรับนักศึกษาที่ไมสวมหมวก
นิรภัย แตควรให)ผอนผันสําหรับนักศึกษาบางคน เชน นักศึกษาที่ต)องทํากิจกรรม หรือข)อกําหนดในการ
เรียนในบางรายวิชา (จํานวน 25 คน)
บางสวน ได)เสนอแนะให)เจ)าหน)าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน)าที่ด)วยความ
เข)มงวดจริงจัง (จํานวน 14 คน) ซอมบํารุงกล)องวงจรปtดชํารุด ให)สามารถใช)งานได)ในกรณีเกิดเหตุการณ1
ฉุกเฉิน (จํานวน 10 คน) และปรับปรุงพฤติกรรมเจ)าหน)าที่รักษาความปลอดภัยที่ไมเหมาะสม เชน การสูบ
บุหรี่ การรวมตัวพูดคุยเป9นกลุมขณะปฏิบัติงาน เปtดเพลงเสียงดังในเวลากลางคืน (จํานวน 7 คน) เป9นต)น
และหากเป9นไปได)ควรใช)คีย1การ1ดหรือสแกนลายนิ้วมือในระบบรักษาความปลอดภัย (จํานวน 5 คน)
ข. การจัดการและดูแลการจราจร
นั ก ศึ กษา เห็ น วา มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารบริห ารจั ด การและดู แลการจราจรที่ ดี
(จํานวน 26 คน) โดยเจ)าหน)าที่ปฏิบัติหน)าที่เต็มอยางความสามารถ (จํานวน 22 คน)
บางสวน เสนอแนะให)มีเจ)าหน)าที่รักษาความปลอดภัยโบกรถ เพื่อลดการเกิด
อุ บั ติ เหตุ ในบางจุ ด (จํ า นวน 14 คน) แก) ปa ญ หาการจราจรโดยเปt ด ประตู 2 เนื่ อ งการในชวงเวลาเช) า
การจราจรติ ด ขั ด (จํ า นวน 14 คน) เพิ่ ม ทางม) า ลาย (จํ า นวน 8 คน) และให) เสนอกํ า หนดความเร็ ว ใน
มหาวิทยาลัย (จํานวน 2 คน)
ค. สถานที่จอดรถ
นักศึกษา เห็นวา จํานวนพื้นที่ไมเพียงพอและไมเหมาะสม (จํานวน 60 คน)
โดยเสนอแนะให)จัดระบบรถรางรับสงนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (จํานวน 10 คน)
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ง. โรงอาหาร
นักศึกษาบางสวน เห็นวา จํานวนร)านค)าและพื้นที่รับประทานอาหารเพียงพอ
แล)ว (จํานวน 27 คน) และมีความสะอาดพอควร (จํานวน 15 คน) แตบางสวน เห็น วา จํานวนร)านค) า
ไมเพียงพอ (จํานวน 15 คน) และเสนอให)เพิ่มพื้นที่ในการยืนรอซื้ออาหาร (จํานวน 8 คน) และพัฒนาพื้นที่
ชั้น 3 โดยเปtดร)านค)า (จํานวน 5 คน)
จ. ห#องน้ํา
นั กศึ กษา เห็ น วา ห) องน้ํ าไมสะอาดในบางพื้ น ที่ และบางพื้ น ที่ ส ะอาดดี เชน
ห) องสมุ ด คณะมนุ ษยศาสตร1และสั งคมศาสตร1 (จํ านวน 18 คน) ห) องน้ํ าเพี ย งพอ (จํ านวน 13 คน) แต
ห)องน้ําบางอาคารอุปกรณ1ชํารุด เชน น้ําไมไหล ชักโครกแตก (จํานวน 10 คน) ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
เชน น้ํายาล)างมือ กระดาษชําระ (จํานวน 10 คน) และเสนอให)มีการรณรงค1ไมให)มีการสูบบุหรี่ในห)องน้ํา
(จํานวน 2 คน)
ฉ. สภาพแวดล)อมและภูมิสถาปaตย1
นักศึกษา เห็นวา สภาพแวดล)อมของมหาวิทยาลัยมีความรมรื่น มีพื้นที่สีเขียว
พอควร (จํานวน 17 คน) และเสนอให)มีการปรับปรุง ซอมแซมอาคารมีอายุมาก เกา ชํารุด (จํานวน 14 คน)
เพิ่มต)นไม)ใหญ เพิ่มการดูแลสนามหญ)า (จํานวน 14 คน) ปรับปรุงการปtดถนนในพื้นที่กอสร)าง ไมแจ)งวันเวลา (จํานวน 10 คน) ปรังปรุงลูกระนาดชะลอความเร็วรถให)ดีเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ (จํานวน 5 คน) เพิ่ม
แสงสวางในชวงเวลากลางคืนบางจุด (จํานวน 5 คน) และดูแลปBองกันวัสดุกอสร)างหลนในพื้นที่กอสร)าง
(จํานวน 3 คน)
(4) นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น อยางไรตอการดํ า เนิ น งานเตรี ย มความพร) อ มสู
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย
นักศึ กษา เห็ น วา การสนั บ สนุน สงเสริมและเตรียมความพร)อมสูประชาคม
อาเซี ย นของมหาวิ ท ยาลั ย เหมาะสม (จํ า นวน 17 คน) มี ก ารเตรี ย มความพร) อ มที่ ดี ในการเปt ด – ปt ด
มหาวิทยาลัยให)ตรงอาเซียน (จํานวน 10 คน) โดยคณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1มีห)องให)ความรู)ด)าน
อาเซี ย นเปt ดโอกาสให) ค ณะอื่ น ๆ มาศึ ก ษาหาความรู) ได) (จํ า นวน 4 คน) และเสนอแนะให) เพิ่ ม ความรู)
ภาษาสากลเพื่อใช)ในการติดตอสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยเจ)าของภาษา (จํานวน 15 คน) ภาษา
ประเทศอาเซียน เชน พมา มลายู กับเจ)าของภาษา (จํานวน 9 คน) และให)ความสําคัญตอการแจ)งขาวให)
นักศึกษาทราบ (จํานวน 9 คน) ขณะที่บางสวน เห็นวา การเตรียมความพร)อมยังไมเพียงพอ (จํานวน 8 คน)
(5) นักศึกษา ประทับใจ ในเรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
นักศึกษา ประทับใจในสภาพแวดล)อมสวยงาม ภูมิทัศน1สวยงาม (จํานวน 12
คน) อาจารย1เป9นกันเอง ดูแลนักศึกษาทั่วถึง ติดตอสื่อสารอยูตลอดเวลา เป9นที่ปรึกษาที่ดี ให)ความรู)เพิ่มเติม
ที่ทันสมัยกับปaจจุบัน (จํานวน 11 คน) การให)บริการห)องสมุดครบวงจร (จํานวน 10 คน) สนามกีฬาดูดี
ภูมิใจในมหาวิทยาลัย (จํานวน 7 คน) การสงเสริมให)นักศึกษาได)เข)าประกวด ดูงาน เพื่อหาความรู) (จํานวน
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7 คน) การสงเสริมทุนการศึกษา (จํานวน 7 คน) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาขึ้น (จํานวน 4 คน) ขนาดโรง
อาหารที่เพียงพอตอนักศึกษา (จํานวน 3 คน) เจ)าหน)าที่รักษาความสะอาดให)บริการดี (จํานวน 3 คน)
การปฏิบัติหน)าที่ของเจ)าหน)าที่รักษาความปลอดภัย (จํานวน 3 คน) และมาตรการตรวจหมวกนิรภัยภายใน
มหาวิทยาลัย (จํานวน 2 คน) ตามลําดับ
(6) นักศึกษาเห็นวามหาวิทยาลัยควรปรับปรุง พัฒนาในด)านใดบ)าง อยางไร
นักศึกษา เห็น วา มหาวิทยาลัยควรซอมแซมครุภั ณ ฑ1 อาคารเกา และรักษา
ความสะอาดในพื้นที่ (จํานวน 15 คน) เพิ่มทางเดินสําหรับนักศึกษา (จํานวน 11 คน) ควรลดเวลาทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาให)น)อยลง เพื่อให)มีเวลาในการสอนและให)คําปรึกษาแกนักศึกษาเพิ่มขึ้น (จํานวน
10 คน) พัฒ นาหลักสูตรให)มีคุณภาพ (จํานวน 9 คน) ให)ความเป9นธรรมในการตัดเกรด (จํานวน 9 คน)
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ (จํานวน 7 คน) เพิ่มการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เชน งาน
ดนตรี ตลาดนัด (จํานวน 5 คน) เพิ่มชั่วโมงการฝxกปฏิบัติให)มากกวาการให)ความรู)ด)านเนื้อหา เนื่องจาก
พบปaญหาการเตรียมความพร)อมกอนการฝxกสอนน)อยทําให)เมื่อเรียนจบเกิดปaญหาในการปฏิบัติงานจริง ลด
การตรวจประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให) น) อ ยลง (จํ า นวน 2 คน) และปรั บ ปรุ งกฎเกณฑ1 ที่ ไมกอให) เกิ ด
ประโยชน1ตอนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัย (จํานวน 1 คน)
1.2.4 ผลการบริหารงานวิจัย
1) ผลงานวิจัยต&ออาจารย6ประจํา
ตารางที่ 4.8 จํานวนผลงานวิจัยตออาจารย1ประจํา ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลงานวิจัย

ด)านสังคมศาสตร1
ด)านวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
ด)านวิทยาศาสตร1สุขภาพ
รวม

จํานวนอาจารย6
ประจํา
(คน)
206
150
48
404

จํานวนงานวิจัย
(เรื่อง)

ร%อยละของ
ผลงานวิจัยต&อ
อาจารย6ประจํา
18.44
24.00
25.00
21.29

38
36
12
86

จากตารางที่ 4.8 พบวา ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยรวม จํานวน
86 เรื่อง คิดเป9นร)อยละ 21.29 ของอาจารย1ประจํา โดยอาจารย1ประจําด)านวิทยาศาสตร1สุขภาพ มีผลงานวิจัย
ร)อยละ 25.00 ซึ่งสูงเป9นอันดับแรก รองลงมา ได)แก ด)านวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี (ร)อยละ 24.00) และ
ด)านสังคมศาสตร1 (ร)อยละ 18.44) ตามลําดับ
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เมื่อคํานวณคาคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนที่คณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ
1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
2) จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยต&ออาจารย6ประจํา
ตารางที่ 4.9 จํานวนเงินสนับสนุนงานงานวิจัยตออาจารย1ประจํา ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลงานวิจัย

ด)านสังคมศาสตร1
ด)านวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
ด)านวิทยาศาสตร1สุขภาพ
รวม

จํานวนอาจารย6
ประจํา
(คน)
206
150
48
404

จํานวนเงินสนับสนุน
(บาท)

จํานวนเงิน
สนับสนุนต&อ
อาจารย6ประจํา
(บาท)
33,205.43
102,716.33
16,861.04
57,072.03

6,840,320.00
15,407,450.00
809,330.00
23,057,100.00

จากตารางที่ 4.9 พบวา ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีเงินสนับสนุนงานวิจัย จํานวน
23,057,100.00 บาท คิ ด เป9 น สัด สวนเงิน สนั บ สนุ น การวิจัย ตออาจารย1ป ระจํา จํ านวน 57,072.03 บาท
ตอคน โดยอาจารย1ด)านวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี มีสัดสวนเงินสนับสนุนการวิจัยตออาจารย1ประจําสูงสุด
จํานวน 102,716.33 บาทตอคน ตามลําดับ
เมื่อคํานวณคาคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนที่คณะกรรมการฯ กําหนด แตละด)านมีคาคะแนน
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) ผลงานวิจัยที่ได%รับการตีพิมพ6เผยแพร&
ตารางที่ 4.10 จํานวนผลงานวิจัยที่ได)รับการตีพิมพ1เผยแพร ตออาจารย1ประจํา ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลงานวิจัย

ด)านสังคมศาสตร1
ด)านวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
ด)านวิทยาศาสตร1สุขภาพ
รวม

จํานวนอาจารย6
ประจํา
(คน)
207
150
48
404

จํานวนงานวิจัยที่
ได%รับการตีพิมพ6
(เรื่อง)
26
93
23
142

ร%อยละของ
ผลงานวิจัยต&อ
อาจารย6ประจํา
12.56
62.00
47.92
35.15

จากตารางที่ 4.10 ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยได)รับ การตีพิมพ1
เผยแพร จํานวน 142 เรื่อง คิดเป9นร)อยละ 35.15 ของอาจารย1ประจํา โดยผลงานวิจัยด)านวิทยาศาสตร1และ
เทคโนโลยี ได)รับการตีพิมพ1 สูงที่สุด ร)อยละ 62.00 ของอาจารย1ประจํา รองลงมา คือ ด)านวิทยาศาสตร1
สุขภาพ ร)อยละ 47.92 และด)านสังคมศาสตร1 ร)อยละ 12.56 ตามลําดับ
เมื่อคํานวณคาคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนที่คณะกรรมการฯ กําหนด แตละด)านมีคา
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) ผลงานวิจัยจําแนกตามที่มาของแหล&งทุน
ตารางที่ 4.11 จํานวนผลงานวิจัยจําแนกตามที่มาของแหลงทุน ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่มาของแหล&งทุน
1.
2.
3.
4.
5.

แหลงทุนภายนอก
เงินรายได)
กองทุนวิจัย
ทุนสวนตัว
อื่น ๆ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ1/
สสส./สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา)
รวม

จํานวนผลงานวิจัย
(เรื่อง)
43
26
12
5

จํานวนเงิน
(บาท)
19,286,600
2,014,000
656,500
1,100,000

ร%อยละ

86

23,057,100

100.00

50.00
30.23
13.95
5.81

68

จากตารางที่ 4.11 ในป" งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิ ทยาลั ย มี งานวิ จั ย จํ า นวนทั้ งสิ้ น
จํานวน 86 เรื่อง โดยผลงานวิจัยมาจากแหลงทุนภายนอก มากที่สุด ร)อยละ 50.00 รองลงมา คือ จากเงิน
รายได) ร)อยละ 30.23 และจากกองทุนวิจัย ร)อยละ 13.95 ตามลําดับ
5) ผลงานวิจัยที่ได%นําไปใช%ประโยชน6
ตารางที่ 4.12 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช)ประโยชน1 ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560
การนําไปใช%ประโยชน6
1.
2.
3.
4.
5.

ใช)ในบูรณาการกับการเรียนการสอน
ใช)ในการบูรณาการกับการให)บริการวิชาการ (การพัฒนาท)องถิ่น)
ใช)ในการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ใช)ประโยชน1เชิงพาณิชย1
การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R)
รวม
หมายเหตุ *จํานวนงานวิจัยนับซ้ํา

จํานวนผลงานวิจัย*
(เรื่อง)
85
84
11
9
189

ร%อยละ
44.97
44.44
5.82
4.76
100.00

จากตารางที่ 4.12 ในป" งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิ ทยาลั ย มี งานวิ จั ย จํ า นวนทั้ งสิ้ น
จํานวน 189 เรื่อง โดยผลงานวิจัยไปใช)ประโยชน1 ได)แก บูรณาการกับการเรียนการสอน ร)อยละ 44.97
รองลงมา คือ การบูรณาการกับการให)บริการวิชาการ (การพัฒนาท)องถิ่น) ร)อยละ 44.44 และบูรณาการกับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ร)อยละ 5.82 ตามลําดับ
6) ผลงานวิจัยที่ได%รับรางวัล
ตารางที่ 4.13 จํานวนผลงานวิจัยที่ได)รับรางวัล ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560
รางวัล
1. ระดับชาติ
2. นานาชาติ 1
รวม

จํานวนผลงานวิจัย
(เรื่อง)
32
2
34

ร%อยละ
94.12
5.88
100.00

1

รางวั ล ระดั บ นานาชาติ ได) แ ก 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
บ ท ความ วิ จั ย เรื่ อ 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) รั บ รางวั ล The Best Paper Award in Alternative Energy and Combustion topic. ในงานประชุ ม วิ ช าการ The 7th TSME
International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME 2016), 13-16 December 2016, Chiangmai, Thailand
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จากตารางที่ 4.13 ในป" งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิ ท ยาลั ย มี งานวิ จั ย ที่ ได) รั บ รางวั ล
จํานวนทั้งสิ้น จํานวน 34 เรื่อง โดยผลงานวิจัยที่ได)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 อยูในระดับดี
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.98)
(3) นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจตอการจั ด การเรี ย นการสอนและการบริ ก ารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.83)
(4) ผลงานวิ จั ย รวม จํ า นวน 86 เรื่ อ ง คิ ด เป9 น ร) อ ยละ 21.29 ของอาจารย1 ป ระจํ า
ทั้งหมด มีเงินสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 23,057,100 บาท คิดเป9นสัดสวนเงินสนับสนุนการวิจัยตออาจารย1
ประจํา จํานวน 57,072.03 บาทตอคน ซึ่งเป9นไปตามเกณฑ1กําหนด มีงานวิจัยได)รับการตีพิมพ1เผยแพร
จํานวน 142 เรื่อง คิดเป9น ร)อยละ 35.15 ของอาจารย1ประจําทั้งหมด แหลงทุนวิจัยสวนใหญมากจากแหลง
ทุนภายนอก คิดเป9น ร)อยละ 50.00 ผลงานวิจัยสวนใหญนํ าไปใช) ในการบู รณาการกั บการเรียนการสอน
คิด เป9น ร)อยละ 44.97 ของงานวิจัย ทั้ งหมด และมีผ ลงานวิจัย ที่ ได) รับรางวัล ในระดับ ชาติและนานาชาติ
จํานวน 34 เรื่อง
2) ความเห็ น ของคณ ะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย
(1) ควรมีการบริหารยุทธศาสตร1 โดยอาจให)มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในกํากับ ติดตาม เรงรัดการดําเนินแผนปฏิบัติราชการประจําป"ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
แผนให)บรรลุเปBาหมายได)มากขึ้น
(2) ควรปรั บ ปรุ ง ซอมแซมครุ ภั ณ ฑ1 อาคารเกา และรั กษาความสะอาดในพื้ น ที่ เพิ่ ม
ทางเดิ นสําหรับนักศึ กษา เพิ่ มสถานที่จอดรถ พัฒ นาระบบลงทะเบี ยนและการให)บ ริการอินเตอร1เน็ตให)
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(3) ควรเพิ่มสัดสวนผลงานวิจัยตออาจารย1ประจําให)มากขึ้น โดยเน)นงานวิจัยที่ได)รับทุน
จากแหลงทุนภายนอก โดยสนับสนุนให)มีการทํางานวิจัยในลักษณะชุดโครงการ และเป9นผลงานที่สามารถ
นําไปใช)ประโยชน1ในเชิงพาณิชย1ได)มากขึ้น
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(4) ควรสนับสนุนงานวิจัยพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) เพื่อนําผลงานวิจัยไปใช)
เพื่อพัฒนางานประจํานั้น ๆ R2R เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน ขับเคลื่อนองค1กรไปสูองค1กรแหงการเรียนรู)ตาม
ยุทธศาสตร1ของมหาวิทยาลัย

1.3 ประเด็นที่ 3 ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ผลการประเมิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรี ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 4.14 ผลงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ป"งบประมาณ พ.ศ.
2560
ระดับ/
เกณฑ6การวัดความสําเร็จ
ขั้นตอน
1
มีคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ของหนวยงาน
2

จัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห1 และประเมินความ
เสี่ยง

ผลการดําเนินงาน
- มหาวิทยาลัยฯ ได)แตงตั้งคณะทํางานวิเคราะห1และจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีผบู) ริหารระดับสูงและผู)แทนจากหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรวมเป9นคณะทํางาน พร)อมกําหนดหน)าที่และ
ภารกิจอยางชัดเจน
- มีการวิเคราะห1และระบุความเสีย่ ง พร)อมปaจจัยเสี่ยงที่สงผลตอการ
ดําเนินงาน และกอให)เกิดความเสียหายตอบริบทของมหาวิทยาลัยซึง่ เกิด
จากปaจจัยภายในและปaจจัยภายนอก มีความเสีย่ งที่อยูในระดับสูงและสูง
มาก ซึ่งต)องดําเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ลําดับที่ 1 : รายได)มหาวิทยาลัยลดลง
จากปMจจัยเสี่ยง :
1) การปรับระบบการรับนักศึกษาหรือการเปtดหลักสูตรสาขาครูของคุรสุ ภา
2) โครงสร)างประชากรเปลีย่ นแปลง
3) การเปลีย่ นแปลงนโยบายการศึกษาของชาติโดยสงเสริมการศึกษาสายอาชีพ
และการปรับระบบการรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (เอ็นทรานซ1 4.0)
4) ผู)เรียนเข)าถึงระบบการศึกษาได)สะดวกขึ้น (การศึกษาออนไลน1)
5) อาจารย1ผู)สอนและอาจารย1ที่ปรึกษาขาดการเอาใจใสนักศึกษา
6) นักศึกษารุนใหมที่รับเข)ามีความรูพ) ื้นฐานไมเข)มแข็ง จึงสงผลให)
ไมสามารถเรียนได)ตลอดหลักสูตร
ผลการประเมินความเสี่ยง : โอกาส 5 x ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)
ลําดับที่ 2 : การเกิดอัคคีภัย
ปMจจัยเสี่ยง :
1) มหาวิทยาลัยไมมีแผนการรับมือด)านการเกิดอัคคีภัย
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ระดับ/
ขั้นตอน

3

เกณฑ6การวัดความสําเร็จ

มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงในการบรรลุเปBาหมาย
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน

ผลการดําเนินงาน
2) การจุดไฟเผาขยะ เผาที่นา ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย
3) ขาดการสร)างความตระหนักและรับผิดชอบตอความปลอดภัยในการ
ใช)อาคารและสถานที่และทรัพย1สนิ ของทางราชการ
ผลการประเมินความเสี่ยง : โอกาส 3 x ผลกระทบ 4 = 12 (สูง)
ลําดับที่ 3 : ชื่อเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กร
ปMจจัยเสี่ยง :
1) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
2) ผู)รับบริการและผู)ให)บริการไมปฏิบตั ิตามขั้นตอน ไมปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ และไมศึกษาข)อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง
3) พฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4) การรายงานผลการจัดลําดับของมหาวิทยาลัยโดย Webometrics
ได)คะแนนน)อย
ผลการประเมินความเสี่ยง : โอกาส 3 * ผลกระทบ 3 = 9 (สูง)
มหาวิทยาลัยได)จัดทําแผนบริหารความเสีย่ งเพื่อควบคุมความเสีย่ ง ทั้ง 3
ประเด็น ดังนี้
ก. แนวทางบริหารความเสี่ยง : รายได)มหาวิทยาลัยลดลง
1) ปรับปรุงกลยุทธ1แนวทางการรับนักศึกษาเชิงรุกด)านกระบวนการรับ
หรือประชาสัมพันธ1 เชนการประชาสัมพันธ1ออนไลน1 และปรับ
กลยุทธ1ในการรักษานักศึกษาเกาในระบบให)คงอยู เชน ให)มีที่
ปรึกษาออนไลน1
2) แนวทางการเพิ่มรายได)จากงานบริการวิชาการ โดยการเพิม่
กิจกรรมการหารายได) เชน หลักสูตรการพัฒนาทางด)านอาชีพ
หลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับโครงสร)างประชากร เป9นต)น และ
การกําหนดวงเงินโดยให)ทุกหนวยงานจัดหารายได)ให)เพิ่มจากเงิน
รายได)ที่ได)รับประจําป"งบประมาณร)อยละ 10
3) การปรับปรุงกระบวนการหรือมาตรการในการลดและควบคุมกํากับ
ดูแลด)านพลังงาน โดยใช)กระบวนการของ Green office
4) ปรับปรุงระบบการประเมินอาจารย1ผู)สอนและปรับปรุงระบบ
อาจารย1ที่ปรึกษาให)เข)มแข็ง
5) มีกระบวนการการฝxกอบรมเตรียมความพร)อมนักศึกษากอนเข)า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
6) ผลักดันให)บคุ ลากรหาแหลงทุนงานวิจัยภายนอกให)มากขึ้นและตอ
ยอดในเชิงพานิชย1
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ระดับ/
ขั้นตอน

4

เกณฑ6การวัดความสําเร็จ

ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งในการบรรลุ
เปBาหมายตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน

ผลการดําเนินงาน
ข. แนวทางบริหารความเสี่ยง : การเกิดอัคคีภัย
การจัดทําแผนการรับมือทางอัคคีภัย เชน การดูแลคําสั่ง
ผู)รับผิดชอบด)านไฟฟBา การจัดทําแผนปBายและขั้นตอนการแจ)งเหตุ
ฉุกเฉิน การตรวจสอบอุปกรณ1ดับเพลิง การให)ความรู)และการฝxกซ)อม
หนี การรณรงค1การเปtดปtดเครื่องใช)ไฟฟBา การตรวจเช็คอุปกรณ1ไฟฟBา
การตรวจสอบสายไฟฟBาอาคารเกาจากเจ)าหน)าที่การไฟฟBาพร)อม
รายงานผลการตรวจสอบไว)ประจําอาคาร การสร)างสถานที่กําจัดขยะ
ทุกชนิดที่ปลอดภัย เป9นต)น
ค. แนวทางบริหารความเสี่ยง : ชื่อเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กร
1) พัฒนาระบบการจัดการเรื่องร)องเรียน
2) พัฒนาระบบการให)บริการที่มมี าตรฐานและเพิ่มระบบการ
ให)บริการแบบออนไลน1ให)มากขึ้น เชน การยื่นคําร)องขอใบรับรอง
คุณวุฒิ การให)คําปรึกษาเกี่ยวกับการให)บริการทางออนไลน1
เป9นต)น
3) ให)ความรู)แกผู)ให)บริการและผู)รับบริการ รวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู)เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ให)บริการ
4) สร)างวัฒนธรรมการแตงกายและการประพฤติปฏิบัตติ นที่ถูกต)อง
ให)กับนักศึกษาและบุคลากร
5) ประสานผู)ดูแลระบบให)ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานให)เป9นไป
ตามเกณฑ1การประเมินและตัวชี้วดั ของ Webometrics
มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในแต&ละประเด็น ดังนี้
ลําดับที่ 1 : รายได)มหาวิทยาลัยลดลง
1) มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบในการแนะแนวการศึกษาตอและ
ประชาสัมพันธ1หลักสูตร โดยเจ)าหน)าที่ อาจารย1 นักศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ โดยการออกประชาสัมพันธ1และแนะแนว
การศึกษา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ1
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และพืน้ ที่ในภูมิภาคอื่น ๆ รวมไปถึงมีการ
ประชาสัมพันธ1ผานสื่อออนไลน1ในรูปแบบตาง ๆ และปรับกลยุทธ1การ
รักษานักศึกษาเกาในระบบให)คงอยู โดยมีคาํ สั่งแตงตั้งอาจารย1ที่
ปรึกษา โดยอาจารย1ที่ปรึกษาทําหน)าที่ให)คําปรึกษาทางวิชาการ และ
แนะแนวการใช)ชีวิตแกนักศึกษา เชน ปaญหาการลงทะเบียนเรียน
ปaญหาการเข)ารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปaญหาทางการเงิน ปaญหา
สุขภาพและรวมไปถึงปaญหาสวนตัว โดยมีชองทางการให)คําปรึกษา
ดังนี้
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- มีชองทางการให)คําปรึกษาผานทางศูนย1ให)คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา
โดยอาจารย1ที่มีความเชี่ยวชาญทางด)านสุขภาพจิต และมีการจัด
ห)องให)คําปรึกษาไว)สาํ หรับให)คําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปaญหา
ตาง ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข)ารับการปรึกษากับอาจารย1ได)โดย
ตรงที่ห)องดังกลาว หากประสงค1ขอคําปรึกษานอกเวลาสามารถ
ติดตออาจารย1เพื่อนัดลวงหน)าหรือติดตอผานทางเบอร1โทรศัพท1,
E-mail, Facebook, Line
- ได)จัดทําคูมือสําหรับอาจารย1ที่ปรึกษา เพื่อเป9นแนวทางในการให)
คําปรึกษาแกนักศึกษา และมีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
“บทบาทอาจารย1ที่ปรึกษา ป"การศึกษา 2559” เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และคุณภาพในการให)บริการด)านคําปรึกษาแกนักศึกษา โดย
อาจารย1ทุกคณะได)เข)ารวมเพื่อเตรียมความพร)อมในการให)
คําปรึกษาวัยรุนยุค Gen Z
- ได)จัดทําคูมือนักศึกษาและคูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อเป9น
แนวทางในการเรียนและการทํากิจกรรมให)แกนักศึกษา
- อาจารย1ผสู) อนรายวิชาตาง ๆ ได)กําหนดเวลาการให)คําปรึกษาด)าน
วิชาการแกนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบและได)ระบุไว)ใน มคอ.3 และแจ)งให)นักศึกษาทราบอยาง
ชัดเจนในตารางสอนเพื่อให)อาจารย1ที่ปรึกษาและนักศึกษาได)มีเวลา
พบกัน
- จัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาประสบการณ1ทางวิชาการ
และวิชาชีพให)กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร)อมในการทํางาน
ตามสายวิชาชีพ เชน โครงการอบรมการกรอกแบบประเมินภาษี
ผานระบบอินเตอร1เน็ตให)กับนักศึกษาและบุคลากร, โครงการ
เตรียมความพร)อมสูการเป9นนักบัญชีมืออาชีพ, โครงการสัมมนา
ทิศทางและแนวโน)มการจัดการทรัพยากรมนุษย1 เรื่อง “การเตรียม
ความพร)อมสู HR มืออาชีพยุคไทยแลนด1 4.0”, โครงการอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC, โครงการอบรมการเขียนจดหมาย
สมัครงานออนไลน1, โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความพร)อมการเป9น
ผู)นําไอที, โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและความปลอดภัยใน
สํานักงาน พรบ.ไอที, โครงการเตรียมความพร)อมกอนสอบบรรจุครู
- มีการจัดทําฐานข)อมูลแฟBมประวัติของนักศึกษาและจดบันทึกการให)
คําปรึกษาของอาจารย1ที่ปรึกษาผานระบบสารสนเทศ เพื่อนําข)อมูล
มาใช)ในการปรับปรุง พัฒนาการให)บริการตามข)อมูลและ
ข)อเสนอแนะ
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- มีการประชุมอาจารย1ประจําหลักสูตรเพื่อปรึกษาหารือเสนอแนะ
แนวทางตาง ๆ ในการชวยเหลือและแก)ไขปaญหาให)กับนักศึกษา
- จัดบริการข)อมูลขาวสารที่เป9นประโยชน1ให)กับนักศึกษา ได)แก จัดตั้ง
ศูนย1ประชาสัมพันธ1 เพื่อบริการข)อมูลขาวสารตาง ๆ เชน ขาว
ทุนการศึกษา การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการตาง ๆ ที่เป9น
ประโยชน1กับนักศึกษา และมีการเผยแพรผานสื่อประชาสัมพันธ1ที่
หลากหลาย เชน บอร1ดประชาสัมพันธ1 สื่อประชาสัมพันธทาง
จอภาพดิจิตอล Line Group มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เว็บไซต1
และFacebook
2. เนื่องจากการรับนักศึกษาในป"การศึกษา 2559 ไมเป9นไปตามแผนที่
วางไว) มหาวิทยาลัยจึงต)องหารายได)จากด)านอื่น ๆ ซึ่งในป"งบประมาณ
2560 รายได)อื่นของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจากป"กอนคิดเป9นร)อยละ
16.54 ซึ่งได)จากงานบริการวิชาการ งานวิจัย และกิจกรรมการหา
รายได)อื่น ๆ (ข)อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 60)
3. มีกระบวนการการฝxกอบรมเตรียมความพร)อมให)กับนักเรียน และ
นักศึกษากอนเข)าศึกษาในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยได)แก
- โครงการปรับความรู)พื้นฐานกอนเปtดเรียน (ACADEMIC CAMP)
- โครงการเตรียมความพร)อมเพื่อการแนะแนวการศึกษาตอและ
ประชาสัมพันธ1หลักสูตรคณะ
- โครงการสานสัมพันธ1น)อง-พี่
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป"การศึกษา 2559 เพื่อแนะนําการ
เรียนการสอนและการปฏิบัตติ นเพื่อให)สามารถใช)ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได)อยางเหมาะสม
ลําดับที่ 2 : การเกิดอัคคีภัย
1) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบไฟฟBาเพื่อความปลอดภัย
สําหรับอาคารเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1008/2560 ซึ่ง
คณะกรรมการมีหน)าที่ในการสํารวจและตรวจสอบระบบไฟฟBาและ
ระบบปBองกันอัคคีภัยสําหรับอาคารเกาอายุเกิน 10 ป" คณะกรรมการ
ได)รวมประชุมหารือเพื่อวางแผนการสํารวจและตรวจสอบระบบไฟฟBา
และได)ดําเนินการสํารวจตรวจสอบระบบไฟฟBาอาคารเกา จํานวน 7
อาคาร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรียบร)อยแล)ว ได)แก
- อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร1ฯ
- อาคาร 2 สาขาวิชาการแพทย1แผนไทย
- อาคาร 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อาคาร 4 คณะวิทยาศาสตร1ฯ
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- อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร1ฯ
- อาคาร 8 คณะพยาบาลศาสตร1
- อาคารวิศวกรรมเครื่องกล
2) มีการจัดทําแผนปBายและขั้นตอนการแจ)งเหตุฉุกเฉิน ติดไว)ทุกอาคาร
บริเวณหน)าลิฟท1 ในลิฟท1 และบริเวณอื่น ๆ ตามอาคารตาง ๆ และ
ติดปBายรณรงค1การเปtด-ปtดเครื่องใช)ไฟฟBา ให)นักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป ปtดไฟและปtดแอร1ตามห)องตาง ๆ เมื่อไมได)ใช)งาน
3) เจ)าหน)าที่จากสวนกลางและทุกหนวยงานได)ดาํ เนินการสํารวจถัง
ดับเพลิงทุกอาคาร เพื่อดําเนินการเติมสารเคมีใหมในกรณีที่พบวาถัง
นั้นได)ใช)งานไปแล)ว หากถังใดติดตัง้ ไว)จนหมดอายุการใช)งานจะ
ดําเนินการเปลีย่ น และได)ดําเนินการติดตั้งถังดับเพลิงเพิ่มเติมในบาง
จุด ได)แก อาคารใหม บริเวณที่จดุ ติดตั้งถังดับเพลิงอยูหางเกินไป
4) มีการจัดโครงการอบรมให)ความรู)แกบุคลากร นักศึกษาและนักเรียน
ได)แก
- จัดโครงการเข)าคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุนใหญ
เพื่อสอบรับเครื่องหมายวิชาพิเศษและสายสะพายระดับมัธยมศึกษา
ป"ที่ 3 ประจําป"การศึกษา 2559 ซึ่งนักเรียนจะได)รับความรู)จาก
เจ)าหน)าที่งานบรรเทาและปBองกันสาธารณภัย ในวิชา นักดับเพลิง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อสอบรับเครื่องหมายนักดับเพลิง
- จัดโครงการอบรมความรู)เรื่อง การปBองกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
สําหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
เพื่อให)ผู)เข)ารับการอบรมมีความรู) ความเข)าใจและได)ปฏิบตั ิจริงใน
วิธีการระงับและปBองกันอัคคีภัย
5) ภายในมหาวิทยาลัยมีสถานทีก่ ําจัดขยะที่ปลอดภัย
6) ในชวงวันหยุดนักขัตฤกษ1มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ ให)ระมัดระวังความปลอดภัยในชวงวันหยุดราชการ
ตอเนื่องเพื่อขอกําชับให)ทุกหนวยงานหมั่นตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ1การ
เรียนการสอน เครื่องใช)ไฟฟBาทุกชนิดตามอาคาร/ห)องเรียน ให)อยูใน
สภาพปกติ และเพื่อมิให)เกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ พร)อมทั้งกําชับ
เจ)าหน)าที่และผู)อยูเวรรักษาความปลอดภัยให)ทําการตรวจตรา
สอดสองและระมัดระวังเป9นพิเศษ
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ลําดับที่ 3 : ชื่อเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กร
1) ดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบตั ิงาน “กระบวนการการจัดการเรือ่ ง
ร)องเรียน”เพื่อให)ผู)ปฏิบัติงานใช)เป9นแนวทางในการจัดการข)อร)องเรียน
ของมหาวิทยาลัยฯ ให)เป9นไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันตอ
สถานการณ1 โดยผู)ใช)บริการได)รับความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของ
ความเป9นธรรมกับทุกฝ{ายที่เกี่ยวข)อง
2) มีการเปtดรับเรื่องร)องเรียนผานทางหน)าเว็บไซต1ของมหาวิทยาลัย
เว็บไซต1ของคณะ และมีกระดานถาม – ตอบในหน)าเว็บไซต1ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีเจ)าหน)าที่พร)อมที่จะตอบข)อสงสัยตาง ๆ ทั้งนี้
เพื่อให)ผู)รับบริการทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได)สอบถามปaญหาหรือ
แสดงความคิดเห็นที่มตี อการให)บริการ หรืออยากจะเสนอแนะใน
เรื่องใด ๆ
3) เพิ่มชองทางการให)บริการชําระเงินผานทางเคาน1เตอร1ธนาคารและ
เคาน1เตอร1 7-Eleven
4) ได)จัดบริการข)อมูลขาวสารที่เป9นประโยชน1แกนักเรียน และนักศึกษา
โดยประชาสัมพันธ1ข)อมูลขาวสารด)วยวิธีการที่หลากหลาย ได)แก ปBาย
หรือบอร1ดประชาสัมพันธ1 เว็บไซต1มหาวิทยาลัย เว็บไซต1หนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย สื่อสังคม Online (Facebook) ของสโมสร
นักศึกษาและของสาขาวิชาตาง ๆ บันทึกข)อความแจ)งขาวสารไปยังแต
ละสาขา
5) มีการประชุมคณะกรรมการทบทวนระเบียบเกี่ยวกับการแตงกาย
เครื่องแบบนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 จึงมีมติสมควรให)
ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการแตง
กายชุดเครื่องแบบนักศึกษา เพื่อให)การแตงกายของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีความเป9นระเบียบ เป9นที่ยอมรับแกสังคม เป9นเกียรติ
และศักดิศ์ รีเสริมสร)างภาพลักษณ1ที่สงางามแกนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
6) ผู)ดูแลระบบได)ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานให)เป9นไปตามเกณฑ1
การประเมินและตัวชี้วัดของ Webometrics แล)ว จึงทําให)รายงานผล
การจัดลําดับของมหาวิทยาลัยด)วย Webometrics ได)คะแนนดีขึ้น
ซึ่งการจัดอันดับในกลุมราชภัฏทั่วประเทศได)อันดับที่ 15 จากเดิมอยู
อันดับที่ 39
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ระดับ/
เกณฑ6การวัดความสําเร็จ
ขั้นตอน
5
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งในการบรรลุ
เปBาหมายตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน

ผลการดําเนินงาน
ผลประเมินความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงตามแผน พบวา ระดับความ
เสี่ยงลดลงในทุกประเด็นความเสีย่ ง ดังนี้
1) ประเด็นความเสี่ยง : รายได)มหาวิทยาลัยลดลง ผลการวิเคราะห1ระดับ
ความเสีย่ งอยูในระดับสูงมาก (25 คะแนน) หลังจากดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงแล)ว เหลือระดับความเสี่ยง เทากับ 20 คะแนน
ซึ่งอยูในระดับสูงมาก เชนกัน
2) ประเด็นความเสี่ยง : การเกิดอัคคีภัย ผลการวิเคราะห1ระดับความ
เสี่ยงอยูในระดับสูง (12 คะแนน) หลังจากดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งแล)ว เหลือระดับความเสี่ยง เทากับ 8 คะแนน ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง
3) ประเด็นความเสี่ยง : ชื่อเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กร ผลการ
วิเคราะห1ระดับความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก (9 คะแนน) ผลประเมิน
ความเสีย่ ง หลังดําเนินการตามแผนบริหารการความเสี่ยงแล)ว ระดับ
ความเสีย่ งลดลงเป9น 6 (ระดับปานกลาง)

จากตารางที่ 4.14 พบวา ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการได)ครบตามเกณฑ1การวัดความสําเร็จ 5 ระดับ
เมื่ อคํ า นวณตามเกณฑ1 การให) ค ะแนนที่ คณะกรรมการฯ กํ าหนด มี ค าคะแนนเทากั บ 5
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
1.3.2 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมภายใน โดยการบริหารงานได)มีการแตงตั้งผู)กํากับดูแล
การควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ชวยให) ก ารดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง การใช) ท รั พ ยากร ให) เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ล เป9 น ไปตามระเบี ย บข) อ บั งคั บ ทั้ งนี้ ก ารรายงบการเงิ น รายงายตอสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
นําสํานักงานตรวจเงินแผนดินเป9นประจําทุกเดือน
สรุปผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1) สรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การประเมิน การบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบุรี ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประเด็นความเสี่ยง 3 ประเด็น ได)แก รายได)มหาวิทยาลัยลดลง การ
เกิ ด อั ค คี ภั ย และชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ1 ขององค1 กร ผลการการบริ ห ารความเสี่ ย งพบวา โอกาสและ
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ผลกระทบ ลดลงทุกประเด็น แตยังคงมีความเสี่ยงอยูอีก โดยประเด็นเสี่ยงรายได)มหาวิทยาลัยลดลง ยังคงมี
ความเสี่ยงในระดับสูงมาก ประเด็นเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยและชื่อเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กรเหลือความ
เสี่ยงอยูในระดับปานกลาง
2) ความเห็ น ของคณ ะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย
(1) ควรทบทวนมาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สามารถลดความเสี่ยง
ในแตละประเด็นความเสี่ยงลดลงมากกวานี้หรือหมดไป โดยเฉพาะประเด็นเสี่ยงรายได)มหาวิทยาลัยลดลง
ที่มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก
(2) ควรพัฒนาระบบควบคุมภายในที่มีความชัดเจน สงเสริมให)ความรู)และจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข)องแกบุคลากรทุกระดับ

1.4 ประเด็นที่ 4 ผลการประเมินการนําข%อเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัยมา
ใช%ในการพัฒนา
1.4.1 ระดับความสําเร็จในการนําข%อเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช%งานการ
พัฒนา
ตารางที่ 4.15 ผลการนําข)อเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช)ในการพัฒนา ป"งบประมาณ
พ.ศ. 2560
ระดับ/
เกณฑ6การวัดความสําเร็จ
ขั้นตอน
1
มีการกําหนดผู)รบั ผิดชอบในการนําผลการ
ประเมินในรอบป"ที่ผานมาไปสูการปฏิบัติ

2

3

ผลการดําเนินงาน

- มหาวิทยาลัยได)มอบหมายรองอธิการบดี ผู)ชวยอธิการบดี
และคณบดี/ผู)อํานวยการสํานัก/สถาบัน นําข)อเสนอแนะ
จากการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพในคราว
ประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
มีการนําผลการประเมินในรอบป"ทผี่ านมาไป - มหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/สถาบัน ได)นําข)อเสนอแนะจาก
จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/
การประเมินในรอบป"งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปจัดทํา
สถาบันและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
แผนพัฒนาคุณภาพและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
วัตถุประสงค1ของแผน
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ1
พ.ศ. 2560
มีการกํากับติดตามให)การดําเนินการตาม
- มหาวิทยาลัยมอบหมายกองนโยบายและแผนติดตามผล
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยรวบรวม
ข)อมูลตามตัวชี้วัดของแผน 1 ครั้ง
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ระดับ/
เกณฑ6การวัดความสําเร็จ
ขั้นตอน
4
มีการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค1ของแผนพัฒนา

5

มีการรายงานผลตอผู)บริหารและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง

ผลการดําเนินงาน
- การประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร1พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป" (พ.ศ. 2558-2562)
ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 34 ตัวชี้วัด บรรลุ
เปBาหมายจํานวน 24 ตัวชี้วัด คิดเป9นร)อยละ 70.59
- กองนโยบายและแผนได)จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา ตอผู)บริหารในการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19
มิถุนายน 2560

จากตารางที่ 4.15 พบวา ผลการดําเนินงานสามารถดําเนิน การได)ครบตามเกณฑ1 การวัด
ความสําเร็จทั้ง 5 ระดับ
เมื่ อคํานวณตามเกณฑ1 การให) คะแนนที่ คณะกรรมการฯ กํ าหนด มี ค าคะแนนเทากับ 5
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
1.4.2 การบรรลุเป3าหมายตามแผนการนําข%อเสนอแนะมาใช%ในการพัฒนา
ตารางที่ 4.16 ผลการบรรลุเปBาหมายตามตามแผนการนําข)อเสนอแนะมาใช)ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด
1. ควรเตรียมความพร%อมในการใช%และเบิกจ&ายงบประมาณที่
ได%รับหรือที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให%บรรลุเป3าหมาย
1) อัตราการเบิกจายงบประมาณภาพรวมเพิ่มขึ้น
2) อัตราการเบิกจายงบประมาณงบลงทุน เพิ่มขึ้น
2. ควรมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร6ให%เข%มแข็งสู&
เป3าหมายให%เร็วขึ้น รวมทั้งเร&งรัดให%คณาจารย6 ผลิตและ
สร%างงานวิจัยให%มากขึ้น
1) ร)อยละของการบรรลุเปBาหมายของแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําป" 2560 เพิ่มขึ้น
3. ควรมีกลยุทธ6ในการแสวงหารายได%จากทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยให%มากขึ้น
1) ร)อยละของรายได)ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

เป3าหมาย
หน&วยนับ จํานวน

ผลการ  บรรลุ
ดําเนินงาน  ไม&บรรลุ

ร)อยละ
ร)อยละ

5
5

-19.09
18.78




ร)อยละ

10

2.36



ร)อยละ

10

12.22
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ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด
4. ควรนําข%อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให%ทุกหน&วยงานได%
ดําเนินการตามข%อเสนอแนะอย&างจริงจัง
1) จํานวนหนวยงานที่จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข)อเสนอแนะฯ
2) ร)อยละการบรรลุเปBาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด
รวมตัวชี้วัดที่บรรลุเป3าหมาย
บรรลุเป3าหมายคิดเป;นร%อยละ

เป3าหมาย
หน&วยนับ จํานวน

ผลการ  บรรลุ
ดําเนินงาน  ไม&บรรลุ

หนวยงาน

13

13



ร)อยละ
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83.33



6
4
66.66

จากตารางที่ 4.16 พบวา มหาวิทยาลัยได)จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามข)อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ป"งบประมาณ 2560 โดยมีตัวชี้วัด
ทั้งหมด จํานวน 6 ตัว บรรลุเปBาหมาย จํานวน 4 ตัว คิดเป9นร)อยละ 66.66
เมื่อคํานวณตามเกณฑ1การให)คะแนนที่กรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 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"ที่ผานมาไปสูการปฏิบัติ จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค1
ของแผน มีการกํากับติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มีการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จ และมีการรายงานผลตอผู)บ ริหารและนํ าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง โดยสามารถดําเนินงานตามแผน คิดเป9นร)อยละ 66.66
2) ความเห็ น ของคณ ะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย
ควรมี การกํ ากั บ ติ ด ตาม การดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ เพื่ อให) แผนบรรลุ
เปBาหมายได)อยางเป9นรูปธรรม
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1.5 ประเด็นที่ 5 สมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความเป;นผู%นําและธรรมาภิบาลของ
อธิการบดี
การประเมิ น สมรรถนะทางการบริ ห าร คุ ณ ลั กษณะความเป9 น ผู) นํ าและธรรมาภิ บ าลของ
อธิการบดี โดยสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากร จํานวน 603 คน เครื่องมือที่ใช)เป9นแบบสอบถามแบบ
มาตรวั ด ประมาณคา 5 ระดั บ จํ า นวน 27 ข) อ วิ เคราะห1 ข) อ มู ล โดยใช) ส ถิ ติ คาเฉลี่ ย และสวนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานแปลผลและจัดลําดับตามเกณฑ1การแปลผลที่กําหนด ดังนี้
1.5.1 ระดับสมรรถนะทางการบริหารและคุณลักษณะความเป;นผู%นําของอธิการบดี
ตารางที่ 4.17 ระดับสมรรถนะทางการบริหารและคุณลักษณะความเป9นผู)นําของอธิการบดี

ประเด็นประเมิน
ด%านสมรรถนะทางการบริหาร
1 นํานโยบายของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให)เกิดผลในองค1กร
2 สื่อสารถายทอดนโยบายและกลยุทธ1สูผู)ปฏิบัติงานได)ดี
3 จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
4 สร)างสรรค1บรรยากาศและสิ่งแวดล)อมเพื่อการเรียนรู)และพัฒนา
วิชาการ
5 สร)างและสงเสริมการทํางานเป9นทีม พร)อมสนับสนุนให)ทีมทํางาน
สําเร็จ
6 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามภาระงานของบุคลากร
7 สร)างความผูกพันตอองค1กรของบุคลากร
8 สร)างกิจกรรมหลากหลายในการพัฒนาบุคลากร
9 สงเสริมให)สถาบันมีบทบาทในการแสวงหารายได)
10 เสริมสร)างชุมชนวิชาการและการผนึกกําลังเพื่อการพัฒนาวิชาการ
รวมเฉลี่ย
ด%านคุณลักษณะความเป;นผู%นํา
11 ความเป9นผู)นําในการกําหนดวิสัยทัศน1 คานิยมและกลยุทธ1
12 การสื่อสารถายทอดวิสัยทั ศน1 และคานิยมตอประชาคมของ
องค1กร และผู)มีสวนได)สวนเสีย
13 การสร)างบรรยากาศและแรงจูงใจให)เกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง
เพื่อดําเนินงานสูเปBาหมาย

ผลการประเมิน
ค&าเฉลี่ย ส&วนเบี่ยงเบน แปลผล ลําดับ
มาตรฐาน
4.09
4.05
3.84
3.94

0.69
0.75
0.80
0.83

มาก
มาก
มาก
มาก



9
5

3.92

0.84

มาก

6

4.02
3.82
3.91
3.88
3.94
3.94

1.48
0.87
1.89
0.82
0.79
1.04

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก


10
7
8
4

4.06
4.02

0.81
0.79

มาก
มาก




3.95

0.83

มาก

7
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ประเด็นประเมิน
14 ความรับผิดชอบตอคุณภาพบัณฑิต และผลการดําเนินงานของ
องค1กร
15 การสร)างความก)าวหน)าและเปลี่ยนแปลงตอองค1กร
16 ความคิ ด เชิ ง บวกในการมองปa ญ หาขององค1 ก รและทํ า งาน
รวมกับบุคลากร
17 การเสียสละและอุทิศตนเพื่อความก)าวหน)าขององค1กร
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยทั้งสองด%าน

ผลการประเมิน
ค&าเฉลี่ย ส&วนเบี่ยงเบน แปลผล ลําดับ
มาตรฐาน
4.01
0.80
มาก
5
4.02
3.98

0.81
0.82

มาก
มาก

4
6

4.06
4.01
3.97

0.77
0.80
0.95

มาก
มาก
มาก



จากตารางที่ 4.17 พบวา อธิการบดีมีสมรรถนะทางการบริหารและคุณลักษณะความเป9น
ผู)นํา อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.97) เมื่อพิจารณาเป9นรายด)าน พบวา อยูในระดับมากทั้งสองด)าน ได)แก
คุณลักษณะความเป9นผู)นํา (คาเฉลี่ย 4.01) และด)านสมรรถนะทางการบริหาร (คาเฉลี่ย 3.94) ตามลําดับ
ซึ่งเมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา มีการกระจายคอนข)างสูงในด)านสมรรถนะ
ทางการบริ ห าร แสดงวา มี ค วามเห็ น คอนข) า งตางกั น โดยเฉพาะประเด็ น ประเมิ น การสร) า งกิ จ กรรม
หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรและการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามภาระงานของบุคลากร
เมื่อคํานวณคาคะแนนตามเกณฑ1 การให)คะแนนที่คณะกรรมการ ฯ กําหนด มี คาคะแนน
เทากับ 3.97 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
1.5.2 ระดับธรรมาภิบาลของอธิการบดี
ตารางที่ 4.18 ระดับธรรมาภิบาลของอธิการบดี
ประเด็นประเมิน
ค&าเฉลี่ย
18
19
20
21
22
23
24
25

หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ
หลักการตอบสนอง
หลักภาระรับผิดชอบ
หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม
หลักการกระจายอํานาจ
หลักนิติธรรม

4.00
4.00
3.99
4.01
4.02
3.99
3.95
4.00

ผลการประเมิน
ส&วนเบี่ยงเบน
แปลผล
มาตรฐาน
0.76
มาก
0.72
มาก
0.78
มาก
0.74
มาก
0.79
มาก
0.80
มาก
0.80
มาก
0.79
มาก
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ลําดับ
4

6


7
9
5

ประเด็นประเมิน
ค&าเฉลี่ย
26
27

หลักความเสมอภาค
หลักมุงเน)นฉันทามติ
รวมเฉลี่ย

3.91
3.98
3.99

ผลการประเมิน
ส&วนเบี่ยงเบน
แปลผล
มาตรฐาน
0.80
มาก
0.79
มาก
0.78
มาก

ลําดับ
10
8

จากตารางที่ 4.18 พบวา อธิการบดีมีระดับ ธรรมาภิ บ าลในการบริห าร อยูในระดับ มาก
(คาเฉลี่ ย 3.99) เมื่ อพิ จ ารณารายด) าน พบวา ด) านหลั กความโปรงใส มี ค าเฉลี่ ย สู งสุ ด (คาเฉลี่ ย 4.02)
รองลงมา คือ หลักภาระรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 4.01) และหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักนิติธรรม
(คาเฉลี่ย 4.00) ตามลําดับ
เมื่อคํานวณคาคะแนนตามเกณฑ1การให)คะแนนที่คณะกรรมการฯ กําหนด มีคะแนนเทากับ
3.99 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผู%ตอบแบบสอบถามได%ข%อเสนอแนะในคําถามปลายเปNดของแบบสอบถาม ได)แก
1) ควรมุ งเน) น นโยบายการสร) า งวั ฒ นธรรมในการทํ า งานขององค1 กร ที่ มี พ ร) อมทั้ งด) า น
สวัสดิการ ความปลอดภัย ความผาสุก ซึ่งจะสงเสริมความรัก ผูกพัน และสร)างบรรยากาศในการสรรค1สร)าง
การพัฒ นาการทั้งทางด)านการจัดการเรียนการสอน ด)านวิชาการ ด)านการวิจัย ให)เป9นสวนหนึ่งของงาน
ประจํา
2) ควรกํากับ ดูแล การบริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร1อยางใกล)ชิด เนื่องจากเป9นคณะ
เปtดใหมยังคอนข)างขาดระบบและกลไกในการบริหารงานที่ดี
3) การนําแผนสูการปฏิบัติยังไมบรรลุเปBาหมาย เนื่องจากการถายทอดแผนจากผู)บริหาร
แตละระดับไมเป9นทิศทางเดียวกัน จึงควรกําหนดแนวทางที่ชัดเจนตั้งแตยุทธศาสตร1ไปจนถึงกิจกรรม
4) ควรเน)นพัฒนานักศึกษาให)เป9นไปตามกลยุทธ1ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว) สร)างบัณฑิตให)มี
ชื่อเสียงเป9นที่ยอมรับในสังคมการศึกษา และประชาชน
5) ควรมีการประเมินผลงานของรองอธิการบดีทุกคนด)วย
6) อธิ การบดี เป9 น บุ คคลที่ มีค วามเป9 น ผู) นํ าสู ง มี ค วามรู)ค วามสามารถ ให) คํา ชี้ นํ า ชี้ แ นะ
ผู)ใต)บังคับบัญชาได) ขอเป9นกําลังใจในการดําเนินงานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ด)วยความมุงมั่นและ
บรรลุเปBาหมาย อยางประสิทธิผลและประสิทธิภาพยั่งยืนตลอดไป
7) ในการบริหารควรกระจายอํานาจการบริหารให)หนวยงานมากขึ้น
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สรุ ป ผลการประเมิ น สมรรถนะทางการบริ ห าร คุ ณ ลั ก ษณ ะความเป; น ผู% นํ า และ
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
1) สรุปสมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความเป;นผู%นําและธรรมาภิบาลของ
อธิการบดี
ระดั บ สมรรถนะทางการบริ ห าร คุ ณ ลั ก ษณะความเป9 น ผู) นํ า และธรรมาภิ บ าลของ
อธิการบดี อยูในระดับมาก ทั้งด)านสมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความเป9นผู)นํา และธรรมาภิบาล
2) ความเห็ น ของคณ ะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย
ในด) านสมรรถนะทางการบริหารของอธิการบดี ควรสร)างความผูกพั น ตอองค1 กรของ
บุคลากร และด)านคุณลักษณะความเป9นผู)นําต)องสร)างบรรยากาศ และแรงจูงใจให)เกิดการปฏิบัติอยาง
จริงจังเพื่อดําเนินงานสูเปBาหมาย สวนด)านธรรมาภิบาลควรให)ความสําคัญกับหลักความเสมอภาคมากขึ้น

1.6 ผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปFงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ตารางที่ 4.19 คะแนนผลงานของมหาวิทยาลัย จําแนกตามประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัด
ค&าน้ําหนัก ผลงาน
ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด
ประเด็นที่ 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช%จ&าย
งบประมาณ
1.1 ร)อยละการเบิกจายงบรายจายภาพรวม
1.2 ร)อยละการเบิกจายงบลงทุน
1.3 ร)อยละการบรรลุเปBาหมายตามวัตถุประสงค1ของ
โครงการ/กิจกรรม
1.4 ร)อยละการบรรลุเปBาหมายของแผนในการหา
รายได)ของหนวยงาน
รวม
ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาและการวิจัย
2.1 ร)อยละการบรรลุเปBาหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป"

คะแนน
ที่ได%

คะแนน
ถ&วง
น้ําหนัก

5
5
5

88.55
86.64
77.60

3.71
4.95
1.52

0.9275
1.2371
0.3800

5

97.70

5.00

1.2500

20
15

3.79
70.05

2.01

0.6015
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ระดับ
ผลงาน

ดี

ค&าน้ําหนัก ผลงาน
ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด
2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามภารกิจ
2.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหรือผู)รบั บริการ
ตอการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการ
2.4 ระดับความสําเร็จในการบริหารการวิจัย
1) ร)อยละของงานวิจัยตออาจารย1ประจํา
2) จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยตออาจารย1ประจํา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร1สุขภาพ
- สาขาวิชามนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1
4) ร)อยละผลงานวิจัยที่ได)รับการตีพิมพ1เผยแพร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร1สุขภาพ
- สาขาวิชามนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1
รวม
ประเด็นที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
3.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสีย่ งและ
การควบคุมภายใน
รวม
ประเด็นที่ 4 การนําข%อเสนอแนะจากการประเมินของ
มหาวิทยาลัยมาใช%ในการพัฒนา
4.1 ระดับความสําเร็จในการนําข)อเสนอแนะจากการ
ประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช)ในการพัฒนา
4.2 ร)อยละเฉลีย่ การบรรลุเปBาหมายตามแผนการนํา
ข)อเสนอแนะมาใช)ในการพัฒนา
รวม
ประเด็นที่ 5 สมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความ
เป;นผู%นํา และธรรมาภิบาลของอธิการบดี
5.1 ระดับสมรรถนะทางการบริหารและคุณลักษณะ
ความเป9นผู)นาํ
5.2 ระดับธรรมาภิบาล
รวม
รวมทั้งสิ้น

15
5
15
5
5

3.98
3.83

21.29
102,716.33
16,861.04
33,205.43

5
62.00
47.92
12.56

คะแนน
ที่ได%
3.98
3.83
2.89
1.00
3.90
5.00
1.69
5.00
3.76
5.00
5.00
1.28

50

10

คะแนน
ถ&วง
น้ําหนัก
1.1940
0.3830
0.8655

3.04

5

5.00

10

พอใช%

5.0000
5.00

5

5

5.00

2.5000

5

66.66

1.00

0.5000

10

ระดับ
ผลงาน

3.00

5

3.97

3.97

1.9850

5
10
100

3.99

3.99

1.9850
3.98
3.48
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ดีเยี่ยม

พอใช%

ดี
พอใช%

จากตารางที่ 4.19 พบวา ผลงานของมหาวิทยาลัย มีผลประเมินผลงานอยูในระดับพอใช)
(คาคะแนนเทากับ 3.48) โดยมีระดับดีเยี่ยมในประเด็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับดี
ในประเด็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช)จายงบประมาณ และสมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะ
ความเป9นผู)นําและธรรมาภิบาลของอธิการบดี และระดับพอใช)ในประเด็นการบริหารจัดการศึกษาและการ
วิจัย และการนําข)อเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช)ในการพัฒนา ตามลําดับ

1.7 เปรียบเทียบคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ปFงบประมาณ 2558 – 2560
ตารางที่ 4.20 เปรียบเทียบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ป"งบประมาณ
2558 – 2560
ประเด็นประเมิน
ประเด็นที่ 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช%จ&ายงบประมาณ
1.1 ร)อยละการเบิกจายงบประมาณภาพรวม
1.2 ร)อยละการเบิกจายลงทุน
1.3 ร)อยละการบรรลุเปBาหมายตามวัตถุประสงค1ของโครงการ/กิจกรรม
1.4 ร)อยละการบรรลุเปBาหมายของแผนการหารายได)
รวม
ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา และการวิจัย
2.1 ร)อยละการบรรลุเปBาหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําป"
2.2 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตามภารกิจ
2.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหรือผู)รบั บริการตอการจัดการ
เรียนการสอนและการบริการ
2.4 ระดับความสําเร็จในการบริหารงานวิจัย
รวม
ประเด็นที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
รวม
ประเด็นที่ 4 การนําข%อเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัยมาใช%ใน
การพัฒนา
4.1 ระดับความสําเร็จในการนําข)อเสนอแนะจากการประเมิน
มหาวิทยาลัยมาใช)งานการพัฒนา

คะแนนประเมินปFงบประมาณ
2558
2559
2560
2.57
1.00
4.12
5.00
3.17

3.26
2.59
2.54
5.00
3.35

3.71
4.95
1.52
5.00
3.79

2.86
3.94
3.34

1.90
3.66
3.74

2.01
3.98
3.83

5.00
4.19

2.37
2.81

2.89
3.04

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00

5.00

5.00
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ประเด็นประเมิน
4.2 ร)อยละเฉลีย่ การบรรลุเปBาหมายตามแผนการนําข)อเสนอแนะมาใช)
ในการพัฒนา
รวม
ประเด็นที่ 5 สมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความเป;นผู%นําและ
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี
5.1 ระดับสมรรถนะทางการบริหารและคุณลักษณะความเป9นผู)นํา
5.2 ระดับธรรมาภิบาล
รวม
ค&าเฉลี่ยรวม

คะแนนประเมินปFงบประมาณ
2558
2559
2560
1.00
1.00
5.00

3.00

3.00

3.69
3.83
3.76
4.02

3.78
3.76
3.77
3.25

3.97
3.99
3.98
3.48

จากตารางที่ 4.20 พบวา ในป" ง บประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลงานดี ขึ้ น
(3.48 คะแนน) จากป"งบประมาณ พ.ศ. 2559 (3.25 คะแนน) เมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวา ผลงาน
มีแนวโน)มสูงขึ้นเกือบทุกด)าน

1.8 สรุปผลงานของมหาวิทยาลัย และข%อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1.8.1 สรุปผลงานของมหาวิทยาลัย ปFงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช%จ&ายงบประมาณ มีผลงานโดยรวม
อยูในระดับดี (3.79 คะแนน) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณรวมทั้งหมด คิดเป9น
ร)อยละ 88.55 งบลงทุ นเบิ กจายจริง คิดเป9 นร)อยละ 86.64 สวนผลการดําเนิน งานตามวัตถุประสงค1ของ
โครงการ/กิจกรรม บรรลุเปBาหมาย คิดเป9น ร)อยละ 77.60 และผลการบรรลุเปB าหมายการหารายได)ของ
มหาวิทยาลัย คิดเป9นร)อยละ 97.70 ของแผนการหารายได)
2) ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษา และการวิจัย ผลงานโดยรวมอยูในระดับดี
(3.04 คะแนน) โดยผลการบรรลุเปB าหมายตามประเด็ น ยุทธศาสตร1และตั วชี้ วัดของแผนปฏิ บั ติราชการ
ประจําป"ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในภาพรวมบรรลุเปBาหมาย ร)อยละ 70.05 ผลงานตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย อยูในระดับดี (คาเฉลี่ยเทากับ 3.98) สําหรับภารกิจด)านการพัฒนาท)องถิ่น ซึ่งเป9น
ภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยนั้น มีผลการดําเนินงานบรรลุเปBาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป"ทุก
ตัวชี้วัด และผู)มีสวนได)สวนเสียประเมินผลงานด)านนี้อยูในระดับดี โดยมีผลงานสําคัญ ได)แก (1) หมูบ)าน
ต)นแบบรู) รัก สามัคคีตามแนวพระราชดําริบ)านโค)งตาบาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี (2) เสริมสร)างชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงสูชุมชนต)นแบบบ)านนาบัว อ.บ)านแหลม จ.เพชรบุรี (3) การยกระดับคุณภาพชีวิตสูชุมชนเกษตร
อินทรีย1 ตามแนวพระราชดําริ บ)านไรมะขาม 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
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.83)
ผลงานวิจัย รวม จํานวน 86 เรื่อง คิดเป9น ร)อยละ 21.29 ของอาจารย1ประจําทั้ งหมด
มีเงินสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 23,057,100 บาท คิดเป9นสัดสวนเงินสนับสนุนการวิจัยตออาจารย1ประจํา
จํานวน 57,072.03 บาทตอคน มีงานวิจัยได)รับการตีพิมพ1เผยแพร จํานวน 142 เรื่อง คิดเป9นร)อยละ 35.15
ของอาจารย1 ป ระจํ า ทั้ งหมด แหลงทุ น วิ จั ย สวนใหญมากจากแหลงทุ น ภายนอก คิ ด เป9 น ร) อ ยละ50.00
ผลงานวิจัยสวนใหญนํ าไปใช)ในการบู รณาการกับ การเรียนการสอน คิด เป9 นร)อยละ 44.97 ของงานวิจัย
ทั้งหมด และมีผลงานวิจัยที่ได)รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติจํานวน 34 เรื่อง
3) ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การประเมิน การบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบุรี ป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประเด็นความเสี่ยง 3 ประเด็น ได)แก รายได)มหาวิทยาลัยลดลง การ
เกิ ด อั ค คี ภั ย และชื่ อเสี ย งและภาพลั กษณ1 ขององค1 กร ผลการการบริ ห ารความเสี่ ย ง พบวา โอกาสและ
ผลกระทบ ลดลงทุกประเด็น แตยังคงมีความเสี่ยงอยูอีก โดยประเด็นความเสี่ยงรายได)มหาวิทยาลัยลดลง
ยังคงมีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ประเด็นเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยและชื่อเสียงและภาพลักษณ1ขององค1กรเหลือ
ความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง
4) ผลการนําข%อเสนอแนะจากการประเมินมาใช%ในการพัฒนา
ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได)นําข)อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดผู)รับผิดชอบในการนําผลการประเมินในรอบ
ป"ที่ผานมาไปสูการปฏิบัติ จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค1
ของแผน มีการกํากับติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มีการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จ และมีการรายงานผลตอผู)บ ริหารและนํ าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง โดยสามารถดําเนินงานตามแผน คิดเป9นร)อยละ 66.66
5) ผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร คุณลักษณะความเป;นผู%นําและธรรมาภิบาล
ของอธิการบดี
ระดั บ สมรรถนะทางการบริ ห าร คุ ณ ลั ก ษณะความเป9 น ผู) นํ า และธรรมาภิ บ าลของ
อธิการบดี อยูในระดับมาก ทุกด)าน
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1.8.2 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1) ควรมีหนวยงานหรือคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร1 เพื่อบริหารติดตามและเรงรัดการ
ดําเนินงานและการใช)จายงบประมาณประจําป" การจัดทํารายงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข)องกับแผน/ผล
การปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป" ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับแผนและงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย
2) ควรพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยเน)นการฝxกปฏิบัติ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และทักษะการใช)ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให)เกิดผลที่เป9นรูปธรรม
3) ควรปรับปรุงการให)บริการและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความพึงพอใจของ
นักศึกษา เชน ระบบการลงทะเบียน ระบบอินเตอร1เน็ต คุณภาพเครื่องมือ อุป กรณ1 และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการใช)ชีวิตในมหาวิทยาลัย
4) ควรพั ฒ นาระบบควบคุ มภายใน โดยฝx กอบรม สร) างคู มื อ เผยแพรองค1 ความรู)ให) แก
บุคลากรทุกระดับ นําไปปฏิบัติจริงอยางเพียงพอ และติดตามประเมินผลเพื่อค)นหาจุดออนปรับปรุงให)มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและทันเวลา
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