
 

 

 

 

 

 

รายงาน 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ป!งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

โดย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
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บทท่ี 4 
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได�ดําเนินการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยเก็บรวบรวมข�อมูลระหว$าง 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 
2563 วิเคราะห.ข�อมูลและนําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแบ$งเป/น 13 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตอนท่ี 2 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะครุศาสตร. 
ตอนท่ี 3 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ตอนท่ี  4 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตอนท่ี 5 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร.และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตอนท่ี 6 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี 
ตอนท่ี   7 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะพยาบาลศาสตร.และวิทยาการ

สุขภาพ 
ตอนท่ี   8 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 
ตอนท่ี   9 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการ 
ตอนท่ี  10 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสํานักงานอธิการบดี 
ตอนท่ี  11 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ตอนท่ี  12 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสํานักส$งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
ตอนท่ี  13 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและส$ง เสริม

ศิลปวัฒนธรรม 
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ตอนท่ี 1 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นที่ 1 ความสําเร็จตามเป"าหมายสําคัญของมหาวิทยาลัย 
1.1 ความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยแห(งอาหารและการท(องเท่ียว 

 (1) ระดับการยอมรับต(อความสําเร็จด+านมหาวิทยาลัยแห(งอาหารและการท(องเท่ียวของ
ผู+มีส(วนได+ส(วนเสีย 
  คณะกรรมการฯได�สํารวจความเห็นของผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย ได�แก$ ผู�ทรงคุณวุฒิ ศิษย.เก$า 
ผู�ปกครอง ผู�ใช�บัณฑิต บุคลากร และนักศึกษา เก่ียวกับการยอมรับต$อความสําเร็จด�านมหาวิทยาลัยแห$ง
อาหารและการท$องเท่ียว จํานวน 980 ตัวอย$าง ระหว$างวันท่ี 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2563 ผลสํารวจ 
ดังตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี  4.1  ระดับการยอมรับต(อผลการพัฒนามหาวิทยาลัยแห(งอาหารและการท(องเท่ียวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
ท่ี ประเด็น ค(าเฉลี่ย ค(าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล ลําดับ 

1 มีเปBาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให�มีความโดดเด$น
ด�านอาหารและการท$องเท่ียวอย$างชัดเจน 

3.90 0.76 มาก 7 

2 ผลการดําเนินงานสําเร็จตามเปBาหมายอย$างเป/นรปูธรรม 3.84 0.81 มาก 9 
3 นักเรียนสนใจสมัครเข�าเรียนในกลุ$มสาขาวิชาด�านอาหาร

และการท$องเท่ียว 
3.63 0.92 มาก 10 

4 ความเช่ียวชาญของอาจารย.ผู�สอนด�านอาหารและการ
ท$องเท่ียว 

3.95 0.83 มาก 3 

5 คณาจารย.มผีลงานทางวิชาการเป/นท่ียอมรับและมีช่ือเสยีง 3.95 0.79 มาก 3 
6 สิ่งอํานวยความสะดวก ห�องเรยีน ห�องปฏิบัติการและ

อุปกรณ.การเรียนการสอนมีความพร�อมและทันสมัย 
4.04 0.78 มาก 1 

7 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีคณุภาพเป/นท่ียอมรับ 3.97 0.80 มาก 2 
8 มีการให�บริการวิชาการในด�านอาหารและการท$องเท่ียว

อย$างเป/นรูปธรรม 
3.87 0.83 มาก 8 

9 มีผลงานวิจยัด�านอาหารและการท$องเท่ียวท่ีนํามาใช�
ประโยชน. 

3.91 0.87 มาก 5 

10 โดยรวมกลุ$มสาขาวิชาด�านอาหารและการท$องเท่ียวมี
ความโดดเด$นเป/นท่ียอมรับ 

3.91 0.82 มาก 5 

 รวม 3.90 0.68 มาก  
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จากตารางท่ี 4.1 พบว$า ระดับการยอมรับต$อผลการพัฒนามหาวิทยาลัยแห$งอาหารและการ
ท$องเท่ียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปFงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยรวมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ย
เท$ากับ 3.90) โดยประเด็นสิ่งอํานวยความสะดวก ห�องเรียนห�องปฏิบัติการและอุปกรณ.การเรียนการสอน  
มีความพร�อมและทันสมัยมีค$าคะแนนสูงท่ีสุด (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 4.04) ส$วนประเด็นนักเรียนสนใจสมัครเข�า
เรียนในกลุ$มสาขาวิชาด�านอาหารและการท$องเท่ียว มีคะแนนอยู$ในลําดับสุดท�าย (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.63) 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
3.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 

 (2) คะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรด+านอาหารและการท(องเท่ียวจาก

ผลการประเมินหลักสูตรจากการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ตารางท่ี  4.2  คะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรด+านอาหารและการท(องเท่ียวจาก 
ผลการประเมินหลักสูตรจากการประเมินคุณภาพภายใน 

 
สาขาวิชา ผลการประเมิน 

(ค(าเฉลี่ย) 
ระดับ 

เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 3.54 ดี 
อาหารและโภชนาการประยุกต.* 3.31 ดี 
การท$องเท่ียวและการโรงแรม* 3.55 ดี 
อุตสาหกรรมการท$องเท่ียวและบรกิารระหว$างประเทศ* 3.51 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.48 ดี 
หมายเหต ุ ข�อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปFการศึกษา 2562 
 *ประเมินตามเกณฑ. AUN-QA 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว$า คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรด�านอาหารและ        

การท$องเท่ียวจากผลการประเมินหลักสูตรจากการประเมินคุณภาพภายใน มีผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร อยู$ในระดับดี (ค$าเฉลี่ย 3.48) 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
3.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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1.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) 
 (3) ระดับการยอมรับต(อผลงานด+านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผู+มีส(วนได+ส(วนเสีย 
  คณะกรรมการฯ ได�สํารวจความเห็นของผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย ได�แก$ ผู�ทรงคุณวุฒิ ศิษย.เก$า 
ผู�ปกครอง ผู�ใช�บัณฑิต บุคลากร และนักศึกษา เก่ียวกับการยอมรับต$อผลงานด�านการพัฒนามหาวิทยาลัย           
สีเขียว จํานวน 978 ตัวอย$าง ระหว$างวันท่ี 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2563 ผลสํารวจดังตารางท่ี 4.3 
 

ตารางท่ี  4.3  ระดับการยอมรับต(อผลงานด+านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผู+มีส(วนได+ส(วนเสีย   
 

ท่ี ประเด็น ค(าเฉลี่ย ค(าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล ลําดับ 
1 มีการวางระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและกําหนดพ้ืนท่ี    

สีเขียวอย$างชัดเจน 
3.99 0.76 มาก 2 

2 มีการบรหิารจัดการและส$งเสริมหรืองดใช�พลังงาน 
เช$น มีแหล$งพลังงานทดแทน มีการใช�เครื่องใช�ไฟฟBาท่ี
ช$วยประหยัดพลังงาน มีการลดปรมิาณการปล$อยกRาซ
เรือนกระจก  มีโครงการหรือกิจกรรมลดโลกร�อน ฯลฯ 

3.91 0.80 มาก 3 

3 มีการบรหิารจัดการด�านรไีซเคิลขยะ การจัดการขยะ   
มีพิษ การบําบัดขยะอินทรีย.และอนินทรีย. การกําจัด
ของเสีย และการลดใช�กระดาษและพลาสติก 

3.91 0.82 มาก 3 

4 มีการบริหารจัดการนํ้าและกิจกรรมการอนุรักษ.การใช�นํ้า 3.86 0.83 มาก 6 
5 มีการจํากัดการใช�รถยนต.และจักรยานยนต.ภายใน

มหาวิทยาลยั และให�บริการรถรับส$ง รวมท้ังการ
รณรงค.ให�ใช�ทางเท�าและข่ีจักรยาน 

3.88 0.88 มาก 5 

6 มีการจัดการเรียนการสอน/อบรม ท่ีเก่ียวกับ
สิ่งแวดล�อมและความยั่งยืนเป/นท่ีประจักษ. 

3.85 0.84 มาก 7 

7 โดยรวมมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล�อมท่ีร$มรื่น เขียว 
สะอาด มคีวามเป/นระเบียบเรียบร�อย  

4.02 0.79 มาก 1 

 รวม 3.92 0.70 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว$า ระดับการยอมรับต$อผลการพัฒนามหาวิทยาลัยแห$งอาหารและการ

ท$องเท่ียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปFงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยรวมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ย
เท$ากับ 3.92) โดยประเด็นโดยรวมมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล�อมท่ีร$มรื่น เขียว สะอาด มีความเป/นระเบียบ
เรียบร�อย มีค$าคะแนนสูงท่ีสุด (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 4.02) ส$วนประเด็นมีการจัดการเรียนการสอน/อบรม                   
ท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมและความยั่งยืนเป/นท่ีประจักษ. มีคะแนนอยู$ในลําดับสุดท�าย (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.85) 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
3.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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 (4) ผลการลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Mertics) 
 

ตารางท่ี  4.4  ผลการลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Mertics) 
 

รายการประเมิน ค(าน้ําหนัก คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได+ 
1. สถานท่ีและโครงสร�างพ้ืนฐาน (SI) 15 1,500 1,075 
2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC) 21 2,100 800 
3. ของเสีย (WC) 18 1,800 1,275 
4. นํ้า (WR) 10 1,000 850 
5. การขนส$ง (TR) 18 1,800 1,325 
6. การศึกษา (ED) 18 1,800 1,500 

รวม 100 10,000 6,825 
อยู(ในลําดับท่ี 195 ของมหาวิทยาลัยโลก และอยู(ในลําดับท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว$า ผลการจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกของ UI Green Mertics มีคะแนน  

6,825 คะแนน อยู$ในลําดับท่ี 15 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอยู$ในลําดับท่ี 1 ของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏท่ัวประเทศ 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด หน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 
1.3 การพัฒนาสู(มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 

 (5) ระดับความพร+อมใช+งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คณะกรรมการฯได�สํารวจความเห็นของผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย ได�แก$ ผู�ทรงคุณวุฒิ ศิษย.เก$า 

ผู�ปกครอง ผู�ใช�บัณฑิต บุคลากร และนักศึกษา เก่ียวกับระดับความพร�อมใช�งานของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 980 ตัวอย$าง ระหว$างวันท่ี 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2563 ผลสํารวจ ดังตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี  4.5  ระดับความพร+อมใช+งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 

ท่ี ประเด็น ค(าเฉลี่ย ค(าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล ลําดับ 
1 มีโครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีทันสมยัเพ่ือยกระดับ

ความสามารถในการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และสามารถรองรบัการขยายตัว
มหาวิทยาลยัในอนาคตได�อย$างเหมาะสม 

3.90 0.82 มาก 1 

2 มีเทคโนโลยีดจิิทัลและระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3.87 0.85 มาก 4 

3 มีเทคโนโลยีดจิิทัลและระบบสารสนเทศท่ีสอดคล�อง
กับการปฏิบัติงานสามารถเพ่ิม ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

3.90 0.87 มาก 1 

4 มีการยกระดับทักษะด�านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ของบุคลากรและนักศึกษา ให�สามารถ
เข�าถึงนวัตกรรม บริการด�านเทคโนโลยดีิจิทัลได� 

3.88 0.86 มาก 3 

5 บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน.
จากข�อมูลสารสนเทศได�อย$างสะดวก รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ ได�ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ. 

3.84 0.86 มาก 5 

6 การบริการของมหาวิทยาลยัเป/นรปูแบบออนไลน.ท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลยั 

3.80 0.87 มาก 7 

7 โดยรวมเป/นมหาวิทยาลยัดิจิทัลรองรับการเรยีนรู�ใน
ศตวรรษท่ี 21 อย$างเต็มศักยภาพ 

3.84 0.88 มาก 5 

 รวม 3.86 0.78 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว$า ระดับความพร�อมใช�งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ปFงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยรวมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.86) โดยประเด็นมี
โครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีทันสมัยเพ่ือยกระดับความสามารถในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และสามารถรองรับการขยายตัวมหาวิทยาลัยในอนาคตได�อย$างเหมาะสม และประเด็นมีเทคโนโลยี
ดิจิทัลและระบบสารสนเทศท่ีสอดคล�องกับการปฏิบัติงานสามารถเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย มีค$าคะแนนสูงท่ีสุด (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.90) ส$วนประเด็นบุคลากรและนักศึกษาสามารถเข�าถึง
และใช�ประโยชน.จากข�อมูลสารสนเทศได�อย$างสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ได�ทุกท่ี ทุกเวลา และทุก
อุปกรณ.มีคะแนนอยู$ในลําดับสุดท�าย (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.80) 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
3.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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 (6) ผลการจัดลําดับคุณภาพของเว็บไซตTมหาวิทยาลัยไทยของ Webometrics 
 

ตารางท่ี  4.6  ผลการจัดลําดับคุณภาพของเว็บไซตTมหาวิทยาลัยไทยของ Webometrics   
 

รายการประเมิน คะแนนท่ีได� ผลการจัดลําดับเทียบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

Presence Rank 2,547 3 
Impact Rank 3,438 6 
Openness Rank 2,985 2 
Excellence Rank 6,084 5 

รวม 15,054 ลําดับท่ี 7 
หมายเหตุ :  ผลการจัดอันดับรอบท่ี 2 ณ เดือนกรกฎาคม 2563 อยู$ในลําดับท่ี 7 
        ผลการจัดอันดับรอบท่ี 1 ณ เดือนมกราคม 2563  อยู$ในลําดับท่ี 6 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว$า ผลการจัดลําดับคุณภาพของเว็บไซต.มหาวิทยาลัยไทยของ Webometrics   
มหาวิทยาลัยอยู$ในลําดับท่ี 7 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ  

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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ประเด็นที่ 2 ความสําเร็จตามวัตถุประสงคTหลักของมหาวิทยาลัย 
2.1 ให+การศึกษาส(งเสริมวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง ทําการสอน 

 (7) ร+อยละการมีงานทําของบัณฑิต 
การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปFการศึกษา 2562 จากผู�สําเร็จการศึกษา 

จํานวน 1,817 คน ผลการสํารวจดังตารางท่ี 4.7 
 

ตารางท่ี  4.7  ร+อยละการมีงานทําของบัณฑิต ป̂การศึกษา 2562 
 

ท่ี คณะ จํานวนบัณฑิต 
ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

บัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

จํานวน
บัณฑิตมี
งานทํา 

ร+อยละ 

จํานวน ร+อยละ 
1 ครุศาสตร. 89 74 83.15 67 90.54 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 86 64 74.42 47 73.44 
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 83 75 90.36 71 94.67 
4 วิศวกรรมศาสตร.และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
139 104 

74.82 
87 83.65 

5 วิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี 178 155 87.08 149 96.13 
6 พยาบาลศาสตร.และวิทยาการสุขภาพ 189 153 80.95 131 85.62 
7 มนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 768 655 85.29 464 70.84 
8 วิทยาการจัดการ 285 222 77.89 172 77.48 
 รวม 1,817 1,502 82.66 1,188 79.09 

ที่มา : รายงานภาวะการมีงานทําของบณัฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปFการศึกษา 2562 (ปFงบประมาณ พ.ศ2563) 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว$า จํานวนและร�อยละการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปFงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู�สําเร็จการศึกษา 1,817 คน ตอบแบบสอบถามจํานวน 1,502 คน คิดเป/น    
ร�อยละ 82.66 มีงานทํา 1,188 คน คิดเป/นร�อยละ 79.09 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
2.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 
 (8) ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิต 

การสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต ปFการศึกษา 2562 จากผู�ใช�บัณฑิต จํานวน 

733 คน ผลการสํารวจดังตารางท่ี 4.8 
 
 



 

 85 

ตารางท่ี  4.8  ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิต    
 

ท่ี คณะ จํานวนนายจ+าง
ท่ีตอบ

แบบสอบถาม 

ค(าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจของผู+ใช+

บัณฑิต 

ร+อยละ แปลผล 

1 ครุศาสตร. 58 4.60 92.00 มากท่ีสุด 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 23 4.40 88.00 มาก 
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 70 4.32 86.40 มาก 
4 วิศวกรรมศาสตร.และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 55 4.20 84.00 มาก 
5 วิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี 60 4.43 88.60 มาก 
6 พยาบาลศาสตร.และวิทยาการสุขภาพ 87 4.36 87.20 มาก 
7 มนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 270 4.45 89.00 มาก 
8 วิทยาการจัดการ 110 4.51 90.20 มากท่ีสุด 
 รวม 733 4.43 88.60 มาก 

ที่มา : รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต ประจําปFการศึกษา 2562 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบว$า ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตต$อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ปFงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากผู�ตอบแบบสอบถาม 733 คน มีความพึงพอใจอยู$ในระดับมาก 
(ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 4.43)  

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
4.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

 (9) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 
ตารางท่ี  4.9  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 

คณะ/หลักสูตร 

ผลประเมินป̂การศึกษา 2562 

มาตรฐาน
หลักสูตร 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ครุศาสตรT    

(1) การศึกษาปฐมวัย ผ$าน 3.36 ดี 

(2) พลศึกษา ผ$าน 3.45 ดี 

(3) บริหารการศึกษา (ปรญิญาโท) ผ$าน 4.13 ดีมาก 

(4) หลักสูตรและการสอน (ปรญิญาโท) ผ$าน 3.76 ดี 
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คณะ/หลักสูตร 

ผลประเมินป̂การศึกษา 2562 

มาตรฐาน
หลักสูตร 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 

(5) ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ผ$าน 4.00 ดี 

รวม   3.74 ดี 

วิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี    

(1) เคมี ผ$าน 3.68 ดี 

(2) ชีววิทยา ผ$าน 3.67 ดี 

(3) วิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี ผ$าน 3.62 ดี 

(4) คณิตศาสตร. ผ$าน 3.64 ดี 

(5) อาหารและโภชนาการประยุกต.* ผ$าน 3.31 ดี 

(6) เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ผ$าน 3.54 ดี 

รวม   3.58 ดี 

วิทยาการจัดการ    

(1) นิเทศศาสตร. ผ$าน 4.06 ดีมาก 

(2) การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ผ$าน 3.70 ดี 

(3) การบริหารธุรกิจ* ผ$าน 3.67 ดี 

(4) การบัญชี ผ$าน 3.70 ดี 

(5) การบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท) ผ$าน 3.21 ดี 

รวม   3.67 ดี 

เทคโนโลยีการเกษตร    

(1) เกษตรศาสตร. (ค.บ.) ผ$าน 3.38 ดี 

(2) เกษตรศาสตร. (วท.บ.) ผ$าน 3.58 ดี 

(3) การเพาะเลีย้งสัตว.นํ้า* ผ$าน 3.17 ดี 

(4) สัตว.ศาสตร. ผ$าน 3.42 ดี 

(5) วิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการอาหาร ผ$าน 3.61 ดี 

รวม   3.43 ดี 

วิศวกรรมศาสตรTและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

(1) เทคโนโลยไีฟฟBา ผ$าน 3.46 ดี 

(2) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ$าน 3.29 ดี 

(3) วิศวกรรมพลังงาน* ผ$าน 3.71 ดี 

(4) วิศวกรรมเครื่องกล ผ$าน 3.51 ดี 
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คณะ/หลักสูตร 

ผลประเมินป̂การศึกษา 2562 

มาตรฐาน
หลักสูตร 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 

(5) วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร* ผ$าน 3.77 ดี 

(6) สถาปvตยกรรมภายใน* ผ$าน 3.09 ดี 

(7) วิศวกรรมหุ$นยนต.และอิเล็กทรอนิกส.อัจฉริยะ ผ$าน 3.03 ดี 

(8) วิศวกรรมเครื่องกล (ปรญิญาโท) ผ$าน 3.58 ดี 

รวม   3.43 ดี 

มนุษยศาสตรTและสังคมศาสตรT    

(1) ภาษาไทย ผ$าน 4.06 ดีมาก 

(2) ภาษาอังกฤษ* ผ$าน 3.76 ดี 

(3) สังคมศึกษา ผ$าน 3.75 ดี 

(4) ศิลปศึกษา* ผ$าน 3.87 ดี 

(5) นาฏศิลปxศึกษา* ผ$าน 3.51 ดี 

(6) ดนตรีศึกษา* ผ$าน 3.49 ดี 

(7) ภาษาอังกฤษธุรกิจ* ผ$าน 3.64 ดี 

(8) ภาษาจีน ผ$าน 3.56 ดี 

(9) การพัฒนาชุมขน ผ$าน 3.65 ดี 

(10) ศิลปะและการออกแบบ ผ$าน 3.55 ดี 

(11) บรรณารักษศาสตร.และสารสนเทศศาสตร.* ผ$าน 3.72 ดี 

(12) การท$องเท่ียวและการโรงแรม* ผ$าน 3.55 ดี 

(13) อุตสาหกรรมการท$องเท่ียวและบริการระหว$างประเทศ* ผ$าน 3.51 ดี 

(14) นิติศาสตร. ผ$าน 3.65 ดี 

(15) รัฐประศาสนศาสตร. ผ$าน 3.27 ดี 

(16) รัฐประศาสนศาสตร. (ปริญญาโท) ผ$าน 3.80 ดี 

(17) ยุทธศาสตร.การพัฒนา (ปรญิญาโท) ผ$าน 3.80 ดี 

รวม   3.66 ดี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ    

(1) วิทยาการคอมพิวเตอร. ผ$าน 3.36 ดี 

(2) คอมพิวเตอร.ประยุกต.* ผ$าน 3.56 ดี 

(3) คอมพิวเตอร. ผ$าน 3.54 ดี 

(4) นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ ผ$าน 3.08 ดี 



 

 88 

คณะ/หลักสูตร 

ผลประเมินป̂การศึกษา 2562 

มาตรฐาน
หลักสูตร 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน 

รวม   3.39 ดี 

พยาบาลศาสตรT    

(1) พยาบาลศาสตร.* ผ$าน 3.73 ดี 

(2) สาธารณสุขศาสตร. ผ$าน 3.40 ดี 

(3) การแพทย.แผนไทย ผ$าน 3.45 ดี 

รวม   3.53 ดี 

เฉลี่ยรวม  3.55 ดี 
หมายเหต ุ ข�อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปFการศึกษา 2562 
 *ประเมินตามเกณฑ. AUN-QA 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว$า ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก มีผลการประเมินภาพรวมอยู$ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย (3.55) 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(า

คะแนนเท(ากับ 3.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

2.2 พัฒนาการวิจัย 
 (10) จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต(อจํานวนอาจารยTประจํา 

ผลการรวบรวมข�อมูลจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต$อจํานวนอาจารย.ประจํา              
จากคณะต$าง ๆ ดังตารางท่ี 4.10 
 

ตารางท่ี  4.10  จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต(อจํานวนอาจารยTประจํา 
 

ท่ี คณะ จํานวน
งานวิจัย 

จํานวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย 

จํานวนอาจารย.
ประจํา* 

จํานวนเงินต$อ
อาจารย.ประจํา 

สังคมศาสตรT 22 12,786,434 185.50 68,929.56 
1 ครุศาสตร. 5 1,432,667 28 51,166.68 
2 มนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 9 8,003,100 113.50 70,511.89 
3 วิทยาการจัดการ 6 3,082,667 42 73,396.83 
4 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 2 268,000 2 134,000 

วิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี 15 10,392,916  151 68,827.26 
5 เทคโนโลยีการเกษตร 1 366,666 25 14,666.68 
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ท่ี คณะ จํานวน
งานวิจัย 

จํานวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย 

จํานวนอาจารย.
ประจํา* 

จํานวนเงินต$อ
อาจารย.ประจํา 

6 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 706,668 28 25,238.14 
7 วิศวกรรมศาสตร.และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 6,055,457 49 123,580.76 
8 วิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี 6 3,264,125 49 66,614.80 

วิทยาศาสตรTสุขภาพ 1 511,500  33.50 15,268.66 
9 พยาบาลศาสตร.และวิทยาการสุชภาพ 1 511,500 33.50 15,268.66 
 รวม 38 23,690,850 370 64,029.32 

หมายเหต ุ *  จํานวนอาจารย.ประจํา นับจากระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี  
    9-12 เดือน   คิดเป/น 1 คน  
    6 เดือนขึ้นไปแต$ไม$ถึง 9 เดือน  คิดเป/น 0.5 คน  
    น�อยกว$า 6 เดือน   ไม$สามารถนํามานับได� 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว$า จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต$อจํานวนอาจารย.ประจําของมหาวิทยาลัย  
งานวิจัยท้ังสิ้น 38 เรื่อง เป/นเงินจํานวน 23,690,850 บาท มีอาจารย.ประจํา 370 คน คิดเป/น 64,029.32 
บาทต$อจํานวนอาจารย.ประจํา 1 คน 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 แต$ละด�าน                 
มีค$าคะแนน ดังนี้ 

ด+านสังคมศาสตรT  มีค$าคะแนนเท$ากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
ด+านวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี  มีค$าคะแนนเท$ากับ 5.00 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
ด+านวิทยาศาสตรTสุขภาพ  มีค$าคะแนนเท$ากับ 1.00 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

 (11) ร+อยละผลงานวิจัยท่ีได+รับการตีพิมพTต(อจํานวนอาจารยTประจํา 
ผลการรวบรวมข�อมูลผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ.ต$อจํานวนอาจารย.ประจํา                 

จากคณะต$าง ๆ ดังตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี  4.11 ร+อยละผลงานวิจัยท่ีได+รับการตีพิมพTต(อจํานวนอาจารยTประจํา 
 

ท่ี คณะ จํานวนอาจารย.
ประจํา* 

ระดับ ร�อยละ 
ระดับชาต ิ ระดับ

นานาชาติ 
รวม 

1 ครุศาสตร. 28.00 8 - 8 28.57 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 25.00 1 - 1 4.00 
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 28.00 6 - 6 21.43 
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ท่ี คณะ จํานวนอาจารย.
ประจํา* 

ระดับ ร�อยละ 
ระดับชาต ิ ระดับ

นานาชาติ 
รวม 

4 วิศวกรรมศาสตร.และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

49.00 5 8 13 26.53 

5 วิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี 49.00 8 4 12 24.49 
6 พยาบาลศาสตร.และวิทยาการสุขภาพ 33.50 21 3 24 71.64 
7 มนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 113.50 30 12 42 37.00 
8 วิทยาการจัดการ 42.00 11 5 16 38.10 
 รวม 368.00 90 32 122 33.15 

หมายเหต ุ *  จํานวนอาจารย.ประจํา นับจากระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี  

    9-12 เดือน   คิดเป/น 1 คน 

    6 เดือนขึ้นไปแต$ไม$ถึง 9 เดือน  คิดเป/น 0.5 คน 

    น�อยกว$า 6 เดือน   ไม$สามารถนํามานับได� 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบว$า  จํานวนผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ.ต$อจํานวนอาจารย.ประจํา คิดเป/น
ร�อยละ 33.15 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 
 (12) ร+อยละผลงานวิจัยท่ีนําไปใช+ประโยชนTเชิงพาณิชยTหรือนําไปต(อยอดพัฒนาท+องถ่ิน 

ผลการรวบรวมข�อมูลผลงานวิจัยท่ีนําไปใช�ประโยชน.เชิงพาณิชย.หรือนําไปต$อยอด
พัฒนาท�องถ่ิน จากคณะต$าง ๆ ดังตารางท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี  4.12  ร+อยละผลงานวิจัยท่ีนําไปใช+ประโยชนTเชิงพาณิชยTหรือนําไปต(อยอดพัฒนาท+องถ่ิน    

 

ท่ี คณะ 
จํานวน
งานวิจัย
ท้ังหมด 

การนําไปใช�ประโยชน. 

คิดเป/น 
ร�อยละ 

บูรณาการ 

เชิง
พาณิชย. 

พัฒนางาน
ประจําสู$
งานวิจัย 
(R to R) 

การเรียน
การสอน 

การ
ให�บริการ 

(การพัฒนา
ท�องถิ่น) 

ทํานุบํารุง
ศิลป 

วัฒนธรร
ม 

1 ครุศาสตร. 5 5 5 - - - 100.00 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 5 - 5 - - - 100.00 
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 6 9 - - - 100.00 
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ท่ี คณะ 
จํานวน
งานวิจัย
ท้ังหมด 

การนําไปใช�ประโยชน. 

คิดเป/น 
ร�อยละ 

บูรณาการ 

เชิง
พาณิชย. 

พัฒนางาน
ประจําสู$
งานวิจัย 
(R to R) 

การเรียน
การสอน 

การ
ให�บริการ 

(การพัฒนา
ท�องถิ่น) 

ทํานุบํารุง
ศิลป 

วัฒนธรร
ม 

4 วิศวกรรมศาสตร.และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

14 2 14 - - - 100.00 

5 วิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี 3 1 3 - - - 100.00 
6 พยาบาลศาสตร.และวิทยาการ

สุขภาพ 
7 - 7 - - - 100.00 

7 มนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 13 9 13 - - - 100.00 
8 วิทยาการจัดการ 9 1 2 - 7 - 100.00 
 รวม 65 24 58 - 7 - 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว$า  ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช�ประโยชน.เชิงพาณิชย.หรือนําไปต$อยอดพัฒนา

ท�องถ่ิน คิดเป/นร�อยละ 100.00 โดยมีงานวิจัยท้ังหมด 65 เรื่อง ใช�ในการเรียนการสอน 24 เรื่อง               
การให�บริการวิชาการ (การพัฒนาท�องถ่ิน) 58 เรื่อง และนําไปใช�ในเชิงพาณิชย. จํานวน 7 เรื่อง ส$วนการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนางานประจําสู$งานวิจัย (R to R) ยังไม$ปรากฎข�อมูล 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 
2.3 ให+บริการวิชาการแก(สังคม (การพัฒนาท+องถ่ิน) 

 (13) จํานวนชุมชนต+นแบบ 

ผลการรวบรวมข�อมูลจํานวนชุมชนต�นแบบ จากคณะต$าง ๆ ดังตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี  4.13  จํานวนชุมชนต+นแบบ 
 

ท่ี หน(วยงาน จํานวนชุมชน
ต+นแบบ 

ต+นแบบด+าน (เร่ือง) 

1 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

1 1) หมู$บ�านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม* 

2 คณะครุศาสตร. 1 1) การนําร$อง DLTV เพ่ือแก�ไขปvญหาขาดแคลนครู
และการเรียนการสอนให�กับโรงเรยีนขนาดเล็ก 
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ท่ี หน(วยงาน จํานวนชุมชน
ต+นแบบ 

ต+นแบบด+าน (เร่ือง) 

3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2) ด�านการพัฒนาระบบการเก็บข�อมลู (Big data) 
   3) ด�านวิเคราะห.ต�นทุนชุมชนเพ่ือส$งเสริมการ

ท$องเท่ียว 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร.และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2 4) ด�านการลดรายจ$ายด�านพลังงานทดแทน 

5) ด�านระบบชลประทานอัจฉริยะในระบบเกษตร
อินทรีย. 

5 คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี 3 6) การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน (ยกระดับรายใน
ครัวเรือน) 

   7) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร�างวิสาหกิจชุมชน
ต�นแบบผู�เลี้ยงไก$พ้ืนเมืองเพชรบุร ีตําบลไร$ส�ม 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สู$การค�าเชิงพานิช 

   8) การพัฒนาผลิตภณัฑ.และสร�างมลูค$าเพ่ิมจากปลา 
ชุมชนบ�านพุเข็ม 

6 คณะพยาบาลศาสตร.และวิทยาการ
สุขภาพ 

1 9) ด�านสุขภาวะของผู�สูงอายุอย$างยั่งยืน 

7 คณะมนุษยศาสตร.และ
สังคมศาสตร. 

4 10) การทอผ�า จักสาน 
  11) การจักสาน 
   12) การอนุรักษ.ภาษากะเหรีย่ง 
   13) หมู$บ�านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม* 
8 คณะวิทยาการจัดการ 10 14) การจัดการสิ่งแวดล�อม (การจัดการขยะ) 
   15) เกษตรปลอดภัย 
   16) ส$งเสริมสุขภาพผู�สูงอาย ุ
   17) 1 ไร$คลายวิกฤตฟ}~นวิถีชีวิตชุมชนหลัง COVID-

19 (5 ชุมชน) 
   18) เกษตรอินทรีย. ยกระดับสังคมและเศรษฐกิจ 

(การจัดการการตลาด) 
   19) การตลาดออนไลน. 
 รวม 23  

*ซํ้าชุมชนต�นมะม$วง 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว$า  จํานวนชุมชนต�นแบบ  จํานวน 23 ชุมชน 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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 (14) จํานวนชุมชนต+นแบบได+รับรางวัลในระดับชาติ 
ผลการรวบรวมข�อมูลจํานวนชุมชนต�นแบบได�รับรางวัลในระดับชาติ จากคณะต$าง ๆ 

ดังตารางท่ี 4.14 
 

ตารางท่ี  4.14  จํานวนชุมชนต+นแบบท่ีได+รับรางวัลระดับชาติ 
 

ท่ี คณะ ชุมชนต+นแบบ
ท่ีได+รับรางวัล 

ต+นแบบด+าน (เร่ือง) หน(วยงานท่ีให+ 

1 มนุษยศาสตร.และ
สังคมศาสตร. 

2 1) รางวัลชนะเลิศ ชุมชนรอบด�าน
สุขภาพ ระดับเขตสุขภาพท่ี 5 

กระทรวงสาธารณสุข 

   2) วิสาหกิจชุมชนจากผลติภณัฑ.ผ�าทอ
มือบ�านสามเรือน 

พัฒนาชุมชนจังหวัด
เพชรบุร ี

   3) เครื่องหมายการค�า “แพรภัฏ” 
   4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมู$บ�าน

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมลดโรคมะเรง็ 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด ระดับเขตสุขภาพท่ี 5 

กระทรวงสาธารณสุข 

2 วิทยาการจัดการ 2 5) ด�านการท$องเท่ียว OTOP นวัตวิถี กรมพัฒนาชุมชน 
   6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส$งเสริม

อาชีพตําบลสมอพลือ 
กรมส$งเสรมิการ
ปกครองท�องถ่ิน 

3 ศูนย.ศาสตร.พระราชา 
(ไร$มะขาม บ�านรวม
ไทย บ�านหนองควาย) 

4 7) รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด$น 
รางวัลการดําเนินงานเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล�อมดีเด$น  
วิสาหกิจชุมชนศูนย.ข�าวชุมชนตําบลไร$
มะขาม 

สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

   8) รางวัลโครงการพัฒนาสู$สดุยอดเอส
เอ็มอีจังหวัด ปF 2563 

สสว. 

   9) วิสาหกิจชุมชนกลุ$มแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรยั่งยืนบ�านรวมไทย-   
กุยบุร ี

พัฒนาชุมชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ. 

 รวม 8   

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว$า  จํานวนชุมชนต�นแบบท่ีได�รับรางวัลระดับชาติ จํานวน 8 ชุมชน 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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2.4 ปรับปรุงถ(ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
 (15) จํานวนชุมชนท่ีได+รับการถ(ายทอดเทคโนโลยี 

ผลการรวบรวมข�อมูลจํานวนชุมชนท่ีได�รับการถ$ายทอดเทคโนโลยี จากคณะต$าง ๆ            
ดังตารางท่ี 4.15 
 

ตารางท่ี  4.15  จํานวนชุมชนได+รับการถ(ายทอดเทคโนโลยี  
 

ท่ี หน(วยงาน ชุมชนได+รับ
การถ(ายทอดฯ 

เทคโนโลยีท่ีได+รับถ(ายทอดฯ (เร่ือง) 

1 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 4 1) สิ่งแวดล�อม (การทําปุ�ยหมักเพ่ือการปลูก
ผัก) 

2 คณะครุศาสตร. 1 2) DLTV เพ่ือแก�ไขปvญหาขาดแคลนครูและ
การเรยีนการสอนให�กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 3) การพัฒนาสินค�าเกษตรอินทรยี.เพชรบุรีสู$
มาตรฐานเกษตรอินทรยี.สากล 

   4) การบริหารจัดการนํ้าอย$างมีประสทิธิภาพ
ในแปลงปลูกกล�วยหอมทอง 

   5) การพัฒนาผลิตภณัฑ.และช$องทางทางการ
ตลาดผลิตภณัฑ.มะพร�าวนํ้าหอมสู$เชิง
พาณิชย. 

   6) การใช�ระบบสารสนเทศในการตรวจแปลง
เพ่ือรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
SDGs PGS 

4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 7) การจัดทําสื่อการเรียนการสอนสามารถดู
ผ$านยูทูป 

   8) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล เรื่อง
กาพย.ยานี 11/ActivPresenter 

   9) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล เรื่อง 
การทําขนมเค�กแฟนซี/ActivePresenter  

   10) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล เรื่อง 
รูปทรงและเศษส$วน/InShot  

   11) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล เรื่อง 
คําศัพท./ActivePresenter  

   12) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล เรื่อง 
คําศัพท./Windows Movie Maker 
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ท่ี หน(วยงาน ชุมชนได+รับ
การถ(ายทอดฯ 

เทคโนโลยีท่ีได+รับถ(ายทอดฯ (เร่ือง) 

   13) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล เรื่อง 
สารอาหาร/ActivePresenter  

5 คณะวิศวกรรมศาสตร.และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2 14) การผลิตแกRสชีวภาพจากมลูวัว 
  15) ระบบชลประทานอัจฉรยิะในระบบเกษตร

อินทรีย. 
6 คณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 4 16) งานทอผ�า งานจักสาน 
   17) ดนตรี (2 ชุมชน) 
   18) การรักษาสุขภาพ 
9 คณะวิทยาการจัดการ 16 19) การพัฒนาระบบฐานการจัดการสิง่แวดล�อม 

(การจัดการขยะ) 
   20) การจัดทําแผนธุรกิจเกษตรปลอดภัย 
   21) การพัฒนาสื่อส$งเสรมิสุขภาพผู�สูงอายุ 
   22) การพัฒนาการเผยแพร$กิจกรรมผ$าน

สื่อมวลชนและสื่อออนไลน. (5 ชุมชน) 
   23) การพัฒนาช$องทางการตลาดและการตลาด

ผ$านสื่อออนไลน.เกษตรอินทรีย. ยกระดับ
สังคมและเศรษฐกิจ (การจัดการ
การตลาด) 

   24) การพัฒนาช$องทางการสื่อสารและ
การตลาดผ$านสื่อออนไลน. (4 ชุมชน) 

   25) เทคโนโลยีการผลตินํ้าพริกปลานิล 
   26) เทคโนโลยีการแปรรูปผลติภณัฑ.จากแปBง

กล�วย 
   27) เทคโนโลยีการยืดอายผุลติภณัฑ.          

ข�าวเกรียบงา 
 รวม 39  

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว$า  จํานวนชุมชนได�รับการถ$ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 39 ชุมชน 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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 (16) จํานวนชุมชนท่ีได+รับรางวัลในระดับชาติจากการถ(ายทอดเทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัย 

ผลการรวบรวมข�อมูลจํานวนชุมชนท่ีได�รับรางวัลในระดับชาติจากการถ$ายทอด
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย จากคณะต$าง ๆ ดังตารางท่ี 4.16 
 

ตารางท่ี  4.16  จํานวนชุมชนท่ีได+รับรางวัลระดับชาติจากการถ(ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
 

ท่ี หน(วยงาน ชุมชนท่ีได+รับรางวัล รางวัลการถ(ายทอดเทคโนโลยีฯ 
1 คณะมนุษยศาสตร.และ

สังคมศาสตร. 
สถาบันวิจัยและส$งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

ชุมชนต�นมะม$วง 1) รางวัลชนะเลิศ ชุมชนรอบรู�ด�านสขุภาพ  
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด

ตําบลสุขภาพ 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด

หมู$บ�านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 

2 คณะวิทยาการจัดการ กลุ$มวิสาหกิจชุมชน
เครือข$ายร$วมใจ 

ตามรอยพ$อ 

4) ด�านรางวัล The Best กิจกรรมเสริมสร�าง
และพัฒนาภมูิปvญญาท�องถ่ิน  ประจําปF 
2562 โครงการออมสินยุวพัฒน.รักษ.ถ่ิน 

3 ศูนย.ศาสตร.พระราชาฯ ชุมชนไร$มะขาม 5) รางวัลรัฐวิสาหกิจดเีด$นรางวัลการดําเนินงาน
เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล�อมดเีด$น วิสาหกิจ
ชุมชนศูนย.ข�าวชุมชนตําบลไร$มะขาม 

  บ�านรวมไทย 6) รางวัลโครงการพัฒนาสู$สุดยอดเอสเอ็มอี
จังหวัด ปF 2563 

7) วิสาหกิจชุมชนกลุ$มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรยั่งยืนบ�านรวมไทย-กุยบุรี 

  ชุมชนบ�านหนองควาย 8) ชุมชนต�นแบบการจัดการ Zero West ระดับ
ภาค กรมส$งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล�อม 

 รวม 5  

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว$า  จํานวนชุมชนต�นแบบท่ีได�รับรางวัลระดับชาติจากการถ$ายทอด

เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ชุมชน 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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2.5 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 (17) จํานวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต+นแบบ 

ผลการรวบรวมข�อมูลจํานวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ จากคณะต$าง ๆ           
ดังตารางท่ี 4.17 
 

ตารางท่ี  4.17 จํานวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต+นแบบ    
 

ท่ี หน(วยงาน ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงต+นแบบ 

(ชุมชน) 

ท่ีต้ัง 

1 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

1 1) หมู$ท่ี 4 ตําบลทองมงคล อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ. 

2 คณะครุศาสตร. 2 2) ชุมชนบ�านม$วง ตําบลบางเก$า อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี  

3) โรงเรียนหุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี
3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 4) ชุมชนไร$สะท�อน อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุร ี

5) ชุมชนบ�านไร$กร$าง ตําบลไร$สะท�อน อําเภอบ�านลาด 
จังหวัดเพชรบุร ี

4 คณะวิศวกรรมศาสตร.และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 6) ชุมชนหนองประดู$ อําเภอเขาย�อย จังหวัดเพชรบุรี  
7) ชุมชนบ�านบางเค็ม ตําบลบางเค็ม อําเภอเขาย�อย 

จังหวัดเพชรบุร ี
5 คณะมนุษยศาสตร.และ

สังคมศาสตร. 
4 8) ตําบลท$าตะคร�อ อําเภอหนองหญ�าปล�อง จังหวัด

เพชรบุร ี
   9) ตําบลยางนํ้ากลัดใต� อําเภอหนองหญ�าปล�อง จังหวัด

เพชรบุร ี
   10) บ�านห�วยเกษม ตําบลห�วยเกษม อําเภอหนองหญ�า

ปล�อง จังหวัดเพชรบุร ี
   11) ตําบลต�นมะม$วง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
6 คณะวิทยาการจัดการ 10 12) ตําบลบ�านในดง  อําเภอท$ายาง  จังหวัดเพชรบุร ี
   13) ตําบลกลัดหลวง อําเภอท$ายาง จังหวัดเพชรบุร ี
   14) ตําบลสมอพลือ อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุร ี
   15) ตําบลไร$มะขาม อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุร ี
   16) ตําบลกลัดหลวง อําเภอท$ายาง จังหวัดเพชรบุร ี
   17) ตําบลบ�านไร$กร$าง อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุร ี
   18) ตําบลหนองกระปุก อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุร ี
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ท่ี หน(วยงาน ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงต+นแบบ 

(ชุมชน) 

ท่ีต้ัง 

   19) ตําบลหนองกระเจ็ด อําเภอบ�านลาด จังหวัด
เพชรบุร ี

   20) มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
   21) สังคมออนไลน. 
 รวม 21  

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว$า  จํานวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ จํานวน 21 ชุมชน 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 
2.6 ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 (18) จํานวนชุมชนท่ีได+รับการพัฒนาและแก+ปeญหา หรือจํานวนช้ินงานท่ีการสร+าง

มูลค(าเพ่ิมสู(เศรษฐกิจสร+างสรรคT โดยใช+องคTความรู+ด+านศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนชุมชนท่ีได�รับการพัฒนาและแก�ปvญหา หรือจํานวนชิ้นงานท่ีการสร�างมูลค$าเพ่ิม
สู$เศรษฐกิจสร�างสรรค. โดยใช�องค.ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรม มีจํานวนชุมชนท่ีได�รับการพัฒนาฯ จํานวน 7
ชุมชน และจํานวนชิ้นงานท่ีการสร�างมูลค$าเพ่ิม สู$เศรษฐกิจสร�างสรรค. 19 ชิ้นงาน 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(า
คะแนนเท(ากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 
2.7 ผลิตครูและส(งเสริมวิทยฐานะครู 

 (19) ร+อยละบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุได+ในการสอบครั้งแรก 

ผลการรวบรวมข�อมูลร�อยละบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุได�ในการสอบครั้งแรก จากคณะ 
ต$าง ๆ ดังตารางท่ี 4.18 
 

ตารางท่ี  4.18 ร+อยละบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุได+ในการสอบครั้งแรก 
 

ท่ี คณะ จํานวนบัณฑิต
ครูท่ีสมัครสอบ 

จํานวนบัณฑิตครู
ท่ีสอบบรรจุได+ 

ร+อยละ 

1 ครุศาสตร. (ภาษาไทย พลศึกษา การศึกษาปฐมวัย) 63 15 25.00 
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 
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ท่ี คณะ จํานวนบัณฑิต
ครูท่ีสมัครสอบ 

จํานวนบัณฑิตครู
ท่ีสอบบรรจุได+ 

ร+อยละ 

3 วิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี (เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร.
และเทคโนโลยี คณติศาสตร.) 

134 59 44.03 

4 มนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. (ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
นาฎยดรุิยางคศาสตร. แขนงดนตรไีทย แขนงดนตรสีากล 
แขนงนาฎยการแสดง ศิลปศึกษา) 

176 
 

45 25.57 

 รวม 373 119 31.90 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบว$า ร�อยละบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุได�ในการสอบครั้งแรก คิดเป/นร�อยละ 31.90 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

2.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

 (20) ร+อยละนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีคะแนนเฉล่ียจากผลทดสอบทาง

การศึกษาระดับพ้ืนฐานท่ีมีคะแนนสูงกว(าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 

  ไม$พบว$ามีนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยจากผลทดสอบทาง

การศึกษาระดับพ้ืนฐานท่ีมีคะแนนสูงกว$าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

  เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(า

คะแนนเท(ากับ 1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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ประเด็นที่ 3 การพัฒนาองคTกร 

3.1 การพัฒนาองคTกร 
 (21) ร+อยละการบรรลุเป"าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพจากข+อเสนอแนะของ

คณะกรรมการติดตามฯ ท่ีให+ไว+ในป̂งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ตารางท่ี  4.19  ร+อยละการบรรลุเป"าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพจากข+อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามฯ ท่ีให+ไว+ในป̂งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด เป"าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 

 ไม(บรรลุ หน(วยนับ จํานวน 

ความสําเร็จตามเป"าหมายของมหาวิทยาลัย     
1. ควรมีการให�บริการวิชาการด�านอาหารอย$างเป/นรูปธรรมเน�น

การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เพ่ิมหลักสูตรฝ�กอบรมระยะสั้น 
    

 ตัวช้ีวัด : การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ กิจการ 1 2 � 
2. ควรมีระบบการจัดการนํ้าและอนุรกัษ.นํ้า      
 ตัวช้ีวัด : จัดทําระบบบําบัดนํ้าเสีย จุด 3 4 � 
3. ควรมีการอบรมเรื่องสิ่งแวดล�อมแก$บุคลากรและนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย  
    

 ตัวช้ีวัด : อบรมเรื่องสิ่งแวดล�อมแก$บุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 1 1 � 

4. ควรประหยัดพลังงานโดยใช�พลังงานทางเลือกให�มากข้ึน     
 ตัวช้ีวัด : กิจกรรมรณรงค.ลดใช�พลังงานไฟฟBา เช$น การป�ด
ไฟ ป�ดแอร. การใช�บันไดแทนลิฟท. 

กิจกรรม 1 2 � 

5. ควรมีวิธีการจัดการให�สามารถเข�าถึงระบบได�ง$ายและรวดเร็ว
ข้ึน เพ่ิมความเสถียรของระบบ 

    

 ตัวช้ีวัด : การปรับปรุงระบบเครือข$ายให�ครอบคลุมและมี
ความเสถียรในการใช�บริการ 

ครั้ง 1 1 � 

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคTของหลักของมหาวิทยาลัย     
6. ควรเพ่ิมปรมิาณผลการประเมินหลักสูตรในระดบัดีมากให�มากข้ึน     
 ตัวช้ีวัด : 1) จํานวนหลักสูตรท่ีได�รับผลการประเมนิหลักสตูร
ในระดับดีมากเพ่ิมข้ึน 

หลักสตูร 1 1 � 

7. ควรเร$งรดัการตีพิมพ.เผยแพร$ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติให�มากข้ึน 

    

 ตัวช้ีวัด : 1) ร�อยละการตีพิมพ.เผยแพร$ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติต$อจํานวนอาจารย.ประจํา 

ร�อยละ 30 33.15 � 
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ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด เป"าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

 บรรลุ 

 ไม(บรรลุ หน(วยนับ จํานวน 

8. ควรนําผลงานวิจัยเด$น ๆ นําไปใช�ประโยชน.ท้ังเชิงนโยบาย
และเชิงพาณิชย.ให�มากข้ึน 

    

 ตัวช้ีวัด : 1) การนําผลงานไปใช�ประโยชน. ร�อยละ 90.00 100.00 � 
9. ควรส$งเสริมบัณฑิตครูให�มีปริมาณการสอบบรรจุในปFแรกท่ี

สําเรจ็การศึกษาได�เพ่ิมมากข้ึน 
    

 ตัวช้ีวัด : 1) มีกิจกรรมส$งเสริมบัณฑิตครูให�มีปริมาณการ
สอบบรรจุในปFแรกท่ีสําเร็จการศึกษาได�เพ่ิมมากข้ึน 

กิจกรรม 1 1 � 

10. ควรส$งเสริมพัฒนาร�อยละของนักเรียนโรงเรียนกองทุนให�มี
คะแนนทอดสอบท่ีมีคะแนนสูงกว$าคะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัดให�มากข้ึน 

    

 ตัวช้ีวัด : 1) มีโครงการ/กิจกรรมส$งเสริมพัฒนาร�อยละของ
นักเรียนโรงเรียนกองทุนให�มีคะแนนทดสอบท่ีมีคะแนนสูงกว$า
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดให�มากข้ึน 

กิจกรรม 1 - � 

การพัฒนาองคTกร     
11. ควรให�ความสําคัญและวางแผนปรบัปรุงพัฒนาองค.กรให�

ต$อเน่ือง 
    

 ตัวช้ีวัด : 1) การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปF ครั้ง 1 1 � 
คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล     
12. ควรมีการกํากับติดตามแผนงาน/โครงการในแต$ละ

ยุทธศาสตร.ให�ดําเนินไปจนบรรลุเปBาหมาย 
    

 ตัวช้ีวัด : 1) มีการกํากับติดตามแผนงาน/โครงการในแต$ละ
ยุทธศาสตร.ให�ดําเนินไปจนบรรลุเปBาหมาย 

ครั้ง/ปF 2 3 � 

13. ควรมีการวิเคราะห.ยุทธศาสตร. แผนงาน ตัวช้ีวัด ให�มีความ
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

    

 ตัวช้ีวัด : 1) มีการวิเคราะห.ยุทธศาสตร. แผนงาน ตัวช้ีวัด ให�
มีความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

ครั้ง 1 1 � 

14. ควรมีการเร$งรดัการใช�จ$ายงบประมาณให�เป/นไปตามเกณฑ.
หรือเปBาหมายท่ีกําหนดไว� 

    

 ตัวช้ีวัด : 1) มีการรายงานผลการเบิกจ$าย เพ่ือติดตามเร$งรดั
การดําเนินงานให�เป/นไปตามแผนท่ีกําหนด 

ครั้ง 2 4 � 

15. ควรส$งเสริมพัฒนาแนวคิดการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล     
 ตัวช้ีวัด : 1) ระดับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของ
ผู�บริหาร 
 

ค$าเฉลี่ย >3.51 3.93 � 
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ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด เป"าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

 บรรลุ 

 ไม(บรรลุ หน(วยนับ จํานวน 

จํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป"าหมาย 14 
จํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด 15 

คิดเปfนร+อยละ 93.33 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว$า ร�อยละการบรรลุเปBาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพจากข�อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ ท่ีให�ไว�ในปFงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป/นร�อยละ 93.33 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
4.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

 (22) จํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองคTกร 

ผลการรวบรวมข�อมูลจํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองค.กรจากคณะ สํานัก 
สถาบัน ดังตารางท่ี 4.20 
 

ตารางท่ี  4.20  จํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองคTกร   
 

ท่ี หน(วยงาน จํานวนรางวัลท่ีได+รับ 
1 คณะครุศาสตร. 7 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 
3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร.และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 
5 คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี - 
6 คณะพยาบาลศาสตร.และวิทยาการสุขภาพ 7 
7 คณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 12 
8 คณะวิทยาการจัดการ 9 
9 สํานักงานอธิการบด ี 3 
10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
11 สํานักส$งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน - 
12 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 4 
 รวม 91 

 
จากตารางท่ี 4.20 พบว$า จํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองค.กร จํานวน 91 รางวัล 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล 
4.1 ความสําเร็จตามเป"าหมายของผู+บริหาร 

 (23) ร+อยละการบรรลุเป"าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป̂ของหน(วยงาน 

 
ตารางท่ี  4.21  ร+อยละการบรรลุเป"าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป̂ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 
 

ประเด็นยุทธศาสตรT/เป"าประสงคT/ตัวชี้วัด 
เป"าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 

 ไม(บรรลุ หน(วยนับ จํานวน 

ยุทธศาสตรTท่ี 1 : การสร+างความโดดเด(นด+านอาหารและ
การท(องเท่ียว 

    

1.1 รายได�จากหลักสตูรระยะสั้นด�านอาหารและการ
ท$องเท่ียวและการจําหน$ายผลิตภณัฑ. 

ล�านบาท 2.5 1.28 � 

1.2 อัตราส$วนงานวิจัยท่ีเผยแพร$ในระดับชาติหรือนานาชาติ ร�อยละ 70 100 � 
1.3 จํานวนบุคลากรและนักศึกษาท่ีได�รับรางวัล/การ

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติด�านอาหารและการ
ท$องเท่ียวหรือท่ีเก่ียวข�อง 

คน 20 35 � 

1.4 จํานวนมาตรฐานเป/นท่ียอมรับด�านอาหารและการ
ท$องเท่ียวหรือท่ีเก่ียวข�อง 

มาตรฐาน 2 3 � 

รวม บรรลุตัวชี้วัด 3 ตัว จาก 4 ตัว คิดเปfนร+อยละ 75.00 
ยุทธศาสตรTท่ี 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต     

2.1 ร�อยละของหลักสูตรท่ีได�รับรองมาตรฐานหลักสตูร
อุดมศึกษา 

ร�อยละ 85 100 � 

2.2 ร�อยละของอาจารย.ท่ีมีตาํแหน$งทางวิชาการต$อ
จํานวนอาจารย.ประจํา 

ร�อยละ 50 22.76 � 

2.3 ร�อยละของอาจารย.ท่ีมีคณุวุฒิระดบัปริญญาเอกต$อ
อาจารย.ประจํา 

ร�อยละ 60 35.50 � 

2.4 ร�อยละของบัณฑิตท่ีมสีมรรถนะเป/นท่ีพึงพอใจของ
สถานประกอบการ ระดับ 3.51 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน 

ร�อยละ 85 92 � 

2.5 ร�อยละความสามารถด�านการใช�ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ของผู�สําเรจ็การศึกษาระดับระดับปริญญาตรเีมื่อทดสอบตาม
มาตรฐานภาษาอังกฤษสูงข้ึน 

ร�อยละ 65 - � 

2.6 ร�อยละการได�งานทํา/ประกอบชีพอิสระของผู�สําเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปF สูงข้ึน 

ร�อยละ 5 0.90 � 

รวม บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัว จาก 6 ตัว คิดเปfนร+อยละ 33.33 
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ประเด็นยุทธศาสตรT/เป"าประสงคT/ตัวชี้วัด 
เป"าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 

 ไม(บรรลุ หน(วยนับ จํานวน 

ยุทธศาสตรTท่ี 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู     
3.1 ร�อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบผ$านมาตรฐานใบประกอบ

วิชาชีพครู 
ร�อยละ 95 100 � 

3.2 ระดับความสามารถ ด�านการใช�ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
ของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร. (ผ$านเกณฑ.มาตรฐานทาง 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) 

ร�อยละ 30 33.33 � 

3.3 ร�อยละของอาจารย.ท่ี เป/นต�นแบบความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพท่ีได�รับการยอมรับ 

ร�อยละ 50 - � 

3.4 จํานวนโรงเรยีนใน ท�องถ่ินท่ีมีการนํานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู�ของโรงเรียนสาธิต ไปใช�ประโยชน. 

โรงเรียน 8 3 � 

3.5 ผลงานวิจัยทางการ เรียนการสอนท่ีได�รับการตีพิมพ.
เผยแพร$ท้ังใน ระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใช�ให�เกิด
ประโยชน.ต$อการผลิตและ พัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

เรื่อง 8 82 � 

รวม บรรลุตัวชี้วัด 3 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปfนร+อยละ 60.00 
ยุทธศาสตรTท่ี 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม     

4.1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใช�เพ่ือเป/น
ต�นแบบหรือใช�ประโยชน.ในการพัฒนาท�องถ่ิน สังคม และ
ประเทศ 

จํานวน 10 28 � 

4.2 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย 

ระดับ 3 4 � 

4.3 ร�อยละโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยท่ีได�รับการ
สนับสนุนจากแหล$งทุนภายนอก 

ร�อยละ 15 25 � 

4.4 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ท่ีได�รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

เรื่อง 3 6 � 

4.5 จํานวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองาน
สร�างสรรค.ท่ีสร�างมลูค$าเพ่ิม (Value Creation ) สู$เชิง
พาณิชย./ อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร�างสรรค. 

ช้ิน 5 7 � 

4.6 ร�อยละของผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค. ท่ีเผยแพร$ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติต$ออาจารย.ประจํา 

ร�อยละ  35 69.57 � 

4.7 จํานวนของบทความวิจัยท่ีได�รับการอ�างอิง 
(Citation) ใน Refereed  journal หรือในฐานข�อมูล
ระดับชาติและนานาชาติต$ออาจารย.ประจํา 

เรื่อง 5 51 � 

รวม บรรลุตัวชี้วัด 7 ตัว จาก 7 ตัว คิดเปfนร+อยละ 100.00 
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ประเด็นยุทธศาสตรT/เป"าประสงคT/ตัวชี้วัด 
เป"าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 

 ไม(บรรลุ หน(วยนับ จํานวน 

ยุทธศาสตรTท่ี 5 : การพัฒนาท+องถิ่น     

5.1 จํานวนโครงการท่ีบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลยัเพ่ือ
พัฒนาท�องถ่ินในด�านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม และ
การศึกษา 

โครงการ 10 10 � 

5.2 จํานวนองค.กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนมีส$วนร$วมในการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

หน$วย/
ชุมชน 

5 5 � 

5.3 ร�อยละรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนกลุ$มเปBาหมายท่ี
เข�าร$วมโครงการ 

ร�อยละ 5 47.63 � 

5.4 จํานวนกลุ$มวิสาหกิจชุมชน/ ผู�ประกอบการใหม$ใน
ชุมชน 

กลุ$ม 5 7 � 

5.5 จํานวนชุมชนต�นแบบท่ีนําศาสตร.พระราชาสู$การ
ปฏิบัติอย$างเป/นรูปธรรม 

ชุมชน 2 2 � 

5.6 จํานวนเทคโนโลยีท่ีสามารถตอบสนองการท$องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

ช้ิน 2 2 � 

5.7 จํานวนฐานข�อมูลกลางของชุมชน ฐาน 2 1 � 

5.8 รายได�ของประชาชนท่ี เข�าร$วมโครงการเพ่ิมข้ึน ไม$
น�อยกว$าร�อยละ 15 ต$อปF 

ร�อยละ 20 47.63 � 

5.9 จํานวนผลติภณัฑ.ชุมชนท่ีได�รับการพัฒนามูลค$า 5 
ผลิตภณัฑ. : 1 จังหวัด 

ช้ิน 10 19 � 

5.10 จํานวนชุมชนท่ีนําโครงการพระราชดําริไป 
ดําเนินการอย$างมีประสิทธิภาพ 10 ตําบล : จังหวัด และ 100 
คน : ตําบล 

คน 2,000 900 � 

5.11 นักเรียนระดับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ช$วง ช้ันท่ี 1) ท่ี
เข�าร$วมโครงการสามารถอ$านออก เขียนได�ตามเกณฑ.เพ่ิมข้ึน 
ร�อยละ 85 เป/นจํานวน 20 โรงเรยีน : จังหวัด 

ร�อยละ 85 35.71 � 

5.12 จํานวนระบบ ฐานข�อมูลเพ่ือการ บริหารงานด�านการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

ฐาน 2 1 � 

รวม บรรลุตัวชี้วัด 8 ตัว จาก 12 ตัว คิดเปfนร+อยละ 66.67 
ยุทธศาสตรTท่ี 6 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร     

6.1 ร�อยละของผู�บริหารท่ีได�รับการพัฒนา ร�อยละ 60 66.67 � 
6.2 ร�อยละของผู�ผ$านการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ร�อยละ 80 100 �

6.3 ร�อยละของบุคลากรท่ีผ$านการประเมินตามเกณฑ. ร�อยละ 80 100 �

6.4 บุคลากรได�รับการยอมรับจากหน$วยงานท้ังภายและ
ภายนอก 

คน 4 14 � 
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ประเด็นยุทธศาสตรT/เป"าประสงคT/ตัวชี้วัด 
เป"าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 

 ไม(บรรลุ หน(วยนับ จํานวน 

6.5 ได�รับการจัดอันดับเป/นมหาวิทยาลัยสเีขียว 1ใน10 
ของประเทศไทย 

อันดับ 5/10 15 � 

6.6 จํานวนองค.ความรู� และนวัตกรรมท่ีนําไปใช�ประโยชน. ช้ิน 4 7 � 

6.7 มหาวิทยาลยั คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา ท่ีผ$าน
เกณฑ.การประเมินคุณภาพภายในระดับด ี

หน$วย 13 13 � 

6.8 ระดับการยอมรับของท�องถ่ินและสังคมต$อ
ภาพลักษณ.ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 4.1 � 

6.9 ระดับความพร�อมใช�ของเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 4 4.14 � 

6.10 ระดับความรอบรู�ด�านเทคโนโลยีดจิิทัลของนักศึกษา
และบุคลากร 

ระดับ 4 4.16 � 

6.11 ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการผ$านระบบดิจิทัล ระดับ 4 4.13 �

6.12 ระบบบรหิารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับ 4 - � 

รวม บรรลุตัวชี้วัด 10 ตัว จาก 12 ตัว คิดเปfนร+อยละ 83.33 
จํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป"าหมาย 33 

จํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด 46 
คิดเปfนร+อยละ 71.74 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว$า ร�อยละการบรรลุเปBาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปFของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี คิดเป/นร�อยละ 71.74 
เม่ือพิจารณาเป/นรายยุทธศาสตร. ดังนี้ 
ยุทธศาสตร.ท่ี 1 การสร�างความโดดเด$นด�านอาหารและการท$องเท่ียว บรรลุตัวชี้วัด 3 ตัว จาก           

4 ตัว คิดเป/นร�อยละ 75.00 
ยุทธศาสตร.ท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัว จาก 6 ตัว คิดเป/นร�อยละ 33.33 
ยุทธศาสตร.ท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู บรรลุตัวชี้วัด 3 ตัว จาก 5 ตัว คิดเป/นร�อยละ 60.00 
ยุทธศาสตร.ท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บรรลุตัวชี้วัด 6 ตัว จาก 8 ตัว คิดเป/นร�อยละ 85.71 
ยุทธศาสตร.ท่ี 5 การพัฒนาท�องถ่ิน บรรลุตัวชี้วัด 7 ตัว จาก 12 ตัว คิดเป/นร�อยละ 58.33 
ยุทธศาสตร.ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร บรรลุตัวชี้วัด 9 ตัว จาก 12 ตัว คิดเป/นร�อยละ 

75.00 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

2.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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4.2 การบริหารงบประมาณ 
 (24) ร+อยละของอัตราการเบิกจ(ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป̂ 

 

ตารางที่  4.22 ร+อยละของอัตราการเบิกจ(ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป̂ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
 

ที่ หน(วยงาน 
เงินงบประมาณ เงินรายได+ รวม 

จัดสรร ใช+จ(าย % จัดสรร ใช+จ(าย % จัดสรร ใช+จ(าย % 
1 คณะครุศาสตร. 2,337,435.00 1,375,046.99 58.83 1,289,390.00 1,134,100.53 87.96 3,626,825.00 2,509,147.52 69.18 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3,509,449.66 3,012,227.59 85.83 1,912,745.68 1,490,500.18 77.92 5,422,195.34 4,502,727.77 83.04 
3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,565,347.00 556,625.25 35.56 1,569,940.60 1,502,473.69 95.70 3,135,287.60 2,059,098.94 65.67 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร.และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
770,064.00 585,471.06 76.03 1,605,993.00 1,411,059.61 87.86 2,376,057.00 1,996,530.67 84.03 

5 คณะวิทยาศาสตร.และ
เทคโนโลยี 

4,127,531.00 3,972,174.47 96.24 2,564,041.59 2,340,683.47 91.29 6,691,572.59 6,312,857.94 94.34 

6 คณะวิทยาการจัดการ 1,611,050.00 1,155,900.43 71.75 1,645,408.00 1,408,552.75 85.61 3,256,458.00 2,564,453.18 78.75 
7 คณะมนุษยศาสตร.และ

สังคมศาสตร. 
3,345,976.00 2,332,427.44 69.71 6,035,204.48 5,091,745.27 84.37 9,381,180.48 7,424,172.71 79.14 

8 คณะพยาบาลศาสตร.และ
วิทยาการสุขภาพ 

2,760,000.00 1,734,674.40 62.85 22,682,873.10 14,515,638.38 64.00 25,442,873.10 16,250,312.78 63.87 

9 สํานักงานอธิการบด ี 14,472,571.00 11,773,001.08 81.35 12,768,564.83 10,660,047.22 83.49 27,241,135.83 22,433,048.30 82.35 
10 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1,419,336.00 1,380,210.04 97.24 1,178,420.00 992,696.12 84.24 2,597,756.00 2,372,906.16 91.34 
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ที่ หน(วยงาน 
เงินงบประมาณ เงินรายได+ รวม 

จัดสรร ใช+จ(าย % จัดสรร ใช+จ(าย % จัดสรร ใช+จ(าย % 
11 สํานักส$งเสรมิวิชาการ

และงานทะเบียน 
1,558,300.00 1,144,460.41 73.44 2,834,745.00 2,006,096.93 70.77 4,393,045.00 3,150,557.34 71.72 

12 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

3,363,421.00 3,190,176.36 94.85 1,427,326.00 1,028,565.00 72.06 4,790,747.00 4,218,741.36 88.06 

13 โรงเรียนสาธิตฯ 2,503,600.00 1,979,327.86 79.06 6,233,700.00 4,780,166.88 76.68 8,737,300.00 6,759,494.74 77.36 
14 งบกลาง 437,371,919.34 359,058,438.63 82.09 103,465,112.55 61,449,015.99 59.39 540,837,031.89 420,507,454.62 77.75 
 รวม 480,716,000.00 393,250,162.01 81.81 167,213,464.83 109,811,342.02 65.67 647,929,464.83 503,061,504.03 77.64 

หมายเหตุ กันเงินเหลื่อมปFไปตั้งจ$ายในปFงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินงบประมาณแผ$นดิน จํานวน 70,106,595.19 บาท เงินรายได� จํานวน 27,408,746.91 บาท รวมทั้งสิ้น 97,515,342.10 บาท 

 
จากตารางที่ 4.22 พบว$า ร�อยละของอัตราการเบิกจ$ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF มีผลการเบิกจ$ายภาพรวมคิดเป/นร�อยละ 77.64 
เมื่อคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนที่คณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าที่ 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 3.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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4.3 คุณภาพการบริหาร และธรรมาภิบาลของผู+บริหาร 
 (25) ระดับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผู+บริหารตามความเห็นของบุคลากร 

การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของ
ผู�บริหาร จํานวน 636 ตัวอย$าง เก็บข�อมูลได�จริง 631 ชุด ระหว$างวันท่ี 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2563 
ผลสํารวจดังตารางท่ี 4.23 
 
ตารางท่ี  4.23 ระดับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผู+บริหารตามความเห็นของบุคลากร    
 

ท่ี ด+าน ค(าเฉลี่ย ค(าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล ลําดับ 
1 ด�านคุณภาพการบริหาร 3.93 0.82 มาก  
2 ด�านธรรมาภิบาลของผู�บรหิาร 3.94 0.86 มาก  
 - หลักประสิทธิผล 4.01 0.85 มาก 1 
 - หลักนิติธรรม 3.93 0.89 มาก 6 
 - หลักการกระจายอํานาจ 3.93 0.91 มาก 6 
 - หลักภาระรับผิดชอบ 3.96 0.89 มาก 2 
 - หลักความโปร$งใส 3.95 0.95 มาก 4 
 - หลักมุ$งเน�นฉันทามต ิ 3.88 0.98 มาก 10 
 - หลักประสิทธิภาพ 3.94 0.93 มาก 5 
 - หลักการมสี$วนร$วม 3.96 0.93 มาก 2 
 - หลักความเสมอภาค 3.89 0.96 มาก 9 
 - หลักการตอบสนอง 3.91 0.96 มาก 8 
 รวม 3.93 0.83 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.23 พบว$า บุคลากรเห็นว$า ระดับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผู�บริหาร

ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรวมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.93) โดยด�านธรรมาภิบาลของ
ผู�บริหารมีค$าคะแนน (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.94) ซ่ึงสูงกว$าด�านคุณภาพในการบริหาร (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.93) 
สําหรับด�านธรรมาภิบาลของผู�บริหาร พบว$า หลักประสิทธิผลมีค$าเฉลี่ยสูงสุด และหลักมุ$งเน�นฉันทามติ
คะแนนอยู$ในลําดับสุดท�าย 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
3.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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ผลการสนทนากลุ(มของอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู+ช(วยอธิการบดี 
1) ภาพรวมผลการดําเนินงานท่ีดีเด(น เช(น นวัตกรรม งานวิจัย ฯลฯ ตามพันธกิจของ

หน(วยงาน ในรอบป̂งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1.1 ด�านการเรียนการสอน 
  จุดเด$นจุดเน�นของมหาวิทยาลัยในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มุ$งเน�นอาหารและ

การท$องเท่ียวมีหลักสูตรได�รับการรับรองมาตรฐานจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร 
ร�อยละผู�สําเร็จการศึกษาและมีงานทํามากกว$า ร�อยละ 85 มีระบบการเรียนการสอนออนไลน. รายวิชาหมวด
ศึกษาท่ัวไป ทุกวิชา และรายวิชาปฏิบัติมากกว$าร�อยละ 60  

  มีความโดดเด$นในการแข$งขันด�านอาหารและการท$องเท่ียวระดับชาติ โดยนักศึกษาได�รับ
รางวัลด�านอาหาร จํานวน 19 รางวัล และด�านการท$องเท่ียว จํานวน 3 รางวัล 

 1.2 ด�านการพัฒนาท�องถ่ิน 
  เป/นมหาวิทยาลัยท�องถ่ิน ได�รับความไว�วางใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู$หัวในการ

พัฒนาท�องถ่ินในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ. โดยการทํางานแบบบูรณาการภาคีเครือข$าย           
มีโครงสร�างการทํางานท่ีชัดเจน โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู�ว$าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ.เป/นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ิน การพัฒนาท�องถ่ินผ$าน
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ โดยการเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะลงไปพัฒนาจากการรับฟvงจากท�องถ่ินโดยตรง มีการ
ทํางานแบบบูรณาการร$วมกันระหว$างหน$วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู�นําชุมชนเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน หรือวิศวกรสังคมในการพัฒนาท�องถ่ินและสร�างความรักสามัคคีผ$านการ
ทํางานเพ่ือส$วนรวม การพัฒนาผลิตภัณฑ.จากสับปะรด บ�านรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ.เพ่ือสร�างงาน 
สร�างรายได�ให�กับชุมชน  

  โรงเรียนอาหารนานานาชาติเป/นศูนย.ทดสอบสมรรถนะด�านอาหาร ร$วมกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค.การมหาชน) TPQI และการเป/นศูนย.ทดสอบฝFมือแรงงาน ระดับท่ี1 เป/นสถานท่ีจัดต้ัง
ศูนย.เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) โดยร$วมกับภาคีเครือข$าย
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ. เพ่ือยกระดับเกษตรกร และผลผลิตทางการเกษตร ท้ังระบบผ$านศูนย.
ความเป/นเลิศ 2 ศูนย. คือ ศูนย.ความเป/นเลิศเกลือทะเลไทย และศูนย.ความเป/นเลิศด�านเกษตรอินทรีย. เพ่ือ
เป/นแหล$งเรียนรู� วิจัยและนวัตกรรม มีการวิจัยร$วมกับผู�ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ.ในท�องถ่ินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ.ร$วมกับผู�ประกอบการท�องถ่ิน โดยใช�กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาขนมเพ่ือผู�สูงอายุหรือ
ผู�ป�วยโรคเบาหวาน 

  มีการจัดต้ังศูนย.โควิดในมหาวิทยาลัยช$วยลดผลกระทบโควิดในท�องถ่ิน โครงการ 1 ไร$ 
คลายวิกฤติ โดยนักศึกษาและชาวบ�านจากโครงการรู�รักสามัคคี  พ้ืนท่ีต�นแบบ 8 แห$ง เพชรบุรี 6 แห$ง 
ประจวบคีรีขันธ. 2 แห$ง พัฒนาลายผ�าและผลิตภัณฑ.ภายใต�แบรนด.แพรภัฏ พร�อมช$องทางจําหน$ายออนไลน. 
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นวัตกรรมเครื่องฆ$าเชื้อโควิดในโรงพยาบาล จํานวน 30 เครื่อง โดยแต$ละกิจกรรมการได�นํานักศึกษาเข�าร$วม
ในกิจกรรมศึกษาปvญหาท�องถ่ิน และการมีส$วนร$วมพัฒนาท�องถ่ิน 

  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับท�องถ่ินเข�ากับงานวิจัยเพ่ือลดความซํ้าซ�อนของ
ภาระงานโดยกระบวนการคลังโครงการ (Project Bank) เพ่ือเป/นคลังชุดโครงการวิจัย เพ่ือใช�บูรณาการการ
ทํางาน  พัฒนาและแก�ปvญหาในท�องถ่ิน 

2) ปeญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีพบในรอบป̂ 
 2.1) ปvญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พบว$า โครงสร�างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม$เสถียร หมวดเงินท่ีได�รับจัดสรร และ
ระเบียบการเบิกจ$ายยังไม$รองรับกับพันธกิจท่ีหลากหลายในการพัฒนาท�องถ่ิน ขาดฐานข�อมูล และการ
เชื่อมโยงฐานข�อมูลเพ่ือการบูรณาการ สถานการณ.แพร$ระบาดของ coronavirus-2019 ทําให�เวทีการ
แข$งขันระดับนานาชาติหลายๆเวทีต�องยกเลิกการจัดการแข$งขัน และกิจกรรมความร$วมมือกับหน$วยงาน
ระหว$างประเทศท้ังหมดต�องยุติลง 

 2.2) ปvญหาความล$าช�าของโครงการเนื่องจากปvจจุบันตัวชี้วัดโครงการมีความเข�มข�นมาโดยวัด
ท่ีผลกระทบของโครงการ นักศึกษาต�องได�ประโยชน. ท�องถ่ินและประชาชนต�องได�รับการยกระดับและ
พัฒนาข้ึนจากงบประมาณท่ีใช�จ$ายไป หากผู�ผู�เขียนโครงการไม$สามารถทําได�ก็จะถูกปรับแก�ตามระบบ ส$วน
หนึ่งอาจเกิดจากการสื่อสารไปยังหน$วยงานท่ีทําให�เกิดการคลาดเคลื่อน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ.
โลกก็มีผลกับการดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาท�องถ่ินต�องมีการลงไปพบปvญหาก$อน
เพ่ือกําหนดรูปแบบกิจกรรมและตัวชี้วัดท่ีตอบสนองต$อปvญหาของท�องถ่ิน 

3) ข+อเสนอแนะเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย/หน(วยงาน 
 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสมรรถนะ ทักษะใหม$ๆให�กับบุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะทักษะ

ในการพัฒนาท�องถ่ิน การเข�าถึงท�องถ่ินและการบูรณาการศาสตร.เพ่ือรับสถานการณ.ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะโลก ควรปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให�ตอบสนองต$อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
รองรับ และสนับสนุนพันธกิจท่ีมีความหลากหลายในปvจจุบัน ควรบูรณาการภาระงานรายบุคคลในการ
พัฒนาท�องถ่ินเพ่ือนําสู$การพัฒนาและความก�าวหน�าในสายงาน ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนร$วมกัน
ระหว$างสาขาท่ีมีอยู$ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือสร�างหลักสูตรใหม$ท่ีจําเป/นและเป/นท่ีต�องการของการ
เปลี่ยนแปลง  สร�างบัณฑิตท่ีคิดวิเคราะห. สร�างสรรค. เป/น มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับหลักสูตรใหม$ 
ควรสร�างความร$วมมือกับเอกชนมากข้ึน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร$วมกัน ทําวิจัยร$วมกัน อาจารย.ในสายใด
ต�องเข�าร$วมทํางานกับเอกชนในสายนั้นอย$างเป/นรูปธรรมเพ่ือเป/นข�อมูลในการสอน 
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 (26) ระดับคุณภาพการบริหารของผู+บริหารตามความเห็นของนักศึกษา/ผู+รับบริการ 

  การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับคุณภาพการบริหารของผู�บริหารตาม

ความเห็นของนักศึกษา/ผู�รับบริการ จํานวน 400 ตัวอย$าง มีผู�ตอบแบบสอบถามของระดับมหาวิทยาลัย/

สํานัก/สถาบัน จํานวน 577 ชุด และระดับคณะ จํานวน 586 ชุด ซ่ึงได�จัดเก็บข�อมูลระหว$างวันท่ี              

1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2563 ผลสํารวจดังตารางท่ี 4.24 

 
ตารางท่ี  4.24  คุณภาพการบริหารและการบริการของหน(วยงานตามความเห็นของนักศึกษา/

ผู+รับบริการ 
 

ท่ี หน(วยงาน ค(าเฉลี่ย ค(าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1 สํานักงานอธิการบด ี 3.93 0.57 มาก 
 - งานกิจการนักศึกษา 4.00 0.54 มาก 
 - งานการเงิน 3.87 0.71 มาก 
 - งานสถานท่ี สภาพแวดล�อม และการบริการต$าง ๆ 4.00 0.60 มาก 
 - งานบริการด�านเทคโนโลยีดิจิทัล 3.78 0.72 มาก 
2 สํานักส$งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 3.85 0.72 มาก 
3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.98 0.67 มาก 
4 คณะครุศาสตร. 3.94 0.75 มาก 
5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.15 0.46 มาก 
6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.99 0.79 มาก 
7 คณะวิศวกรรมศาสตร.และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
4.19 0.62 มาก 

8 คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี 4.10 0.66 มาก 
9 คณะพยาบาลศาสตร.และวิทยาการสุขภาพ 4.10 0.63 มาก 
10 คณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 4.15 0.59 มาก 
11 คณะวิทยาการจัดการ 3.93 0.60 มาก 
 รวม 4.00 0.64 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบว$า นักศึกษาเห็นว$า คุณภาพการบริหารของผู�บริหาร ประจําปFงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โดยรวมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 4.00) 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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4.4 ผลการประเมินผลงานของหน(วยงาน 
 (27) คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลงานของหน(วยงานระดับคณะ สํานัก และ
สถาบัน 

ผลการรวบรวมข�อมูลคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลงานของหน$วยงานระดับคณะ 
สํานัก และสถาบัน ดังตารางท่ี 4.25 

 
ตารางท่ี  4.25 สรุปผลการประเมินผลงานของหน(วยงานระดับคณะ สํานัก และสถาบัน 
 

ท่ี หน(วยงาน คะแนนประเมนิ ระดับผลงาน 
1 คณะครุศาสตร. 3.92 ดี 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.87 ดี 
3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.25 ดี 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร.และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.34 ดี 
5 คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี 3.77 ดี 
6 คณะพยาบาลศาสตร.และวิทยาการสุขภาพ 3.79 ดี 
7 คณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 4.41 ดี 
8 คณะวิทยาการจัดการ 3.69 ดี 
9 สํานักงานอธิการบด ี 4.82 ดีเยี่ยม 
10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.52 ดีเยี่ยม 
11 สํานักส$งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 4.17 ดี 
12 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 4.69 ดีเยี่ยม 
 เฉลี่ยรวม 4.19 ดี 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบว$า สรุปผลการประเมินผลงานของหน$วยงานระดับคณะ สํานัก และสถาบัน 

มีค$าเฉลี่ย 4.19 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ.การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 7-9 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

4.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
 
ตารางท่ี 4.26 คะแนนผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จําแนกตามประเด็นการประเมิน และ

ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด ค(าน้ําหนัก ผลงาน 
คะแนน

ท่ีได+ 
คะแนน 

ถ(วงน้ําหนัก 
แปลผล 

ประเด็นท่ี 1 ความสําเร็จตามเป"าหมายสําคัญของ
หน(วยงาน 

     

1.1 การพัฒนาสู(การเปfนมหาวิทยาลัยแห(งอาหารและ
การท(องเท่ียว 

5   3.65   ดี 

(1) ระดับการยอมรับต$อความสําเร็จด�าน
มหาวิทยาลยัแห$งอาหารและการท$องเท่ียวของผู�
มีส$วนได�ส$วนเสีย 

2 3.9 3.90 0.5200 ดี 

(2) คะแนนเฉลีย่ผลการประเมินคุณภาพหลักสตูร
ด�านอาหารและท$องเท่ียวจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

3 3.48 3.48 0.6960 พอใช� 

1.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขยีว (Green and 
Clean University) 

5   4.57   ดีเย่ียม 

(3) ระดับการยอมรับต$อผลงานด�านการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสีเขียวของผู�มีส$วนได�ส$วนเสยี 

2 3.92 3.92 0.5227 ดี 

(4) ผลการลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green 
Metrics) 

3 1 5.00 1.0000 ดีเยี่ยม 

1.3 การพัฒนาสู(มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital 
University) 

5   4.54   ดีเย่ียม 

(5) ระดับความพร�อมใช�งานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 3.86 3.86 0.5147 ดี 

(6) ผลการจัดลําดับคุณภาพของเว็บไซต.
มหาวิทยาลยัไทยของ Webometrics 

3 7 5.00 1.0000 ดีเยี่ยม 

รวม 15   4.25   ดี 
ประเด็นท่ี 2 ความสําเร็จตามวัตถุประสงคTหลักของ
หน(วยงาน 

          

2.1 ให+การศึกษา ส(งเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สูง 
ทําการสอน 

15   3.61   ดี 

(7) ร�อยละการมีงานทําของบัณฑิต 5 79.09 2.82 0.2820 พอใช� 
(8) ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต 5 4.43 4.43 0.4430 ดี 
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ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด ค(าน้ําหนัก ผลงาน 
คะแนน

ท่ีได+ 
คะแนน 

ถ(วงน้ําหนัก 
แปลผล 

(9) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร 

5 3.57 3.57 0.3550 ดี 

2.2 พัฒนาการวิจัย 10   4.36   ดี 
(10) จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต$อจํานวนอาจารย.

ประจํา 
4   3.67 0.2933 ดี 

- สังคมศาสตร.   68,929.56 5     
- วิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี   68,827.26 5     
- วิทยาศาสตร.สุขภาพ   15,268.66 1     

(11) ร�อยละผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ.ต$อจํานวน
อาจารย.ประจํา 

3 33.15 4.63 0.2778 ดีเยี่ยม 

(12) ร�อยละผลงานวิจัยท่ีนําไปใช�ประโยชน.เชิง
พาณิชย.หรือนําไปต$อยอดพัฒนาท�องถ่ิน 

3 100 5.00 0.3000 ดีเยี่ยม 

2.3 ให+บริการวิชาการแก(สังคม (การพัฒนาท+องถิ่น) 8   4.25   ดี 
(13) จํานวนชุมชนต�นแบบ 5 23 5.00 0.5000 ดีเยี่ยม 
(14) จํานวนชุมชนต�นแบบได�รับรางวัลในระดับชาต ิ 3 8 3.00 0.1800 พอใช� 

2.4 ปรับปรุงถ(ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 6   4.75   ดีเย่ียม 
(15) จํานวนชุมชนท่ีได�รับการถ$ายทอดเทคโนโลย ี 3 39 5.00 0.3000 ดีเยี่ยม 
(16) จํานวนชุมชนท่ีได�รับรางวัลในระดบัชาติหลังจาก

ได�รับการถ$ายทอดเทคโนโลย ี
3 5 4.50 0.2700 ดี 

2.5 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 3   5.00   ดีเย่ียม 
(17) จํานวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 3 21 5.00 0.3000 ดีเยี่ยม 

2.6 ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3   5.00   ดีเย่ียม 
(18) จํานวนชุมชนท่ีได�รับการพัฒนาและแก�ปvญหา 

หรือจํานวนช้ินงานท่ีการสร�างมูลค$าเพ่ิมสู$
เศรษฐกิจสร�างสรรค. โดยใช�องค.ความรู�ด�าน
ศิลปวัฒนธรรม 

3 7ชุมชน/
19

ช้ินงาน 

5.00 0.3000 ดีเยี่ยม 

2.7 ผลิตครูและส(งเสริมวิทยฐานะครู 5   1.71   ควรปรับปรุง 
(19) ร�อยละบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุได�ในการสอบครั้งแรก 3 31.9 2.19 0.1314 ควรปรับปรุง 
(20) ร�อยละนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา          

มีคะแนนเฉลี่ยจากผลทดสอบทางการศึกษา
ระดับพ้ืนฐานสูงกว$าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

2 0 1.00 0.0400 ต�องปรับปรุง 

รวม 50   3.97   ดี 
ประเด็นท่ี 3  การพัฒนาองคTกร           
3.1 การพัฒนาองคTกร 10   4.84   ดีเย่ียม 
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ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด ค(าน้ําหนัก ผลงาน 
คะแนน

ท่ีได+ 
คะแนน 

ถ(วงน้ําหนัก 
แปลผล 

(21) ร�อยละการบรรลเุปBาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพจากข�อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามฯ 

5 93.33 4.67 2.3350 ดีเยี่ยม 

(22) จํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองค.กร 5 91 5.00 2.5000 ดีเยี่ยม 
รวม 10   4.84   ดีเย่ียม 

ประเด็นท่ี 4 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล            
4.1 ความสําเร็จตามเป"าหมายของผู+บริหาร 15   2.35   ควรปรับปรุง 

(23) ร�อยละการบรรลเุปBาหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปFของหน$วยงาน 

15 71.74 2.35 1.4100 ควรปรับปรุง 

4.2 การบริหารงบประมาณ 4   3.53   ดี 
(24) ร�อยละของอัตราการเบิกจ$ายงบประมาณตาม

แผนปฏิบัตริาชการประจําปF 
4 77.64 3.53 0.5648 ดี 

4.3 คุณภาพการบริหาร และธรรมาภิบาลของผู+บริหาร   4   3.97   ดี 
(25) ระดับคุณภาพการบรหิาร และธรรมาภิบาลของ

ผู�บริหารตามความเห็นของบุคลากร 
2 3.93 3.93 0.3144 ดี 

(26) ระดับคุณภาพการบรหิารของผู�บรหิารตาม
ความเห็นของนักศึกษา/ผู�รับบริการ 

2 4 4.00 0.3200 ดี 

4.4 ผลการประเมินผลงานของหน(วยงาน 2   4.19   ดี 
(27) คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินผลงานของ

หน$วยงานระดับคณะ สํานัก และสถาบัน 
2 4.19 4.19 0.3353 ดี 

รวม 25   2.94   พอใช+ 
รวมท้ังสิ้น 100   4.00   ดี 
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สรุปผลงานของมหาวิทยาลัยและความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

1. สรุปผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรวมอยู(ในระดับดี (4.00 คะแนน) แบ(งเปfนประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 

1.1 ความสําเร็จตามเป"าหมายสําคัญของหน(วยงาน มีผลการดําเนินงานอยู$ในระดับดี (4.25 
คะแนน) โดยมีผลการดําเนินงานในแต(ละด+าน ดังนี้ 

 1) การพัฒนาสู$การเป/นมหาวิทยาลัยแห$งอาหารและการท$องเท่ียว มีผลการดําเนินงาน
อยู$ในระดับดี (3.65 คะแนน) เม่ือพิจารณารายตัวชี้วัด พบว$า ระดับการยอมรับต$อความสําเร็จด�านอาหาร
และการท$องเท่ียวของผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย อยู$ในระดับดี (3.90 คะแนน) และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรด�านอาหารและท$องเท่ียวจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู$ในระดับพอใช� 
(3.48 คะแนน) 

 2) การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) มีผลการดําเนินงาน
อยู$ในระดับดีเยี่ยม (4.57 คะแนน) เม่ือพิจารณารายตัวชี้วัด พบว$า ผลการลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI 
Green Metrics) อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) และระดับการยอมรับต$อผลงานด�านการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวของผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย อยู$ในระดับดี (3.92 คะแนน) 

 3) การพัฒนาสู$มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) มีผลการดําเนินงานอยู$ในระดับ
ดีเยี่ยม (4.54 คะแนน) เม่ือพิจารณารายตัวชี้วัด พบว$า และผลการจัดลําดับคุณภาพของเว็บไซต.
มหาวิทยาลัยไทยของ Webometrics อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) ระดับความพร�อมใช�งานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู$ในระดับดี (3.86 คะแนน) 

1.2 ความสําเร็จตามวัตถุประสงคTหลักของหน(วยงาน มีผลการดําเนินงานอยู$ในระดับดี 
(3.97 คะแนน) โดยมีผลการดําเนินงานในแต(ละด+าน ดังนี้ 

 1) ให�การศึกษา ส$งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอน มีผลการดําเนินงานอยู$ใน
ระดับดี (3.60 คะแนน) เม่ือพิจารณารายตัวชี้วัด พบว$า ระดับความพึงพอใจผู�ใช�บัณฑิต อยู$ในระดับดี (4.43 
คะแนน) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อยู$ในระดับดี (3.57 คะแนน) และร�อยละ
การมีงานทําของบัณฑิต อยู$ในระดับพอใช� (2.82 คะแนน) 

 2) พัฒนาการวิจัย มีผลการดําเนินงานอยู$ในระดับดี (4.36 คะแนน) เม่ือพิจารณาราย
ตัวชี้วัด พบว$า ร�อยละผลงานวิจัยท่ีนําไปใช�ประโยชน.เชิงพาณิชย.หรือนําไปต$อยอดพัฒนาท�องถ่ิน อยู$ใน
ระดับดีเยี่ยม (5.00) ร�อยละผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ.ต$อจํานวนอาจารย.ประจํา อยู$ในระดับดี (4.63 
คะแนน) และจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต$อจํานวนอาจารย.ประจํา อยู$ในระดับดี (3.67 คะแนน)  

 3) ให�บริการวิชาการแก$สังคม (การพัฒนาท�องถ่ิน) มีผลการดําเนินงานอยู$ในระดับพอใช� 
(3.50 คะแนน) เม่ือพิจารณารายตัวชี้วัด พบว$า จํานวนชุมชนต�นแบบ อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 
และจํานวนชุมชนต�นแบบท่ีได�รับรางวัลระดับชาติ อยู$ในระดับพอใช� (3.00 คะแนน) 
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 4) ปรับปรุงถ$ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี มีผลการดําเนินงานอยู$ในระดับดีเยี่ยม (4.75 
คะแนน) เม่ือพิจารณารายตัวชี้วัด พบว$า จํานวนชุมชนท่ีได�รับการถ$ายทอดเทคโนโลยี อยู$ในระดับดีเยี่ยม 
(5.00 คะแนน) และจํานวนชุมชนท่ีได�รับรางวัลระดับชาติหลังจากได�รับการถ$ายทอดฯ อยู$ในระดับดี (4.50 
คะแนน) 

 5) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 
 6) ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 
1.3 การพัฒนาองคTกร มีผลการดําเนินงานอยู$ในระดับดีเยี่ยม (4.84 คะแนน) เม่ือพิจารณา

รายตัวชี้วัด พบว$า จํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองค.กร อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) และ
ร�อยละการบรรลุเปBาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพจากข�อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ อยู$ในระดับ
ดีเยี่ยม (4.67 คะแนน) 

1.4 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล มีผลงานอยู$ในระดับพอใช� (2.94 คะแนน) โดยมี
ผลงานด�านต$าง ๆ ได�แก$ 

 1) ความสําเร็จตามเปBาหมายของผู�บริหาร อยู$ในระดับต�องปรับปรุง (1.04 คะแนน) 
 2) การบริหารงบประมาณ อยู$ในระดับดี (3.53 คะแนน) 
 3) คุณภาพการบริหาร และธรรมาภิบาลของผู�บริหาร มีผลการดําเนินงานอยู$ในระดับดี 

(3.97 คะแนน) พบว$า ระดับคุณภาพการบริหารของผู�บริหารตามความเห็นของนักศึกษา อยู$ในระดับดี 
(4.00 คะแนน) และระดับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผู�บริหารตามความเห็นของบุคลากร      
อยู$ในระดับดี (3.93 คะแนน) 
 4) คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลงานของหน$วยงานระดับคณะ สํานัก และสถาบัน 
อยู$ในระดับดี (4.19 คะแนน) 
 

2. ผลการตรวจเย่ียมหน(วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยตามจุดเด(นจุดเน+นและบริบทของมหาวิทยาลัย 

จากการเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท�องถ่ิน ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ได�แก$ ชุมชนบ�านโค�งตา
บาง อ.ท$ายาง จ.เพชรบุรี พบว$า เป/นชุมชนท่ีมีความโดดเด$นและชุมชนต�นแบบ “ด�านแผนแม$บทชุมชน             
ป�าชุมชน การอยู$ร$วมกันของคนกับป�า” จากหมู$บ�านท่ีมีรายได�ในครัวเรือน จากการจัดเก็บข�อมูลความจําเป/น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ตํ่ากว$าเกณฑ. 150,000 บาทต$อปF ท่ีมหาวิทยาลัยให�การสนับสนุนส$งเสริมในการจัดทํา
โครงการต้ังแต$ปFงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนได�รางวัลหมู$บ�านต�นแบบด�านแผนแม$บทชุมชนในระดับประเทศ 
จากหมู$บ�านท่ียากจนท่ีถูกแยกตัวจากหมู$บ�านอ่ืน ๆ โดยมหาวิทยาลัยเข�ามาระดมความคิดเพ่ือรับทราบ
ปvญหาโดยหลักการระเบิดจากข�างใน พัฒนาผู�นําชุมชนโดยการให�ความรู�เพ่ือนําไปใช�ในการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงพาตนเอง ใช�ระบบเวทีประชาคมในท�องถ่ินเพ่ือหาความต�องการและแก�ไข
ปvญหาด�วยความร$วมมือกันในชุมชน เช$น ถนนพืชผักสวนครัว การระเบิดน้ําข้ึนภูเขา รางวัลแผนแม$บท
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ชุมชน รองชนะเลิศระดับประเทศด�านป�าชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สาธารณสุข ซ่ึงหน$วยงานภาครัฐต$าง ๆ   
ก็มีส$วนเข�ามาร$วมพัฒนา แต$หน$วยงานท่ีเข�ามาคลุกคลีอย$างยาวนานจนยกระดับสู$ความสําเร็จในทุกระดับ 
ให�ความรู�ให�การพัฒนาในทุก ๆ ด�านจนสามารถเป/นต�นแบบให�กับชุมชนหรือหมู$บ�านอ่ืน ๆ คือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จนได�รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศประจําโครงการ “คนรักษ.ป�า ป�ารักษ.ชุมชน” 
ประจําปF  2556 รางวัลหมู$บ� านเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ ประจําปF  2558 กรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

จากท่ีประชาชนส$วนใหญ$ประกอบอาชีพรับจ�าง และมีความต�องการเพ่ิมรายได�ในครัวเรือน
มหาวิทยาลัยจึงมีโครงการฝ�กอาชีพการนวดแผนไทยเพ่ือเป/นอาชีพเสริม โดยร$วมมือกับคณะวิทยาศาสตร.
และเทคโนโลยี โดยมีอาสาสมัครเข�ารับการอบรมจํานวน 15 คน หลังจากฝ�กอบรมสามารถนําไปเป/นอาชีพ
เสริม โดยจัดต้ังกลุ$มหมอนวดชุมชนโค�งตาบางและการขายผลิตภัณฑ.ชุมชน เช$น น้ํามันนวด พิมเสนน้ํา               
ลูกประคบ และทําความร$วมมือกับโรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบล ผู�ประกอบการโรงแรม ท่ีพัก รีสอร.ทใน
พ้ืนท่ี เพ่ือขายสินค�าและให�บริการนวดแผนไทยทําให�มีรายได�เพ่ิมข้ึนจากเดิมถึงร�อยละ 161 มีการเป�ดบัญชี
ของกลุ$มเพ่ือใช�เป/นเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงอาชีพนวดนี้ถือเป/นรายได�เสริมท่ีมีรายได�มากกว$างานประจําท่ีเป/น
งานรับจ�าง และได�มีการสร�างห�องนวดแผนไทยจากเงินกองทุนหมู$บ�านเพ่ือเป/นแหล$งการส$งเสริมรายได�ของ
คนในชุมชน ซ่ึงถือเป/นความสําเร็จของคนในชุมชนจากความร$วมมือร$วมใจ สามารถนําความรู�ท่ีได�จากการ
บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติจนเกิดความสําเร็จท่ีเป/นรูปธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตความ
เป/นอยู$ให�ดียิ่งข้ึน 

 
3. ข+อเสนอแนะ 

ขอชื่นชมในการบริหารท่ีมีพัฒนาการอย$างรวดเร็ว และพบประเด็นท่ีควรพัฒนาให�ดียิ่งข้ึน           
ได�อีก ได�แก$ 

ประเด็นท่ี 1 ความสําเร็จตามเป"าหมายสําคัญของมหาวิทยาลัย 
3.1 ควรวิเคราะห.ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรด�านอาหาร และการท$องเท่ียว จากการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีผ$านมาท่ีมีผลประเมินอยู$ในระดับพอใช� โดยอาศัยการมีส$วนร$วมของ            
ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือยกระดับผลการประเมินให�สูงข้ึนในปFต$อ ๆ ไป 

3.2 ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย$างต$อเนื่อง เป�ดโอกาสให�ผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย 
ทุกระดับเสนอปvญหา และข�อมูลเชิงคุณภาพรวมถึงการแสดงความพึงพอใจเก่ียวกับการใช�งานระบบดังกล$าว 
อย$างกว�างขวางและโดยง$าย 

ประเด็นท่ี 2 ความสําเร็จตามวัตถุประสงคTหลักของมหาวิทยาลัย 
3.3 ควรมีการติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตอย$างเป/น

ระบบและนําผลมาใช�ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร อีกท้ังควรมีการ
เตรียมความพร�อมให�กับนักศึกษาก$อนจบการศึกษาในการสมัครเข�าทํางานเป/นระยะ ๆ โดยควรมีหน$วยแนะ
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แนวช$วยเหลือการทํางาน (Job placement Unit) เพ่ือให�ข�อมูลเก่ียวกับการรับสมัครงานให�นักศึกษาและ
บัณฑิตจบใหม$ 

3.4 การให�บริการวิชาการแก$สังคมเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินอย$างยั่งยืนในภาพรวมดําเนินการ
ได�ดีเยี่ยมเกือบทุกตัวชี้วัด มีเพียงการพัฒนาชุมชนต�นแบบให�ได�รับรางวัลระดับชาติ จึงควรเร$งรัดปรับปรุง
การให�บริการวิชาการ ให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพ่ือแสดงถึงคุณภาพในการพัฒนาท�องถ่ินให�ได�มาตรฐานใน
ระดับชาติ นําไปสู$การจัดลําดับมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินอย$างยั่งยืน (Sustainable Community 
Development University Rankings) ต$อไป 

3.5 ควรพัฒนานักศึกษาสายวิชาชีพครูให�มีความพร�อมในการสอบบรรจุ โดยอาจจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือให�บัณฑิตได�เตรียมความพร�อมก$อนสอบ รวมท้ังพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาวิชาชีพครูเพ่ือเพ่ิมโอกาสการได�รับบรรจุเข�ารับราชการครูมากข้ึน 

ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาองคTกร 
3.6 ควรมีการพัฒนาหลักสูตร ด�านอาหารและการท$องเท่ียว ให�สอดคล�องเป/นไปตาม

มาตรฐานหลักสูตร และจัดหาคู$เทียบ (Benchmarking) ท้ังในระดับภูมิภาค และระดับชาติ 
3.7 มหาวิทยาลัยควรส$งเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีอยู$แล�วให�ดียิ่งข้ึน      

เพ่ือจะตอบสนองการทําภารกิจของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการบริหาร การผลิตบัณฑิต และการวิจัยโดยใช�
เทคโนโลยีดิจิตอลมาใช�ให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ประเด็นท่ี 4 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล 
3.8 ควรมีการทบทวนเปBาหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําปFของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก

มีผลการดําเนินงานค$อนข�างตํ่าอย$างต$อเนื่อง อาจมีการกําหนดเปBาหมายสูงเกินจริง หรือขาดการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานท่ีเป/นรูปธรรม โดยนํากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ.มาปรับใช�อย$างจริงจัง 

3.9 ควรกํากับ ติดตามและเร$งรัดการดําเนินการตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
โดยอาจบรรจุเป/นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให�หน$วยงานต$าง ๆ เร$งรัดการ
ดําเนินงานรายงานความก�าวหน�าในท่ีประชุมทุกเดือน และมีการเตรียความพร�อมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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