ตอนที่ 1
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ 1 ความสำเร็จตามเปาหมายสำคัญของมหาวิทยาลัย
1.1 ความสำเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงอาหารและการทองเที่ยว
(1) ระดับการยอมรับตอความสำเร็จดานมหาวิทยาลัยแหงอาหารและการทองเที่ยวของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะกรรมการฯไดสำรวจความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา
ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต บุคลากร และนักศึกษา เกี่ยวกับการยอมรับตอความสำเร็จดานมหาวิทยาลัยแหง
อาหารและการทองเที่ ยว จำนวน 1,360 ตัวอยาง ระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2564
ผลสำรวจ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ระดับการยอมรับต อผลการพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยแห งอาหารและการท องเที่ ย วของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่

ประเด็น

คาเฉลี่ย

1 มีเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความโดดเดนดาน
อาหารและการทองเที่ยวอยางชัดเจน
2 ผลการดำเนินงานสำเร็จตามเปาหมายอยางเปนรูปธรรม
3 นักเรียนสนใจสมัครเขาเรียนในกลุม สาขาวิชาดานอาหาร
และการทองเที่ยว
4 ความเชี่ยวชาญของอาจารยผูสอนดานอาหารและการ
ทองเที่ยว
5 คณาจารยมผี ลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียง
6 สิ่งอำนวยความสะดวก หองเรียน หองปฏิบัติการและอุปกรณ
การเรียนการสอนมีความพรอมและทันสมัย
7 บัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษามีคณ
ุ ภาพเปนที่ยอมรับ
8 มีการใหบริการวิชาการในดานอาหารและการทองเที่ยว
อยางเปนรูปธรรม
9 มีผลงานวิจยั ดานอาหารและการทองเที่ยวที่นำมาใชประโยชน
10 โดยรวมกลุมสาขาวิชาดานอาหารและการทองเที่ยวมีความ
โดดเดนเปนที่ยอมรับ
รวม
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3.96

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.76

3.90
3.67

แปลผล ลำดับ
มาก

5

0.80
0.91

มาก
มาก

9
10

3.99

0.84

มาก

3

3.99
4.06

0.81
0.79

มาก
มาก

3
1

4.01
3.95

0.77
0.80

มาก
มาก

2
7

3.96
3.94

0.83
0.84

มาก
มาก

5
8

3.94

0.68

มาก

จากตารางที ่ 4.1 พบว า ระดั บ การยอมรับตอผลการพัฒ นามหาวิทยาลัยแหงอาหารและการ
ทองเที่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.94) โดยประเด็นสิ่งอำนวยความสะดวก หองเรียนหองปฏิบัติการและอุปกรณการเรียนการสอนมี
ความพรอมและทันสมัยมีคาคะแนนสูงที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.06) สวนประเด็นนักเรียนสนใจสมัครเขา
เรียนในกลุมสาขาวิชาดานอาหารและการทองเที่ยว มีคะแนนต่ำสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.67)
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด หนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
3.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนน
(2) คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรดานอาหารและการทองเที่ยวจาก
ผลการประเมินหลักสูตรจากการประเมินคุณภาพภายใน
ตารางที่ 4.2 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรดานอาหารและการทองเที่ยวจาก
ผลการประเมินหลักสูตรจากการประเมินคุณภาพภายใน
สาขาวิชา
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบ
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
บริการระหวางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
เฉลี่ยรวม
หมายเหตุ

ผลการประเมิน
(คาเฉลี่ย)
3.55

ระดับ

3.80

ดี

3.43

ดี

3.53

ดี

3.35

ดี

3.53

ดี

ดี

ขอมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563
*ประเมินตามเกณฑ AUN-QA

จากตารางที ่ 4.2 พบว า คะแนนเฉลี ่ ย ผลการประเมิ น คุ ณภาพของหลั กสู ต รด านอาหารและ
การทองเที่ ยวจากผลการประเมินหลั กสูตรจากการประเมิน คุ ณภาพภายใน มีผลการประเมิน คุ ณภาพ
หลักสูตร อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 3.53)
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เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด หนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
3.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
1.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University)
(3) ระดับการยอมรับตอผลงานดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะกรรมการฯ ไดสำรวจความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา
ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต บุคลากร และนักศึกษา เกี่ยวกับการยอมรับตอผลงานดานการพัฒนามหาวิทยาลัย
สีเขียว จำนวน 1,360 ตัวอยาง ระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2564 ผลสำรวจดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ระดับการยอมรับตอผลงานดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่
1
2

3

4
5

6
7

ประเด็น
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล ลำดับ
มีการวางระบบโครงสรางพื้นฐานและกำหนดพื้นที่
3.89
0.90
มาก
2
สีเขียวอยางชัดเจน
มีการบริหารจัดการและสงเสริมหรืองดใชพลังงาน
3.82
0.90
มาก
3
เชน มีแหลงพลังงานทดแทน มีการใชเครื่องใชไฟฟาที่
ชวยประหยัดพลังงาน มีการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก มีโครงการหรือกิจกรรมลดโลกรอน ฯลฯ
มีการบริหารจัดการดานรีไซเคิลขยะ การจัดการขยะ
3.80
0.92
มาก
4
มีพิษ การบำบัดขยะอินทรียและอนินทรีย การกำจัด
ของเสีย และการลดใชกระดาษและพลาสติก
มีการบริหารจัดการน้ำและกิจกรรมการอนุรักษการใชน้ำ 3.76
0.92
มาก
7
มีการจำกัดการใชรถยนตและจักรยานยนตภายใน
3.78
0.99
มาก
5
มหาวิทยาลัย และใหบริการรถรับสง รวมทั้งการ
รณรงคใหใชทางเทาและขี่จักรยาน
มีการจัดการเรียนการสอน/อบรม ที่เกี่ยวกับ
3.75
0.95
มาก
6
สิ่งแวดลอมและความยั่งยืนเปนทีป่ ระจักษ
โดยรวมมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมที่รมรื่น เขียว
3.98
0.88
มาก
1
สะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย
รวม
3.83
0.79
มาก

จากตารางที ่ 4.3 พบว า ระดั บ การยอมรับ ตอผลการพัฒ นามหาวิทยาลัย แหงอาหารและการ
ทองเที่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.83) โดยประเด็นโดยรวมมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมที่รมรื่น เขียว สะอาด มีความเปนระเบียบ
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เรียบรอย มีคาคะแนนสูงที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.98) สวนประเด็นมีการจัดการเรียนการสอน/อบรม
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนเปนที่ประจักษ มีคะแนนต่ำสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.75)
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด หนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
3.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(4) ผลการลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Mertics)
ตารางที่ 4.4 ผลการลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Mertics)
รายการประเมิน
คาน้ำหนัก
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
1. สถานที่และโครงสรางพื้นฐาน (SI)
15
1,500
1,125
2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)
21
2,100
875
3. ของเสีย (WC)
18
1,800
1,425
4. น้ำ (WR)
10
1,000
700
5. การขนสง (TR)
18
1,800
1,325
6. การศึกษา (ED)
18
1,800
1,550
รวม
100
10,000
7,000
อยูในลำดับที่ 239 ของมหาวิทยาลัยโลก และอยูในลำดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

จากตารางที่ 4.4 พบวา ผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกของ UI Green Mertics มีคะแนน
7,000 คะแนน อยูในลำดับที่ 239 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอยูในลำดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด หนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
1.3 การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
(5) ระดับความพรอมใชงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการฯไดสำรวจความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา
ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต บุคลากร และนักศึกษา เกี่ยวกับระดับความพรอมใชงานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 1,360 ตัวอยาง ระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2564 ผลสำรวจ ดังตาราง
ที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 ระดับความพรอมใชงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
1

2
3

4

5

6

7

ประเด็น
มีโครงสรางพื้นฐานดิจิทลั ที่ทันสมัยเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และสามารถรองรับการขยายตัว
มหาวิทยาลัยในอนาคตไดอยางเหมาะสม
มีเทคโนโลยีดจิ ิทัลและระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
มีเทคโนโลยีดจิ ิทัลและระบบสารสนเทศที่สอดคลอง
กับการปฏิบัติงานสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มีการยกระดับทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Literacy) ของบุคลากรและนักศึกษา ใหสามารถ
เขาถึงนวัตกรรม บริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลได
บุคลากรและนักศึกษาสามารถเขาถึงและใชประโยชน
จากขอมูลสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ ไดทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ
การบริการของมหาวิทยาลัยเปนรูปแบบออนไลนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย
โดยรวมเปนมหาวิทยาลัยดิจิทลั รองรับการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 อยางเต็มศักยภาพ
รวม

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล
3.95
0.79
มาก

ลำดับ
2

3.94

0.83

มาก

3

3.96

0.84

มาก

1

3.94

0.83

มาก

3

3.89

0.85

มาก

5

3.86

0.89

มาก

6

3.93

0.85

มาก

7

3.93

0.76

มาก

จากตารางที่ 4.5 พบวา ระดับความพรอมใชงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.93) โดยประเด็นมี
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร
จั ด การของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค า คะแนนสูง ที่ ส ุ ด (คาเฉลี่ ย เทา กับ 3.96) สว นประเด็น การบริ การของ
มหาวิ ทยาลั ย เป น รู ป แบบออนไลน ที ่ มี ป ระสิทธิภ าพและครอบคลุมทุกพัน ธกิจ หลักของมหาวิทยาลั ย
มีคะแนนต่ำสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.86)
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด หนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
3.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
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(6) ผลการจัดลำดับคุณภาพของเว็บไซตมหาวิทยาลัยไทยของ Webometrics
ตารางที่ 4.6 ผลการจัดลำดับคุณภาพของเว็บไซตมหาวิทยาลัยไทยของ Webometrics
รายการประเมิน

คะแนนที่ได

ผลการจัดลำดับเทียบกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ
Impact Rank
5,769
14
Openness Rank
3,263
2
Excellence Rank
6,650
5
ผลการจัดลำดับภาพรวม
8
หมายเหตุ : ผลการจัดอันดับรอบที่ 2 ณ เดือนกรกฎาคม 2564 อยูในลำดับที่ 2

จากตารางที่ 4.6 พบวา ผลการจัดอันดับรอบที่ 2 ณ เดือนกรกฎาคม 2564 อยูในลำดับที่ 8(38)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำดับที่ 2(4) ของกลุมมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏภาคตะวัน ตก ลำดับที่ 43(194)
ของประเทศไทย และลำดับที่ 5 439(30,000+) ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด หนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
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ประเด็นที่ 2 ความสำเร็จตามวัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัย
2.1 ใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ทำการสอน
(7) รอยละการมีงานทำของบัณฑิต
การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปการศึกษา 2563 จากผูสำเร็จการศึ กษา
จำนวน 1,676 คน ผลการสำรวจดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 รอยละการมีงานทำของบัณฑิต ปการศึกษา 2563
ที่

คณะ

1
2
3
4

ครุศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
รวม

5
6
7
8

จำนวนบัณฑิต
ที่สำเร็จ
การศึกษา
56
90
72
111
157
208
658
324
1,676

บัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม
จำนวน
รอยละ
50
89.29
72
80.00
72
100.00
88
79.28
130
153
513
261
1,339

82.80
73.56
77.96
80.55
79.89

จำนวน
บัณฑิตมี
งานทำ
44
55
66
67

รอยละ

115
137
415
244
1,143

88.46
89.54
80.90
93.49
85.36

88.00
76.39
91.67
76.14

ที่มา : รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

จากตารางที่ 4.7 พบวา จำนวนและรอยละการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผูสำเร็จการศึกษา 1,676 คน ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,339 คน มีงานทำ
1,143 คน คิดเปนรอยละ 85.36
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด หนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
4.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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(8) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
การสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2563 จากผูใชบัณฑิต จำนวน
729 คน ผลการสำรวจดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ที่

คณะ

1
2
3
4
5
6
7
8

ครุศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
รวม

จำนวนนายจาง คาเฉลี่ยความ
ที่ตอบ
พึงพอใจของผูใช
แบบสอบถาม
บัณฑิต
47
4.76
30
4.06
56
4.41
35
4.34
79
4.68
56
4.42
280
4.46
146
4.58
729
4.50

รอยละ

แปลผล

95.20
81.20
88.20
86.80
93.60
88.40
89.20
91.60
90.00

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

ที่มา : รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ประจำปการศึกษา 2563

จากตารางที่ 4.8 พบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผูตอบแบบสอบถาม 729 คน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.50) คิดเปนรอยละ 90.00
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด หนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(9) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 จากคณะ
ตาง ๆ ดังตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลประเมินปการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร
ครุศาสตร
1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
2) สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
3) สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
4) สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
5) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562)
รวม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1) สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
2) สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562)
4) สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
5) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2559)
6) สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562)
รวม
วิทยาการจัดการ
1) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
2) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2559)
3) สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
4) สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
5) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
รวม
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มาตรฐาน
หลักสูตร

คะแนนผลการ
ประเมิน

ระดับการ
ประเมิน

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.21
3.63
4.18
4.21
3.81

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

3.81

ดี

ผาน
ผาน
ผาน

3.89
3.41
3.75

ดี
ดี
ดี

ผาน
ผาน

3.72
3.55

ดี
ดี

ผาน

3.80

ดี

3.69

ดี

ผาน
ผาน

3.83
3.71

ดี
ดี

ผาน
ผาน
ผาน

3.77
4.02
3.74

ดี
ดีมาก
ดี

3.81

ดี

ผลประเมินปการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร
เทคโนโลยีการเกษตร
1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
2) สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
3) สาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
4) สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
5) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563)
รวม
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
2) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559)
3) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
4) สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2562)
5) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)
6) สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
7) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558)
8) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
9) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561)
รวม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1) สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
3) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
4) สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
5) สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
6) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
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มาตรฐาน
หลักสูตร

คะแนนผลการ
ประเมิน

ระดับการ
ประเมิน

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.32
3.49
3.59
3.54
3.43

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.47

ดี

ผาน
ผาน

3.47
3.81

ดี
ดี

ผาน
ผาน

3.95
3.15

ดี
ดี

ผาน
ผาน
ผาน

3.15
3.64
3.41

ดี
ดี
ดี

ผาน
ผาน

3.34
3.36

ดี
ดี

3.48

ดี

4.09
3.99
3.84
4.00
3.53
3.49

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

ผลประเมินปการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร

มาตรฐาน
หลักสูตร

คะแนนผลการ
ประเมิน

ระดับการ
ประเมิน

7) สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2563)
8) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
9) สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
10) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
11) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559)
12) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559)
13) สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2559)
14) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและบริการระหวาง
ประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
15) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
16) สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
17) สาขาวิชายุทธศาสตรพัฒนาเพื่อการยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2563)
18) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.14
3.71
3.57
3.73
3.51

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผาน

3.81

ดี

ผาน

3.53

ดี

ผาน

3.35

ดี

ผาน
ผาน
ผาน

3.76
3.60
3.80

ดี
ดี
ดี

ผาน

3.73

ดี

3.68

ดี

ผาน

3.81

ดี

ผาน

3.64

ดี

ผาน
ผาน

3.78
3.11

ดี
ดี

3.58

ดี

3.00
3.61
3.54

ปานกลาง
ดี
ดี

รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559)
2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559)
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
4) สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทลั และระบบควบคุมอัจฉริยะ
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2561)
รวม
พยาบาลศาสตร
1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
2) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2559)
3) สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ผาน
ผาน
ผาน

ผลประเมินปการศึกษา 2563
คณะ/หลักสูตร

หมายเหตุ

มาตรฐาน
หลักสูตร

คะแนนผลการ
ประเมิน

ระดับการ
ประเมิน

รวม

3.38

ดี

เฉลี่ยรวม

3.63

ดี

ขอมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563
*ประเมินตามเกณฑ AUN-QA

จากตารางที่ 4.9 พบวา ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย (3.63)
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด หนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
3.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
2.2 พัฒนาการวิจัย
(10) จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยตอจำนวนอาจารยประจำ
ผลการรวบรวมขอมูลจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยตอจำนวนอาจารยประจำ จากคณะ
ตาง ๆ ดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 สรุปเงินสนับสนุนการวิจัยตอจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยประจำ
ที่

คณะ

จำนวน
จำนวนเงิน
จำนวนอาจารย จำนวนเงินตอ
งานวิจัย* สนับสนุนการวิจัย
ประจำ**
อาจารยประจำ
สังคมศาสตร
41
10,573,276.80
170
62,195.75
1 ครุศาสตร
1
1,276,752.00
26
49,105.82
2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11
3,068,240.80
106.50
28,809.77
3 วิทยาการจัดการ
1
5,753,476.00
35.50
162,069.75
4 สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
4
474,808.00
2
237,404.00
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
45
12,636,222.20
148
85,379.88
5 เทคโนโลยีการเกษตร
9
3,255,108.00
24
135,625.50
6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
124,163.80
28
4,434.42
7 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15
4,563,849.30
49
93,139.78
8 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
20
4,693,101.10
47
99,853.21
วิทยาศาสตรสุขภาพ
4
1,184,148.00
27
43,857.33
9 พยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
4
1,184,148.00
27
43,857.33
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ที่

คณะ
รวม

จำนวน
จำนวนเงิน
จำนวนอาจารย จำนวนเงินตอ
งานวิจัย* สนับสนุนการวิจัย
ประจำ**
อาจารยประจำ
90
24,393,647.00
345
70,706.22

หมายเหตุ * จำนวนงานวิจัยมีการนับซ้ำเนื่องจากงานวิจยั 1 เรื่องมีนักวิจัยหลายคน/หลายคณะ (จำนวนจริง 39 เรื่อง)
** จำนวนอาจารยประจำ นับจากระยะเวลาการทำงาน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเปน 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
นอยกวา 6 เดือน
ไมสามารถนำมานับได

จากตารางที่ 4.10 พบวา จำนวนเงินสนับสนุนการวิจยั ตอจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยประจำ
มีงานวิจัยทั้งสิ้น 39 เรื่อง เปนเงินจำนวน 24,393,647.00 บาท มีอาจารยประจำและนักวิจัยประจำ 345
คน คิดเปน 70,706.22 บาทตอจำนวนอาจารยประจำ 1 คน
เมื ่ อ คำนวณตามเกณฑ ก ารให ค ะแนนที ่ ค ณะกรรมการฯ กำหนด หน า ที ่ 7-10 แต ล ะด า น
มีคาคะแนน ดังนี้
ดานสังคมศาสตร
มีคาคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคาคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
มีคาคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(11) รอยละผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตอจำนวนอาจารยประจำ
ผลการรวบรวมข อ มู ล ผลงานวิ จ ั ย ที ่ ไ ด ร ั บ การตี พ ิ ม พ ต  อ จำนวนอาจารย ป ระจำ
จากคณะตาง ๆ ดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 รอยละผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตอจำนวนอาจารยประจำ
ที่

1
2
3
4
5
6
7

คณะ

ครุศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จำนวนอาจารย
ประจำ*
26
24
28
49
47
27
106.50
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ระดับ
ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ
19
1
1
2
1
9
19
12
20
20

10
11
-

รอยละ
รวม
20
1
3
28

76.92
4.17
10.71
57.14

22
31
20

46.80
114.81
18.78

ที่

8

คณะ

จำนวนอาจารย
ประจำ*

วิทยาการจัดการ

ระดับ
ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ
13
10
96
52

35.5
343

รวม

รอยละ
รวม
23
148

64.79
42.90

หมายเหตุ * จำนวนอาจารยประจำ นับจากระยะเวลาการทำงาน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเปน 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
นอยกวา 6 เดือน
ไมสามารถนำมานับได

จากตารางที่ 4.11 พบวา จำนวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตอจำนวนอาจารยประจำ คิดเปน
รอยละ 42.90
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด หนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(12) รอยละผลงานวิจัยที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือนำไปตอยอดพัฒนาทองถิ่น
ตารางที่ 4.12 รอยละผลงานวิจัยที่นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือนำไปตอยอดพัฒนาทองถิ่น
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

คณะ

ครุศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
รวม

งาน
วิจัย

การนำไปใชประโยชน
เชิง
สาธาร
ณะ
(1)

เชิง
เชิง
นโยบาย พาณิชย

รวม รอยละ
การใหบริการ ทางออม การเรียน (3)+(4)

(2)

(3)

(การพัฒนา
ทองถิ่น)
(4)

(5)

การ
สอน
(6)

4
7
3
4

-

1
1

1
3
3
-

3
3
3

-

-

4
6
3
3

100.00
85.71
100.00
75.00

5

-

-

3

-

-

2

3

60.00

4
20

-

2

-

4
18

-

-

4
18

100.00
90.00

9
56

0

4

6
16

3
34

0

2

9
50

100.00
89.29
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จากตารางที่ 4.12 พบวา ผลงานวิจ ัย ที่นำไปใชป ระโยชนเชิงพาณิชยหรือนำไปตอยอดพัฒนา
ทองถิ่น คิดเปนรอยละ 89.29 โดยมีงานวิจัยทั้งหมด 56 เรื่อง ใชในการใหบริการวิชาการ (การพัฒนา
ทองถิ่น) 34 เรื่อง และนำไปใชในเชิงพาณิชย จำนวน 16 เรื่อง สวนอีก 6 เรื่องเปนการนำไปใชประโยชนเชิง
นโยบาย และใชในการเรียนการสอนสอน ตามลำดับ
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด หนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(13) จำนวนผลงานที่ขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ตารางที่ 4.13 จำนวนผลงานที่ขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะ

จำนวน (เรื่อง)
3
1
1
1
1
5
4
16

ครุศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ
รวม

จากตารางที่ 4.13 พบวา จำนวนผลงานที่ขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน 16 ผลงาน
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด หนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
2.3 ใหบริการวิชาการแกสังคม (การพัฒนาทองถิ่น)
(14) จำนวนชุมชนตนแบบ
ผลการรวบรวมขอมูลจำนวนชุมชนตนแบบ จากคณะตาง ๆ ดังตารางที่ 4.14
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ตารางที่ 4.14 จำนวนชุมชนตนแบบ
ที่

หนวยงาน

1

คณะครุศาสตร

2
3

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการ
สุขภาพ

7

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

8

คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนชุมชน
ตนแบบดาน (เรื่อง)
ตนแบบ
2
แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
1
ศูนยการเรียนรูเ กษตรอินทรีย
2
1) ดานเกษตรผสมผสาน ทองเที่ยวชุมชน
2) ศูนยการเรียรูเ กษตรผสมผสาน*
5
1) การถายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยเพื่อลดตนทุนของเกษตรกร*
2) การจัดทำระบบน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
3) การพัฒนาผลิตภัณฑจากไขชะมด
4) การพัฒนาคุณภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดและ
นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ
5) การสงเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนปุยหมัก
ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
และการถายทอดองคความรูการสรางเตาเผา
ขยะไรมลพิษ ต.หวยทาชาง
1
ดานการแปรรูปปลาน้ำจืด การนวดแผนไทย การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑจากปลากระมัง
4
1) ดานสุขภาวะผูส ูงอายุ
2) ดานสุขภาวะเด็กเล็ก
3) ศูนยการเรียรูเ กษตรผสมผสาน*
3
1) งานจักสาน
2) งานทอผา
3) งานเห็ด
4) งานปลูกเห็ดและผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ด
5) แปรรูปสับปะรด
16
1) การบริหารจัดการดานเกษตรปลอดสาร อาหาร
ปลอดภัย
2) การตลาดออนไลน
3) การเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรูเ ชิง
เกษตร

97

ที่

หนวยงาน

9

สถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
รวม
*ชุมชนโปงสลอดซ้ำ 5 หนวย

จำนวนชุมชน
ตนแบบ

ตนแบบดาน (เรื่อง)
4) การแปรรูปผลิตภัณฑ (น้ำพริก)จากวัตถุดิบใน
ชุมชน (สัตวน้ำ)
5) แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม (โฮมส
เตย)
6) การทองเที่ยวเชิงสื่อสารการตลาด
7) การยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสูคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
8) การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาของชุมชน
9) การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(กระถางตนไมใยมะพราว)
ุ ภาพ
10) การยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสูคณ
มาตรฐาน*
11) ชุมชนตนแบบการจัดการขยะ
12) ศูนยการเรียนรูเ กษตรผสมผสาน*

2
36

จากตารางที่ 4.14 พบวา ชุมชนตนแบบ มีจำนวน 31 ชุมชน
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในหนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(15) จำนวนชุมชนตนแบบไดรับรางวัลในระดับชาติ
ผลการรวบรวมขอมูลจำนวนชุมชนตนแบบไดรับรางวัลในระดับชาติ จากคณะตาง ๆ
ดังตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 จำนวนชุมชนตนแบบที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
ที่

1

หนวยงาน

คณะครุศาสตร

ชุมชน
ตนแบบดาน (เรื่อง)
ตนแบบที่
ไดรับรางวัล
2
แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ
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หนวยงานที่มอบให

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

ที่

2
3
4
5

6
7
8
9

หนวยงาน

ชุมชน
ตนแบบดาน (เรื่อง)
ตนแบบที่
ไดรับรางวัล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและ
3
ดานการสรางงานสรางรายไดสูอาชีพ
เทคโนโลยี
ของชุมชน
คณะพยาบาลศาสตรและ
วิทยาการสุขภาพ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

รวม

หนวยงานที่มอบให

-

-

-

กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม
-

-

-

คณะกรรมการกระจาย
อำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
กรมสงเสริมการเกษตร

1

ดานการบริหารจัดการทีด่ ี

3

1. วิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
2. ชุมชนสีเขียวรวมใจ ลดภัยคารบอน สำนักงาน ก.พ.ร.
กรมสงเสริมการเกษตร
3. วิสาหกิจชุมชนดีเดน

9

จากตารางที่ 4.15 พบวา จำนวนชุมชนตนแบบที่ไดรับรางวัลระดับชาติ จำนวน 9 ชุมชน
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในหนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
2.4 ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
(16) จำนวนชุมชนที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
ผลการรวบรวมขอมูลจำนวนชุมชนที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี จากคณะตาง ๆ
ดังตารางที่ 4.16
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ตารางที่ 4.16 จำนวนชุมชนไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
ที่

หนวยงาน

ชุมชนไดรับ
การถายทอด
5

1

คณะครุศาสตร

2

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

15

3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

4

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5
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เทคโนโลยีที่ไดรับถายทอดฯ (เรื่อง)
1) การทองเที่ยว
2) การพัฒนาผลิตภัณฑผา
1) การใชเทคโนโลยีเอนไซมโบรมิเลนจาก
สับปะรดในการเพิม่ ศักยภาพการผลิตกุงขาว
เพื่อความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร
2) การพัฒนาผงโรยขาวผสมสาหรายพวงองุน
3) การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมะพราวกลุมเกษตรกร
ผูปลูกมะพราว
4) โครงการศูนยเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- วัสดุปลูกจากธรรมชาติสำหรับผักกาดขาวปลี
ในระบบไฮโดรโพนิกส
- ผักไฮโดรโพนิกส
- ไกไขที่ไดจากการเลีย้ งดวยอาหารเสริม
เปลือกมะนาว
- เห็ดจากวัสดุเหลือใชทางเกษตร
- แปลงตนแบบผลิตกลวยหอมทอง
- ผักอินทรียที่ไดจากการใชน้ำหมักชีวภาพ
- โตะปลูกผักอัจฉริยะ
- ผักสลัดจากการเลี้ยงในระบบ IOT ที่ใหน้ำ
และพรางแสงอัตโนมัติ
สาหรายทะเลที่เลีย้ งไดในโรงเรือน
5) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและ
งานวิจัยรวมกับการพัฒนาโรงเรียน (กลาผัก
สวนครัว)
6) แนวทางการผลิตเกลือทะเลตามมาตรฐาน
1) ดานการผลิตสื่อและการใชงานเว็บแอพพลิเคชั่น
2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ*
1) การถายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อลดตนทุนของ
เกษตรกร*
2) การจัดทำระบบน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

ที่

หนวยงาน

ชุมชนไดรับ
การถายทอด

5

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4

6

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการ
สุขภาพ

4

7

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3

8

คณะวิทยาการจัดการ

16
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เทคโนโลยีที่ไดรับถายทอดฯ (เรื่อง)
3) การพัฒนาผลิตภัณฑจากไขชะมด
4) การพัฒนาคุณภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดและ
นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ
5) การสงเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนปุยหมัก
ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
และการถายทอดองคความรูการสรางเตาเผา
ขยะไรมลพิษ ต.หวยทาชาง
1) การแปรรูปปลาน้ำจืด
2) การนวดแผนไทย
3) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
4) การพัฒนาผลิตภัณฑ
5) การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกของชำรวย
ผลผลิตทางการเกษตร
1) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยนวัตกรรมและ
นวัตกรรมผูส ูงอายุ
2) การแปรรูปสมุนไพร*
1) งานจักสาน
2) งานทอผา
3) ปลูกเห็ด และผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ด
4) แปรรูปสับประรด
1) การพัฒนาระบบฐานการจัดการเกษตร
ปลอดสาร อาหารปลอดภัย
2) การสรางตราสินคาชุมชน “เพชรยางหยอง”
3) การพัฒนาชองทางการตลาดผานสื่อออนไลน
4) การพัฒนาชองทางการสื่อสารและการตลาด
ผานสื่อออนไลน
5) การสรางสื่อสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุ
6) การแปรรูปผลิตภัณฑน้ำพริก
7) การบริหารจัดการโฮมสเตยเพื่อเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม
8) การบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสื่อสาร
การตลาด
9) การยกระดับผลิตภัณฑแปงปนสูคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน

ที่

9

หนวยงาน

สถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

รวม
*ชุมชนโปงสลอดซ้ำ 5 หนวย

ชุมชนไดรับ
การถายทอด

เทคโนโลยีที่ไดรับถายทอดฯ (เรื่อง)
10) การผลิตสื่อสงเสริมการทองเที่ยว เชิง
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญ
 ญาของชุมชน
11) การพัฒนาผลิตภัณฑกระถางตนไมใยมะพราว
12) ครีมกันแดดทานาคา
13) ผลิตภัณฑน้ำตบหัวใชเทา
14) เจลวานหางจระเข
15) ผลิตภัณฑคุกกี้ธัญพืช
16) ผลิตภัณฑน้ำตาลโตนดผง*
17) ครีมบำรุงผิวสูตรเขมขนน้ำมันมะพราว
18) ครีมอาบน้ำน้ำนมแพะ
1) การแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร
2) การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
3) กระบวนการคัดแยกขยะเพื่อสรางมูลคา
4) การแปรรูปเสนใยสับปะรด
5) การยกระดับอาหารและการทองเที่ยว
6) การพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ
7) การเกษตรผสมผสาน*

5

59

จากตารางที่ 4.16 พบวา จำนวนชุมชนไดรับการถายทอดเทคโนโลยี จำนวน 54 ชุมชน
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในหนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(17) จำนวนชุ ม ชนที ่ ไ ด ร ั บ รางวั ล ในระดั บ ชาติ จ ากการถ า ยทอดเทคโนโลยี ข อง
มหาวิทยาลัย
ผลการรวบรวมข อ มูล จำนวนชุ มชนที ่ ไ ด ร ั บ รางวั ล ในระดั บ ชาติ จ ากการถ ายทอด
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย จากคณะตาง ๆ ดังตารางที่ 4.17
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ตารางที่ 4.17 จำนวนชุมชนที่ไดรับรางวัลระดับชาติจากการถายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
ที่

หนวยงาน

1
2
3
4
5

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6
7
8
9

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ชุมชน
(จำนวน)
5

1
2

รวม

ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีฯ
1) การพัฒนาอาชีพเพื่อสรางรายไดแก
ชุมชน
2) ระบบการบริหารชุมชน
3) การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
การบริหารจัดการที่ดี
1) ระบบบริหารวิสาหกิจชุมชน
2) สงเสริมศักยภาพผูนำชุมชนสูการ
บริหารจัดการชุมชน

8

จากตารางที่ 4.17 พบวา จำนวนชุ ม ชนต น แบบที ่ ไ ด ร ั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ จ ากการถ า ยทอด
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ชุมชน
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในหนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
2.5 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(18) จำนวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
ผลการรวบรวมข อ มู ล จำนวนชุ ม ชนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต น แบบ จากคณะต า ง ๆ
ดังตารางที่ 4.18
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ตารางที่ 4.18 จำนวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
ที่
1

หนวยงาน
คณะครุศาสตร

2

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1

3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

4

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5

5

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

4

6

คณะพยาบาลศาสตรและ
วิทยาการสุขภาพ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

1

7

จำนวน
3

3

ที่ตั้ง
1) โรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา 128 หมู 9 ตำบล
หนองหญาปลอง อำเภอหนองหญาปลอง เพชรบุรี
2) โรงเรียนบานบางเจริญ หมูที่ 3 บานบางเจริญ,
ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานนอย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
3) ชุมชนบานสระ ตำบลชะอำ
ชุมชนตำบลชองสะแก วิสาหกิจชุมชนตำบลชองสะแก
ตำบลชองสะแก
1) ชุมชนบานไรกราง ต.ไรสะทอน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
2) ชุมชนหนองกะปุ ศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วิทยาเขตโปง
สลอด)
1) ชุมชนบานโปงสลอด โรงเรียนบานโปงสลอด ต.หนอง
กะปุ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
2) ชุมชนบานหวยไคร โรงเรียนบานหวยไคร ต.หนอง
พลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
3) ชุมชนตำบลทับคาง ต.ทับคาง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
4) ชุมชนตำบลบางเค็ม ต.บางเค็ม อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
5) ชุมชนตำบลหวยทาชาง ต.หวยทาชาง อ.เขายอย จ.
เพชรบุรี
1) ชุมชนบานพุเข็ม อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2) ชุมชนบานพุบอน อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
3) ชุมชนบานแมคะเมย อำเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี
4) ชุมชนวังจันทร อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนโปงสลอด ตำบลหนองกระปุ ศูนยการเรียรูเ กษตร
ผสมผสาน
1) ชุมชนบานสามเรือน อำเภอหนองหญาปลอง จังหวัด
เพชรบุรี
2) ชุมชนบานพุบอน อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
3) ชุมชนวังกพง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ที่
8

หนวยงาน
คณะวิทยาการจัดการ

จำนวน
9

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

รวม

ที่ตั้ง
ชุมชนยางหยอง ตำบลยางหยอง อำเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบานในดง ตำบลบานในดง อำเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนสังคมออนไลน สังคมออนไลน
ชุมชนเขาเตา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
ชุมชนยางน้ำกลัดใต ตำบลยางน้ำกลัดใต อำเภอ
หนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนถ้ำรงค ตำบลถ้ำรงค อำเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี
ชุมชนทาไมรวก ตำบลทาไมรวก อำเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี
วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเมืองเพ็ชร อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
บานทุงกลาง ตำบลเขาลาน อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

28

จากตารางที่ 4.18 พบวา จำนวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จำนวน 28 ชุมชน
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในหนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
2.6 ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
(19) จำนวนชุ มชนที ่ ไ ด ร ับการพัฒนาและแกปญหา หรือจำนวนชิ้น งานที่การสราง
มูลคาเพิ่มสูเศรษฐกิจสรางสรรค โดยใชองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม
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ตารางที่ 4.19 จำนวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาและแกปญหา หรือจำนวนชิ้นงานที่การสรางมูลคาเพิ่ม
สูเศรษฐกิจสรางสรรค โดยใชองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
รวม

จำนวนชุมชน
ที่ไดรับการพัฒนา
2
1
-

จำนวนชิ้นงาน
ที่สรางมูลคาเพิ่ม
2
-

4
9
1
9
26

27
15
36
11
91

จากตารางที่ 4.19 พบวา ชุมชนที่ไดรับการพัฒนาและแกปญหา หรือจำนวนชิ้นงานที่การสราง
มูลคาเพิ่มสูเศรษฐกิจสรางสรรค โดยใชองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม มีจำนวน 26 ชุมชน 91 ชิ้นงาน
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในหนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
2.7 ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
(20) รอยละบัณฑิตครูที่สอบบรรจุไดในการสอบครั้งแรก
ไมมีขอมูลบัณฑิตสายครูที่สมัครและสอบบรรจุได ในปงบประมาณ 2564 เนื่องจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไมไดมีการเปดรับสมัครการสอบบรรจุเขารับราชการครู
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
เมื ่ อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในหนาที่ 7-10
มีคาคะแนนเทากับ 1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
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(21) ระดับความสำเร็จการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนกองทุน
ตารางที่ 4.20 ระดับความสำเร็จการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนกองทุน
ระดับ
เกณฑการวัดความสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน
1 มีการกำหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
1) มีการกำหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ
จริยธรรม สำหรับนักเรียนที่ตองสงเสริม ไว
นักศึกษาคณะครุศาสตร โดยจัดทำเปนประกาศ เรื่อง
เปนลายลักษณอักษร
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร
2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมกี ารกำหนดคุณลักษณะที่
พึงประสงคของนักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดทำ
เปนประกาศทีส่ อดคลองกับประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา และกำหนด
สมรรถนะของครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไวใน
แผนโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัตริ าชการของกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
3) มีการกำหนดไวเปนขอบังคับ โดยนักเรียนกองทุน ปฏิบัติ
ตามระเบียบและรักษาวินัยโดยเครงครัด เชื่อฟงและเคารพ
รวมถึงปฏิบัตติ ามคำสั่งหรือคำตักเตือน ปฏิบัติตามระเบียบ
แตงกายสุภาพเหมาะสมแกกาลเทศะ ไมกระทำผิดตอ
กฎหมาย ไมกอเหตุวุนวายรายแรงหรือประพฤติมิชอบ
ไมฉอโกง ลักทรัพย ปลอมแปลงเอกสารเพื่อแสวงหา
ประโยชน
2 มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน 1) มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนที่
จริยธรรมสำหรับนักศึกษา ไปยังนักศึกษาของคณะผานทาง
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปถึงผูบ ริหาร
เว็บไซตคณะ และ ผูบริหารของของโครงเรียนกอง
ครู อาจารยโรงเรียนกองทุน
ทุนการศึกษาทาง กลุม Line
2) มีการเผยแพรประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม
และตอสาธารณชนผานทางเว็บไซตของคณะ
3) และประชาสัมพันธโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารใหกับโรงเรียนตชด. บาน เขาจาว
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ระดับ

เกณฑการวัดความสำเร็จ
4)

3

มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรม
ดานคุณธรรม จริยธรรมที่กำหนดในขอ 1
โดยระบุตัวชี้วัดและเปาหมายวัด
ความสำเร็จอยางชัดเจน

1)

2)

3)
4)

4

มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
1)
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่กำหนดในขอ 3
โดยบรรลุเปาหมายอยางนอย รอยละ 90 2)
ของตัวชี้วัดทั้งหมด

ผลการดำเนินงาน
โดยผานกระบวนการอบรม โครงการการพัฒนาทักษะการ
อานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและโครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะครู
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
คณะครุศาสตร รวมกับกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม
สงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ภายใตโครงการ
วันแมแหงชาติ โดยกิจกรรมในโครงการมีการประกวดเพื่อ
มอบรางวัลลูกกตัญูตอพอแม และไดกำหนดจำนวน
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลเปนตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดำเนินงานโครงการพัฒนา
ครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารใหกับโรงเรียนตชด.
บาน เขาจาว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งมี
กลุมเปาหมายทั้งหมด 3 กลุม คือ ครูใหญโรงเรียน
ครูผสู อนโรงเรียน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 46 โดยมีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูใน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยเนนการพัฒนา
สมรรถนะเชิงบูรณาการจากการฝกปฏิบัติจริงในภาระงานที่
ปฏิบัติในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนำรอง โดยมุง
ผลลัพธที่คาดหวัง
โครงการการพัฒนาทักษะการอานการเขียนและการคิด
วิเคราะหของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
โครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะครูโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
มีการจัดทำการประเมินผลการดำเนินโครงการวันแม
แหงชาติเปนรูปเลม โดยผลการดำเนินบรรลุเปาหมาย
รอยละ 100.00
ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร มีผูเขารวมโครงการ คือ นักเรียน
โรงเรียนกองทุนเขารวมจำนวน 71 คน ครูตชต. 7 นาย
ผูดูแลเด็ก จำนวน 2 คน และครูโครงการโรงเรียนคูพัฒนา
จำนวน 1 คน โดยผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและ
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ระดับ

5

เกณฑการวัดความสำเร็จ

มีนักเรียนไดรับยกยอง ชมเชย ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ดานคุณธรรม จริยธรรม โดย
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

ผลการดำเนินงาน
เปาหมายของโครงการ คิดเปนรอย 100 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
โดยมีการประเมินตามวัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ
และติดตามประเมินผลโครงการภายหลังการจัดกิจกรรม
3) ผลการดำเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด รอยละ 90.00
1) การดำเนินโครงการวันแมแหงชาติเปนรูปเลม โดยผลการ
ดำเนินโครงการ คือ นายวัชรินทร ศิรินันท นักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา ไดรับรางวัลลูกที่มีความกตัญูกตเวที
อยางสูงตอแม

จากตารางที่ 4.20 พบวา ระดับความสำเร็จการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน
กองทุน จำนวน 5 ระดับ
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในหนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
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ประเด็นที่ 3 การพัฒนาองคกร
3.1 การพัฒนาองคกร
(22) ร อ ยละการบรรลุ เ ป า หมายตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพจากข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 4.21 รอยละการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ จำนวน

ความสำเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
1) ควรวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรดานอาหาร
และการทองเที่ยว จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ผานมาที่มผี ลประเมินอยูในระดับพอใช โดยอาศัยการมีสวน
รวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อยกระดับผลการประเมินให
สูงขึ้นในปตอ ๆ ไป
- แผนการพัฒนาหลักสูตรดานอาหาร และการทองเที่ยว แผน
2) ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง เปด
โอกาสใหผมู ีสวนไดสวนเสีย ทุกระดับเสนอปญหา และ
ขอมูลเชิงคุณภาพรวมถึงการแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การใชงานระบบดังกลาว อยางกวางขวางและโดยงาย
- ระบบที่ไดรับการพัฒนา ที่เกิดจากความตองการของผู ระบบ
มีสวนไดสวนเสีย
- ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
คาเฉลี่ย
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคของหลักของมหาวิทยาลัย
4) ควรมีการติดตามผลการมีงานทำของบัณฑิต ความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตอยางเปนระบบและนำผลมาใชใน
การปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร อีกทั้งควรมีการเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษากอนจบการศึกษาในการสมัครเขาทำงานเปน
ระยะ ๆ โดยควรมีหนวยแนะแนวชวยเหลือการทำงาน
(Job placement Unit) เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการรับ
สมัครงานใหนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม
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ผลการ  บรรลุ
ดำเนินงาน  ไมบรรลุ

1

1



1

3



3.51

4.12



ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ จำนวน
ระบบ
2

-

พัฒนาระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี E-Jobs Phetchaburi
Rajabhat University และระบบสำรวจความพึงพอใจ
ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- หลักสูตรเตรียมความพรอมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จ หลักสูตร
การศึกษาใหขอมูลและความรูเปนประโยชนแกศิษย
เกา
4) การใหบริการวิชาการแกสังคมเพือ่ การพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืนในภาพรวมดำเนินการไดดีเยีย่ มเกือบทุกตัวชี้วัด
มีเพียงการพัฒนาชุมชนตนแบบใหไดรับรางวัลระดับชาติ
จึงควรเรงรัดปรับปรุงการใหบริการวิชาการ ใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อแสดงถึงคุณภาพในการพัฒนา
ทองถิ่นใหไดมาตรฐานในระดับชาติ นำไปสูการจัดลำดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
(Sustainable Community Development University
Rankings) ตอไป
- ผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ลำดับ
อยางยั่งยืน (Sustainable Community
Development University Rankings)
5) ควรพัฒนานักศึกษาสายวิชาชีพครูใหมีความพรอมในการ
สอบบรรจุ โดยอาจจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิต
ไดเตรียมความพรอมกอนสอบ รวมทั้งพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อเพิ่มโอกาสการ
ไดรับบรรจุเขารับราชการครูมากขึน้
- กิจกรรมพัฒนาสงเสริมความพรอมการสอบบรรจุของ กิจกรรม
นักศึกษาสายวิชาชีพครู
การพัฒนาองคกร
6) ควรมีการพัฒนาหลักสูตร ดานอาหารและการทองเที่ยว ให
สอดคลองเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร และจัดหาคูเทียบ
(Benchmarking) ทั้งในระดับภูมภิ าค และระดับชาติ
- กำหนดคูเทียบหลักสูตรดานอาหารและการทองเที่ยว คูเทียบ
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
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ผลการ  บรรลุ
ดำเนินงาน  ไมบรรลุ
2


3

5



1-5

1



9

9



1

-



ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ จำนวน

7) มหาวิทยาลัยควรสงเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น เพื่อจะตอบสนองการทำภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหาร การผลิตบัณฑิต และการ
วิจัยโดยใชเทคโนโลยีดิจิตอลมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ปรับปรุงระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ตามภารกิจของ ระบบ
มหาวิทยาลัย
คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล
8) ควรมีการทบทวนเปาหมายของแผนปฏิบัตริ าชการประจำป
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีผลการดำเนินงานคอนขางต่ำ
อยางตอเนื่อง อาจมีการกำหนดเปาหมายสูงเกินจริง หรือ
ขาดการกำกับติดตามการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม โดยนำ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธมาปรับใชอยางจริงจัง
- การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำป
ครั้ง
9) ควรกำกับ ติดตามและเรงรัดการดำเนินการตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัตริ าชการประจำป โดยอาจบรรจุเปนวาระในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให
หนวยงานตาง ๆ เรงรัดการดำเนินงานรายงาน
ความกาวหนาในที่ประชุมทุกเดือน และมีการเตรียความ
พรอมเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- มีการกำกับติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ครั้ง
ประจำป ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
คิดเปนรอยละ

ผลการ  บรรลุ
ดำเนินงาน  ไมบรรลุ

15

16



1

1



4

4



10
11
90.90

จากตารางที่ 4.21 พบวา รอยละการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพจากขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเปนรอยละ 90.90
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในหนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
4.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
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(23) จำนวนรางวัลความสำเร็จในการพัฒนาองคกร
ผลการรวบรวมขอมูลจำนวนรางวัลความสำเร็จในการพัฒนาองคกรจากคณะ สำนัก
สถาบัน ดังตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.22 จำนวนรางวัลความสำเร็จในการพัฒนาองคกร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หนวยงาน

จำนวนรางวัลที่ไดรับ
1
6
1
2
3
5
6
1
1
1
5
32

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
รวม

จากตารางที่ 4.22 พบวา จำนวนรางวัลความสำเร็จในการพัฒนาองคกร จำนวน 32 รางวัล
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในหนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
3.2 ความสำเร็จตามเปาหมายของผูบริหาร
(24) รอยละการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน
ตารางที่ 4.23 รอยละการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปาหมาย
หนวยนับ จำนวน

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความโดดเดนดานอาหารและ
การทองเที่ยว
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ผลการ  บรรลุ
ดำเนินงาน  ไมบรรลุ

เปาหมาย
หนวยนับ จำนวน
หลักสูตร
1

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผลการ  บรรลุ
ดำเนินงาน  ไมบรรลุ

0

1.1 หลักสูตรนานาชาติดานอาหารและการทองเที่ยว
รวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ

1.2 รายไดจากหลักสูตรระยะสั้นดานอาหารและการ
ลานบาท
3
1.53
ทองเที่ยวและการจำหนายผลิตภัณฑ
1.3 อัตราสวนงานวิจัยทีเ่ ผยแพรในระดับชาติหรือ
รอยละ
80
100

นานาชาติ

1.4 จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับรางวัล/การ
คน
25
5
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติดานอาหารและ
การทองเที่ยวหรือที่เกี่ยวของ

1.5 จำนวนมาตรฐานเปนที่ยอมรับดานอาหารและการ
มาตรฐาน
3
2
ทองเที่ยวหรือที่เกี่ยวของ
5.1 มาตรฐานดาน Food and Beverage Service
5.2 มาตรฐานดาน Front Office Service
5.3 มาตรฐานดาน Housekeeping Service
รวม
บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปนรอยละ 20.00
ยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

2.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับรองมาตรฐานหลักสูตร
รอยละ
90
100
อุดมศึกษา
2.2 รอยละของอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการตอ
รอยละ
60
42.65

จำนวนอาจารยประจำ

2.3 รอยละของอาจารยที่มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาเอกตอ
รอยละ
70
36.38
อาจารยประจำ

2.4 รอยละของบัณฑิตที่มสี มรรถนะเปนที่พึงพอใจของ
รอยละ
90
93.45
สถานประกอบการ ระดับ 3.51 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
2.5 รอยละความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ย
รอยละ
70
54.78

ของผูสำเร็จ การศึกษาระดับระดับปริญญาตรีเมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐานภาษาอังกฤษสูงขึ้น

2.6 รอยละการไดงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของ
รอยละ
5
6.75
ผูสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป สูงขึ้น
รวม
บรรลุตัวชี้วัด 3 ตัว จาก 6 ตัว คิดเปนรอยละ 50.00
ยุทธศาสตรที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

3.1 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบประกอบ รอยละ
100 ยังไมไดสอบ
วิชาชีพครู
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด
3.2 ระดับความสามารถ ดานการใชภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
ของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร (ผานเกณฑ
มาตรฐานทาง ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ
TOEIC (คะแนน 450) ไมนอยกวารอยละ 20
3.3 รอยละของอาจารยที่ เปนตนแบบความ เชี่ยวชาญใน
วิชาชีพที่ ไดรับการยอมรับ
3.4 จำนวนโรงเรียนใน ทองถิ่นที่มีการนํา นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิต ไปใชประโยชน
3.5 ผลงานวิจัยทางการ เรียนการสอนที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใช
ใหเกิดประโยชนตอการผลิตและ พัฒนาครูเพิ่มขึ้น
รวม
ยุทธศาสตรที่ 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4.1 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใชเพื่อเปน
ตนแบบหรือใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น สังคม
และประเทศ
4.2 ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย
4.3 รอยละโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยที่ไดรับการ
สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
4.4 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตร
4.5 จำนวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองาน
สรางสรรคทสี่ รางมูลคาเพิม่ (Value Creation )
สูเชิงพาณิชย/ อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสรางสรรค
4.6 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจำ
4.7 จำนวนของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจำ
รวม
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เปาหมาย
หนวยนับ จำนวน
รอยละ
40

ผลการ  บรรลุ
ดำเนินงาน  ไมบรรลุ

19.25

รอยละ

60

30



โรงเรียน

10

39



เรื่อง

10

14



บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปนรอยละ 40.00
จำนวน

10

13



ระดับ

3

4.23



รอยละ

20

41.18



เรื่อง

4

1



ชิ้น

6

11



รอยละ

40

12.17



เรื่อง

6

56



บรรลุตัวชี้วัด 5 ตัว จาก 7 ตัว คิดเปนรอยละ 71.43

เปาหมาย
หนวยนับ จำนวน

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผลการ  บรรลุ
ดำเนินงาน  ไมบรรลุ

ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาทองถิ่น

5.1 จำนวนโครงการที่บรู ณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อ โครงการ
10
40
พัฒนาทองถิ่นในดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และการศึกษา
5.2 จำนวนองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชนมีสวนรวมในการ
หนวย/
5
7

พัฒนาทองถิ่น
ชุมชน

5.3 รอยละรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชาชนกลุมเปาหมายที่
รอยละ
5
14.16
เขารวมโครงการ

5.4 จำนวนกลุมวิสาหกิจชุมชน/ ผูป ระกอบการใหมใน
กลุม
5
ชุมชน
5.5 จำนวนชุมชนตนแบบที่นำศาสตรพระราชาสูการ
ชุมชน
2

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

5.6 จำนวนเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการทองเที่ยว
ชิ้น
2
เชิงวัฒนธรรม

5.7 จำนวนฐานขอมูลกลางของชุมชน
ฐาน
2
5

5.8 รายไดของประชาชนที่ เขารวมโครงการเพิ่มขึ้นไม
รอยละ
25
นอยกวารอยละ 15 ตอป

5.9 จำนวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนามูลคา 5
ชิ้น
10
7
ผลิตภัณฑ : 1 จังหวัด

5.10 จำนวนชุมชนที่นํา โครงการพระราชดําริไป
คน
2000
100
ดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 10 ตำบล : จังหวัด
และ 100 คน : ตำบล
5.11 นักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชวง ชั้นที่ 1) ที่ รอยละ
85

เขารวมโครงการสามารถอานออก เขียนไดตามเกณฑ
เพิ่มขึ้น รอยละ 85 เปนจำนวน 20 โรงเรียน : จังหวัด

5.12 จำนวนระบบ ฐานขอมูลเพื่อการ บริหารงานดาน
ฐาน
2
5
การพัฒนาทองถิ่น
รวม
บรรลุตัวชี้วัด 5 ตัว จาก 12 ตัว คิดเปนรอยละ 41.67
ยุทธศาสตรที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

6.1 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา
รอยละ
70
2.99
6.2 รอยละของผูผ านการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
รอยละ
90


6.3 รอยละของบุคลากรทีผ่ านการประเมินตามเกณฑ
รอยละ
90
100

6.4 บุคลากรไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งภายและ
คน
5
5
ภายนอก

116

เปาหมาย
หนวยนับ จำนวน
อันดับ
3/10

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผลการ  บรรลุ
ดำเนินงาน  ไมบรรลุ

-

6.5 ไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10
ของประเทศไทย

6.6 จำนวนองคความรู และนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชน
ชิ้น
5
6
6.7 มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน สาขาวิชา ที่ผาน
หนวย
13
13

เกณฑการประเมินคุณภาพภายในระดับดี

6.8 ระดับการยอมรับของทองถิ่นและสังคมตอ
ระดับ
4.5
4.45
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

6.9 ระดับความพรอมใชของเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับ
4
3.93

6.10 ระดับความรอบรูดานเทคโนโลยีดจิ ิทัลของนักศึกษา
ระดับ
4
3.9
และบุคลากร

6.11 ความพึงพอใจของผูใชบริการผานระบบดิจิทลั
ระดับ
4
3.87

6.12 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระดับ
4
รวม
บรรลุตัวชี้วัด 4 ตัว จาก 12 ตัว คิดเปนรอยละ 33.33
จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
20
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
47
คิดเปนรอยละ
42.55

จากตารางที่ 4.23 พบวา รอยละการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี คิดเปนรอยละ 42.55
เมื่อพิจารณาเปนรายยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว จาก
5 ตัว คิดเปนรอยละ 20.00
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต บรรลุตัวชี้วัด 3 ตัว จาก 6 ตัว คิดเปนรอยละ 50.00
ยุทธศาสตรที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปนรอยละ 40.00
ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บรรลุตัวชี้วัด 5 ตัว จาก 7 ตัว คิดเปนรอยละ 71.43
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทองถิ่น บรรลุตัวชี้วัด 5 ตัว จาก 12 ตัว คิดเปนรอยละ 41.67
ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร บรรลุตัวชี้วัด 4 ตัว จาก 12 ตัว คิดเปนรอยละ
33.33
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในหนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
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3.3 การบริหารงบประมาณ
(25) รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำป
ตารางที่ 4.24 รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่
1
2
3
4

หนวยงาน

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
6 คณะวิทยาการจัดการ
7 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
8 คณะพยาบาลศาสตรและ
วิทยาการสุขภาพ
9 สำนักงานอธิการบดี
10 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินงบประมาณ
จัดสรร
ใชจาย

%

จัดสรร

3,497,181.00

1,619,998.69

46.32

2,781,301.00

3,212,825.00

2,310,796.45

71.92

1,789,192.00

1,534,918.94

1,743,870.00

เงินรายได
ใชจาย

รวม
%

จัดสรร

ใชจาย

%

661,393.65

23.78

6,278,482.00

2,281,392.34

36.34

1,344,686.64

1,071,319.92

79.67

4,557,511.64

3,382,116.37

74.21

85.79

1,232,760.00

895,818.90

72.67

3,021,952.00

2,430,737.84

80.44

1,382,679.93

79.29

1,365,298.00

996,258.10

72.97

3,109,168.00

2,378,938.03

76.51

3,254,594.00

3,162,133.01

97.16

1,928,646.00

1,437,438.76

74.53

5,183,240.00

4,599,571.77

88.74

2,644,600.00

2,292,600.32

86.69

1,485,750.00

1,194,132.89

80.37

4,130,350.00

3,486,733.21

84.42

3,042,400.00

1,377,089.36

45.26

4,149,864.00

2,938,918.29

70.82

7,192,264.00

4,316,007.65

60.01

3,958,889.00

3,287,376.67

83.04

22,611,967.70

16,545,174.88

73.17

26,570,856.70

19,832,551.55

74.64

17,271,103.00

12,111,464.02

70.13

9,008,890.00

6,928,944.35

76.91

26,279,993.00

19,040,408.37

72.45

3,410,500.00

3,109,732.25

91.18

704,300.00

611,439.75

86.82

4,114,800.00

3,721,172.00

90.43
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ที่

หนวยงาน

11 สำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
12 สถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
13 โรงเรียนสาธิตฯ
14 งบกลาง
รวม
หมายเหตุ

เงินงบประมาณ
จัดสรร
ใชจาย

%

จัดสรร

เงินรายได
ใชจาย

รวม
%

จัดสรร

ใชจาย

%

339,800.00

320,745.05

94.39

1,994,980.93

947,333.22

47.49

2,334,780.93

1,268,078.27

54.31

4,409,186.00

3,833,849.27

86.95

1,389,113.00

555,855.08

40.02

5,798,299.00

4,389,704.35

75.71

1,940,300.00

1,287,465.40

66.35

6,740,300.00

6,169,584.73

91.53

8,680,600.00

7,457,050.13

85.90

454,442,960.00

428,779,836.92

94.35

97,348,242.73

62,971,764.33

64.69

551,791,202.73

491,751,601.25

89.12

504,957,400.00

466,410,686.28

92.37

154,086,100.00

103,925,376.85

67.45

659,043,500.00

570,336,063.13

86.54

กันเงินเหลื่อมปไปตั้งจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินงบประมาณแผนดิน จำนวน 35,722,746.27 บาท เงินรายได จำนวน 14,200,411.86 บาท รวมทั้งสิ้น 49,923,158.13 บาท

จากตารางที่ 4.24 พบวา รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำป มีผลการเบิกจายภาพรวมคิดเปนรอยละ 86.54
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในหนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ 3.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
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3.4 การบริหารงานตามความเห็นของนักศึกษา/ผูรับบริการ
(26) ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารตามความเห็นของนักศึกษา/ผูรับบริการ
การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารของผูบริหารตาม
ความเห็นของนักศึกษา/ผูรับบริการ จำนวน 400 ตัวอยาง มีผูตอบแบบสอบถามของระดับมหาวิทยาลัย/
สำนัก/สถาบัน จำนวน 400 ชุด และระดับคณะ จำนวน 400 ชุด ซึ่งไดจัดเก็บขอมูลระหวางวันที่ 12
กรกฎาคม – 15 กันยายน 2564 ผลสำรวจดังตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.25 คุ ณ ภาพการบริ ห ารและการบริ ก ารของหน ว ยงานตามความเห็ น ของนั ก ศึ ก ษา/
ผูรับบริการ
ที่
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

หนวยงาน
สำนักงานอธิการบดี
- งานกิจการนักศึกษา
- งานการเงิน
- งานสถานที่ สภาพแวดลอม และการบริการตาง ๆ
- งานบริหารศูนยคอมพิวเตอร
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
รวมเฉลี่ย

คาเฉลี่ย
3.92
3.99
3.84
3.99
3.79
3.96
3.84
3.88
4.21
4.07
4.20

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.57
0.55
0.71
0.61
0.71
0.67
0.72
0.60
0.64
0.62
0.59

4.19

0.63

4.16
4.06
4.14
3.89
4.01

0.56
0.66
0.59
0.64
0.63

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.25 พบวา นักศึกษาเห็นวา คุณภาพการบริหารของผูบริหาร ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.01)
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด มีคาคะแนนเทากับ 4.01 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
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3.5 ผลการประเมินผลงานของหนวยงาน
(27) คะแนนเฉลี ่ ยของผลการประเมิน ผลงานของหน ว ยงานระดับคณะ สำนัก และ
สถาบัน
ผลการรวบรวมขอมูลคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลงานของหนวยงานระดับคณะ
สำนัก และสถาบัน ดังตารางที่ 4.26
ตารางที่ 4.26 สรุปผลการประเมินผลงานของหนวยงานระดับคณะ สำนัก และสถาบัน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวม

คะแนนประเมิน
3.96
3.53
3.87
3.84
4.21
3.60
4.18
4.27
4.40
4.39
3.89
4.51
4.05

ระดับผลงาน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 4.26 พบวา สรุปผลการประเมินผลงานของหนวยงานระดับคณะ สำนัก และสถาบัน
มีคาเฉลี่ย 4.05
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในหนาที่ 7-10 มีคาคะแนนเทากับ
4.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
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ประเด็นที่ 4 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล
4.1 คุณภาพการบริหาร และธรรมาภิบาลของผูบริหาร
(28) ระดับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผูบริหารตามความเห็นของบุคลากร
การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของ
ผูบ ริหาร จำนวน 681 ชุด ระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2564 ผลสำรวจดังตารางที่ 4.27
ตารางที่ 4.27 ระดับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผูบริหารตามความเห็นของบุคลากร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ดาน
หลักประสิทธิผล
หลักนิติธรรม
หลักการกระจายอำนาจ
หลักภาระรับผิดชอบ
หลักความโปรงใส
หลักมุงเนนฉันทามติ
หลักประสิทธิภาพ
หลักการมีสวนรวม
หลักความเสมอภาค
หลักการตอบสนอง
รวม

คาเฉลี่ย
3.93
3.86
3.86
3.85
3.82
3.80
3.86
3.87
3.82
3.84
3.85

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.83
0.87
0.88
0.92
0.95
0.98
0.89
0.92
0.93
0.95
0.87

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำดับ
1
3
3
6
8
10
3
2
8
7

จากตารางที่ 4.27 พบวา บุคลากรเห็นวา ระดับคุณภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู  บ ริห ารประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรวมอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย เทากับ 3.85) โดยหลัก
ประสิทธิผลมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.93) หลักการมีสวนรวมมีคะแนนต่ำสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.88)
เมื่อคำนวณตามเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการฯ กำหนด มีคาคะแนนเทากับ 3.85 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
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ผลการสนทนากลุมของอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี
1. จุดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวิสัยทัศนคือ ภายในป 2564 จะเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําดานอาหาร การทองเที่ยว และพัฒนาองคความรูดวยศาสตรพระราชาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ดำเนินการใน 6 ยุทธศาสตร คือ การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว การยกระดับคุณภาพ
บัณฑิต การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาทองถิ่น และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหาร ซึ่งจากสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยไมสามารถดำเนิน
กิจกรรม/โครงการไดตามปกติ จึงมีการทบทวนปรับแผนการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ เชน การ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน การพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานในยุค New Normal การ
จัดหาโปรแกรมที่จำเปนเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน การปฏิรูปการพัฒนาทองถิ่นที่มุงเนนผลลัพธ และการ
สรางความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อยกระดับชุมชนไดทุกดาน การบูรณาการการ
ทำงานรวมกับเครือขายอยางเปนระบบจากทุกภาคสวน มุงเนนการพัฒนาระบบและกลไกในการทำงานที่มี
ความชัดเจน จนสามารถ สรางชุมชนตนแบบจำนวน 34 ชุมชน จากโครงการยกรับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบล โครงการ 1 คณะ 1 ตำบล มีงานวิจัยที่นำไปสูทองถิ่นมากขึ้น การพัฒนาชุดวิจัยที่รองรับงบประมาณ
เงินภายนอก ซึ่งมีการพัฒนาดานกายภาพสูงมาก ทำใหเปนมหาวิทยาลัยที่นาอยู นาเรียน มีสนามกีฬาที่
ทันสมัยอำนวยความสะดวกใหนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป
2. ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ดีเดน เชน นวัตกรรม งานวิจัย ฯลฯ ตามพันธกิจของหนวยงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวยผลงานดังนี้
2.1 นวัตกรรมตนแบบในสถานการโควิด-19 ซึ่งตองพัฒนาอยางตอเนื่อง
2.2 การรวมมือกับจังหวัดเพื่อแกปญหารวมกัน
2.3 การพัฒนาพื้นที่โปงสลอดใหเปนแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยว
2.4 การยกระดับคุณภาพชีวิ ตของชุมชนสูการเปน ตน แบบไดรับการยอมรับ / รางวัล เชน
ชุมชนบานสามเรื่อน ชุมชนหัวทุง-ทุงพราว ชุมชนพุเข็ม
2.5 การพัฒนาและยกระดับศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียน ตชด. โรงเรียนกองทุน
2.6 เนื่องจากเปนชวงการแพรระบาดของของโควิด-19 ซึ่งคณะไดมีการผลิตอุปกรณทางการ
แพทย สนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทยไดเปนอยางดี
3. ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่พบในรอบป
3.1 มาตรฐานบุคลากรสายวิชาการที่สูง ทำใหบุคลากรตองมีเวลาในการพัฒนาตนเอง เพิ่ม
ภาระงานมากกวาปกติ
3.2 สถานการณโควิด-19ทำใหไมสามารถลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการไดตามแผนที่วางไว
3.3 จำนวนนักศึกษาที่ลดลง
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3.4 ปญหาสวนใหญเกิดจากจำนวนนักศึกษาที่ลดลง และปญหาการแพรระบาดของโควิด-19
ซึ่งเปนปญหาระดับประเทศ
4. ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงาน
4.1 พัฒนาและสรางคนรุนใหมมาสืบทอดการดำเนินงานดานการพัฒนาทองถิ่น
4.2 มีการปรับหลักสูตรที่ทันสมัย
4.3 จัดทำหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรเทียบโอน (ปริญญาที่ 2)
4.4 จัดตั้งและขับเคลื่อนหนวยงานหารายไดอยางจริงจัง
4.5 สนับสนุนใหมีการพัฒนาหลาย ๆ ดาน พรอม ๆ กันทั้งระบบ ตั้งแตระดับหลักสูตร อาจารย
กฎระเบียบ ขอบังคับ งานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม โดยมุงเนนไปที่สายอาชีพ
5. ประเด็นอื่น ๆ
5.1 การเตรียมรับสถานการณโควิด-19
1) มี การแต ง ตั ้ ง กรรมการเพื ่ อบริ ห ารจั ดสถานการณโ ควิ ด-19 เพื่อประสานงานกั บ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2) หาแนวทางและรวมกันสรางแนวทางในการระมัดระวัง หรือเฝาระวังโดยทำงานรวมกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบการแพรระบาดโดยตรง เพื่อไมใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงแพรเชื่อหรือสะสมเชื้อ
3) ปรับโครงการใหสอดรับกับสถานการณ เชน 1 ไรคลายวิกฤติ การทำแมส เจลลางมือ
ผลิตอาหารแจกใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่ล็อกดาวน อบรมอาชีพระยะสั้น โครงการบัณฑิตคืน
ถิ่น
4) มีนโยบายชวยเหลือและเยียวยานักศึกษาในดานตาง ๆ เชน ปรับลดคาบำรุงการศึกษา
คาหอพัก คาปรับ
5) การใหความรูดานการดูแลตัวเองในสถานการณโควิด
6) ในการเตรียมเตรียมรับสถานการณ ควรเรงหาวัคซีนใหกับบุคลากรและนักศึกษาอยาง
ครบถวน เพื่อจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบตามปกติ ซึ่งเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยใหความสำคัญและเรง
ดำเนินงาน
5.2 มหาวิทยาลัย/หนวยงาน มีการบริหารความเสี่ยงในการจัดการเรียนการสอนในชวง
สถานการณโควิดอยางไร เชน หลักสูตรออนไลน เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน
1) จัดหาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลนที่เปนระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
และอบรมใหความรูกับบุคลากรทุกประเภทเพื่อใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) จัดทำหลักสูตรออนไลน การจัดการเรียนการสอนออนไลน
3) สนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน
4) มหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมการอำนวยความสะดวก ในการเรียนการสอนไวสำหรับการ
สอนออนไลนใหกับนักศึกษา โดยในหองเรียนสามารถสอนออนไลนไดหมด
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5.3 มหาวิทยาลัย/ หนวยงาน มีการเตรียมการรับนักศึกษาในปการศึกษาตอไปอยางไร
1) ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับอนาคต (ปฏิบัติมากกวาทฤษฎี)
2) ประชาสัมพันธใหสังคมไดรับรูความสามารถของนักศึกษา บุคลากร เพื่อสรางชื่อเสียง
และเชิญชวนใหมาเรียน
3) การทำ MOU กับสถานประกอบการเพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษา
4) จัดทำสื่อและวางระบบการเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
5) ออกแบบหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับตลาดแรงงาน
6) การสรางเครือขายกับสถานประกอบการ
7) มีการวางแผนการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขามาเรียน การลดคาเทอมใหนักศึกษา
เพื่อชวยเหลือครอบครัว ยกเวนคาปรับการชำระเงินลาชา ตลอดจนการจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดซื้อเพื่อ
ใชใหทันสมัยที่สุดในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา
ผลการสนทนากลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (สมาคมศิษยเกา ศิษยเกาภายนอก ผูใชบัณฑิต)
1. จุดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีอะไรบาง
1.1 เปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่นที่มีแนวทางพัฒนาของจังหวัดไดงายและรวดเร็ว
1.2 เปนแหลงสรางบุคลากรหลักในการพัฒนาจังหวัด
1.3 เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่น และจังหวัดเพชรบุรี
1.4 มหาวิทยาลัยมีความรวมมือระหวางชุมชนมาก และเปนที่พึ่งใหชุมชน
1.5 เปนแหลงความรูใหกับจังหวัดหลาย ๆ ดาน
1.6 มีความพรอมดานสถานที่
1.7 การไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย
2. ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในมุมมองของทานเปนอยางไร
2.1 เปนสถาบันการศึกษาที่จะเปนแหลงรวมของบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
คุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถพึ่งพาไดในเชิงวิชาการ
2.2 มีความพรอมทั้งสถานที่ และการบริการ
3. การรับรูเรื่องกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน ชื่อเสียง รางวัล มหาวิทยาลัยสีเขียว เปน
อยางไรบาง
3.1 จากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย สิ่งประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพทองถิ่น จากขอมูลที่ได
พูดคุยกับนักศึกษา จากเพื่อนครู ศิษยเกา จากสถานีวิทยุกระจายเสียง
3.2 จากการเปนสวนหนึ่งของการจัดทำกิจกรรมที่เปนประโยชน เชน ผาปาการศึกษาฯ
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4. การสื่อสารกับสมาคมศิษยเกา ศิษยเกาในกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให
สมาคมศิษยเกา ศิษยเกาเปนอยางไรบาง
ติดตอกันในกลุมเพื่อนเปนหลัก กิจกรรมดานกีฬาที่มีการประชาสัมพันธ
5. เครือขายความรวมมือ ที่สมาคมศิษยเกา ศิษยเกามาชวยเหลือ สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีในดานใด อยางไร
เปนผูรับผิดชอบโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี ที่สามารถเปนแหลงที่ใชฝก
ประสบการณใหกับนักศึกษาไดอยางเต็มกำลังและไดอยางมั่นคง
6. จุดออน หรือ Pain Point ที่ทา นมองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนอยางไร
6.1 การมีหลักสูตรระยะสั้นการจัดการวิพากษ หรือพัฒนาคนใหทันเหตุการณและเปนภาคีที่ดึง
บุคคลภายนอกเขาไปแชรประสบการณและวิธีการตาง ๆ
6.2 ปจจุบันมีการเคลื่อนที่ของยุคโลกาภิวัตนที่รวดเร็วมาก การตอบสนองของสถาบันตองทัน
ตอกระแส ซึ่งระบบราชการไมเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงตองมีวิธีการที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับยุค
6.3 ควรมีสวนสนับสนุนหรือความรวมมือในการขับเคลื่อนเมืองสรางสรรคยูเนสโกกับจังหวัด
เพราะมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
7. ป ญ หาอุ ป สรรคในการดำเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี ม ี อ ะไรบ า ง โปรด
ยกตัวอยาง
7.1 ตองเปนพื้นที่เปดในการใหความรูความเขาใจจากกลุมคนในทุกกลุมที่ตองทำใหเปนพื้นที่ที่
ใชแลกเปลี่ยนเรียนรูในการที่จะทำใหทุกคนไดแสดงมุมมองของตนโดยอยูในกรอบกติกาที่ไดรับการยอมรับ
จากทุกคน
7.2 การประสานงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใน
8. ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/หนวยงาน
8.1 การพัฒนานักศึกษาดานครุ ศาสตร มุงเนน การใชเทคโนโลยี เพื่อจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ซึ่งมีความสามารถดานการใชและวิธีการที่สรางเทคนิค การสรางแรงจูงใจการสรางเปาหมายของ
ชีวิต การแกไขปญหาในชีวิตประจำวัน
8.2 มหาวิทยาลัยควรเปนที่ปรึกษาหรือรวมกันหาแนวทางการแกไขปญหาระดับจังหวัด เชน
ปญหาสถานการณโควิดในปจจุบัน
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ผลการสนทนากลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (สภาคณาจารยขาราชการ บุคลากร ศิษยเกาภายใน)
1. จุดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีอะไรบาง
1.1 ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสามารถเดินทางไปมาสะดวก
1.2 การที่มหาวิทยาลัยเปดมายาวนาน มีศิษยเกามากมายหลายอาชีพ
1.4 คาเลาเรียนไมสูง
1.5 หลักสูตรไดรับการรับรอง
1.6 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เปนที่พึ่งใหกับชุมชนและสังคม โดยใชองคความรูใน
การทำงานวิจัยเพื่อแกปญหาใหกับชุมชนทองถิ่น รวมถึงมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถลงพื้นที่ใหบริการ
วิชาการใหกับทองถิ่น
1.7 การไดรางวัลมหาวิทยาลัยสีเขียว
1.8 บุคลากรสายวิชาการมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
1.9 ปฏิบัติตามภารกิจครบตามพันธกิจโดยเฉพาะกำหนดพื้นที่ใหบริการเขาถึงประชาชนใน
พื้นที่ ทำใหคนในพื้นที่อยากสงบุตรหลานมาเรียน
1.10 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เหมาะสมกับการจัดการ
เรี ย นการสอน มี การปรั บ ปรุ งพร อมใช งานอยู ตลอดเวลา แตควรนำสิ่งดังกลาวมาเพิ่ มรายไดใ ห กั บ
มหาวิทยาลัยอีกชองทาง และยังเปนการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยอีกดวย
2. ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ดีเดน เชน นวัตกรรม งานวิจัย ฯลฯ ตามพันธกิจของหนวยงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดแก
2.1 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
2.2 นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของนักศึกษาสายครู และดานการผลิตนวัตกรรมการสอน
2.3 การพัฒนาอุปกรณที่ชวยแกปญหาการแพรระบาดของ โรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำทางเดิน
หายใจ เชน นวัตกรรมเครื่องฆาเชื้อดวยแสง UV-C แบบกลองขนาดเล็ก นวัตกรรมตนแบบตูสแกนตรวจคัด
กรองอุณหภูมิแบบเดินผาน
2.4 การส งเสริ มใหน ั กศึกษา หนว ยงาน และมหาวิทยาลัย ประกวดแขงขั น และมี ผ ลงาน
ระดับชาติในดานตาง ๆ ทำใหมหาวิทยาลัยมีภาพลักษณที่ดี เปนที่ยอมรับ
2.5 การมีนโยบายจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติงานจริง เชน โครงการวิศวกรสังคม การบูรณาการการสอนกับการบริการวิชาการในชุมชน และการ
พัฒนาสูการเปนผูประกอบการ เปนตน
2.6 มีงานประดิษฐเครื่องมือเครื่องใช ตามบริบทความตองการของพื้นที่
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2.7 มหาวิทยาลัยไดเขารวมแขงขัน และไดรับการจัดอันดับมากมาย เชน การจัดอันดับของ
Green University การจัดอันดับของ google Scholar เปนตน และขณะนี้กำลังสงผลงานเขารวมการจัด
อันดับ SCD (การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน)
3. ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในมุมมองของทานเปนอยางไร
3.1 เปนมหาวิทยาลัยทองถิ่น มีความพรอมในการจัดการศึกษา ใหโอกาสผูที่ตองการเพิ่มระดับ
การศึกษา โดยไมตองสิ้นเปลืองคาใชจายมากเกินความจำเปน
3.2 เปนมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ทำงานใกลชิดกับชุมชน
3.3 เปนที่เชื่อถือไวใจในมาตรฐานของคนในพื้นที่และตางพื้นที่ เชน ผูปกครองนักศึกษาทาง
ภาคใตใหความเชื่อถือสงบุตรหลานมาเรียน
3.4 แมจะเปนมหาวิทยาลัย ขนาดเล็ ก แตก็มีความพรอมหลายๆ ดาน อาทิ ศักยภาพของ
อาจารย สถานที่ตั้ง
4. นโยบาย และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในยุค COVID-19 เปนอยางไร
4.1 การสนับสนุนการเขาถึงอินเตอรเน็ตใหแกนักศึกษายังไมมีเปนรูปธรรม รอบที่แลวมีการ
สำรวจแจกซิม แตก็ลมเลิกไป
4.2 ไมมีความชัดเจนในการสื่อสารที่จะชวยเหลือนักศึกษาอยางจริงใจ
4.3 การลดคาธรรมเนียมการศึกษา 50% ตองใหนักศึกษาจายเต็ม แลวมาเบิกคืน
4.4 ใหนักศึกษาจายคาสระวายน้ำ คาหอพัก มีการแจงวาจะจายคืน แตยังไมไดดำเนินการ
4.5 ใหสอนออนไลน รวมถึงการสอบเก็บคะแนน จนกวาจะมีประกาศเปลีย่ นแปลง
4.6 มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน มีการใหบริการ
Email ของมหาวิทยาลัยแกอาจารยและนักศึกษา ทำใหมีความสะดวกในการเรียนการสอน ผาน Google
Classroom และ Google Meet และยังมีนโยบายใหใช Zoom ในการจัดประชุมกลุมใหญแบบไมจำกัด
เวลา ใหสามารถจัดการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.7 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและคำสั่งใหจัดการเรียนการสอนออนไลน แตขาดชองทางในการ
ติดตามปญหา อุปสรรคจากการดำเนินนโยบาย และยังไมมีแนวปฏิบัติหรือโครงการสนับสนุนเพื่อสรางขวัญ
กำลังใจใหบุคลาการ ในการปรับตัวเพื่อใหการสอนออนไลนมีประสิทธิภาพ เชน 1) การจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน และการ Work From Home ทำให บ ุ ค ลากรและนัก ศึ ก ษามี ภ าระคา ใช จ า ยเรื่อง
อินเทอรเน็ต และอุปกรณที่จำเปนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะกระทบกับบุคลากรและนักศึกษาที่ไมมีความพรอมทาง
เศรษฐกิจ 2) การสอนออนไลนอาจทำใหบุคลากรที่ไมถนัดดานการใชเทคโนโลยี มีปญหาในการจัดการเรียน
การสอน อาจารยแตละคนตองขวนขวายเรียนรูดวยตนเองจาก YouTube หรือจากบุตรหลาน
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4.8 มหาวิทยาลัยควรมีการรับฟงปญหา ความตองการ และนำขอมูลมาจัดโครงการที่ตรงกับ
ความตองการของบุคลากร เชน การจัดโครงการอบรมการใชเทคโนโลยีที่จำเปนตอการทำงานสมัยใหมหรือ
การทำงานในยุคดิจิทัล การใหยืมอุปกรณ การซื้ออุปกรณโดยจายคนละครึ่ง หรือการใหผอนชำระกับ
มหาวิทยาลั ย เพื่อไม ให บุ คลากรและนั กศึกษาแบกภาระดว ยตนเองทั้งหมด เนื่องจากอาจกระทบต อ
คาใชจายของครอบครัวและการดำรงชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา
4.9 เปนไปตามมาตรฐานและเปนไปตามนโนบายภาครัฐในการปองกันการแพรระบาดของโค
วิด 19 สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนออนไลน ใหคณาจารยใชในการสอน
4.10 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายใหมีการเรียนการสอนแบบ Blended Learning นอกจากนี้ยัง
มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัย เพื่อ Reskill-Upskill มีการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น และมีระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) เปนตน
5. การนำนโยบายจากผูบริหารมาสูการปฏิบัติเปนอยางไรบาง ไดผลดีในดานใด
5.1 นโยบายดี แตเมื่อลงสูการปฏิบัติแลวกลับพบปญหาที่สามารถแกไดแตไมแกไข
5.2 การนำนโยบายไปสูการปฏิบัติเปนไปตามกรอบแผนปฏิบัติการประจำปที่หนวยงานได
จัดทำเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สวนใหญเปนไปตามเปาหมาย ยกเวนปญหาที่เกิดจากการ
ระบาดของโรคของ โรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำทางเดินหายใจ ทำใหตองยกเวนกิจกรรมบางกิจกรรมไปเพื่อลด
ความเสี่ยงการระบาด
5.3 มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน มีแผน มีนโยบายชัดเจน และดำเนินงานตามแผนตามตัวชี้วัด
แตยังขาดการวิเคราะหผลลัพธหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม หรือขาดการบูรณาการงานดาน
ตาง ๆใหผลงานมีผลกระทบตอชุมชน และสังคมในวงกวางตามพันธกิจที่ตองการเปนคลังสมอง และที่พึ่ง
ของชุมชน นอกจากนั้น โครงการบางประเภท เชน โครงการวิจัย ประเมิน วิจัยของ สสส. การพัฒนาสินคา
OTOP โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น ซึ่งเปนโครงการที่มีคาตอบแทนผูปฏิบัติงาน มักมีการกระจุกตัว
ผูปฏิบัติงานเปนกลุมเดิม ไมมีการเผยแพรขอมูลใหแกผูที่สนใจอยางทั่วถึง ทำใหไมสามาถใชศักยภาพของ
บุคคลากรอยางมีประสิทธิภาพ และทำใหบุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อองคกร
5.4 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ เปนเจาภาพในแตละดาน ซึ่งเปนผลดีทางดานการกำกับและ
ติดตาม
5.5 มหาวิทยาลัยมีการถายทอดนโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายอธิการบดี ไปสูบุคลากร
ระดับหนวยงาน มีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธในการบริหาร
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6. การสื่อสารในองคกรเพื่อการดำเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปน
อยางไรบาง
6.1 หลายๆองคกรชวยสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดี
6.2 สวนใหญงานสือ่ สารองคกรจะเสนอขาวกิจกรรมตาง ๆ หรือผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นไป
แลว ซึ่งเปนเรื่องที่ดี แตบางเรื่อง เชน การกำหนดแนวทางหรือนโยบายตาง ๆ บุคลากรบางสวนยังไมทราบ
อาจเปนเพราะการไมรูในเรื่องชองทางขาวสาร หรือบางเรื่องไมไดประกาศประชาสัมพันธใหทราบ
6.3 การสื ่ อ สารภายในองค ก ร มี ข  อ มู ล ข า วสารกิ จ กรรมต า ง ๆ เป น หนั ง สื อ เวี ย น ผ า น
E-document สวนประกาศ ระเบียบและคูมือการปฏิบัติงาน บันทึกเปนไฟล PDF ในเพจของมหาวิทยาลัย
การสื่อสารในเพจสื่อสารองคกรของมหาวิทยาลัย รูปแบบนาสนใจ การสื่อสารใชภาษาและรูปแบบการ
นำเสนอที่เขาใจงาย เชน ภาพ Infographic อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหเนื้อหา พบวา ขอมูลสวนใหญเปน
การสื่อสารงานหรือกิจกรรมของตัวบุคคล เชน ผูบริหาร มากกวาการสื่อสารองคกรที่เนื้อหาเปนประโยชน
ตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งบุคลากร นักศึกษา ผูปกครอง ผูใชบัณฑิตฯลฯโดยตรง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมี
การทบทวนการสื ่ อสารเนื ้ อหาขององค กร ใหเปน ประโยชนและเกี่ย วของกับ ผูมีส ว นไดส ว นเสีย ของ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น
6.4 มีหนวยงานที่มีผูรับผิดชอบประชาสัมพันธองคการและการทำงานของมหาวิทยาลัย ทำให
มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่
6.5 การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากใชระบบ Social Media
ที่ทำคนสามารถเขาถึงได
7. แนวทางการบริหารงาน บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนอยางไร
7.1 ในการกาวสูตำแหนงวิชาการถือวาดีมีการใหการสนับสนุน ทั้งการอบรม ประชุม สัมมนา
7.2 การสรางเงื่อนไขในการทำงาน เชน การประเมินตอสัญญา สรางเกณฑสูงโดยไมจำเปน
ควรสงเสริมใหมีการแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงใหเปนที่ปรึกษา ในการทำผลงาน คลายกับการทำวิทยานิพนธ
แลวนำไปคิดเปนภาระงานได
7.4 เปนการบริหารแบบกลุมวิชา โดยใหคณะ/สาขาวิชาดำเนินการตามแผนของแตละคณะ/
สาขาวิชาใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและตอบสนองตอตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับตาง ๆ
7.5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย แตแนวปฏิบตั ิ
ยังไมปรับเปลี่ยนตามนโยบาย เชน ในป 2564 มีการปรับหลักสูตรเปน AUN QA และจะเริ่มประกันคุณภาพ
การศึกษาแบบ AUN QA แตแนวปฏิบัติไมไดสอดคลองกับสิ่งที่จะตองเตรียมการประเมิน ตัวอยาง การทำ
มคอ.3 ในภาคเรียนที่ 1/2564 สำนักสงเสริมวิชาการยังคงจัดสงรูปแบบการทำ มคอ.แบบเกาที่ใชในการ
ประเมินหลักสูตรปรับปรุงป 2559 ดังนั้น ผูใหขอมูลเชื่อวาเมื่อใกลถึงเวลาการตรวจประกันคุณภาพป
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การศึกษา 2564 จะมีการสงรูปแบบ มคอ. ที่สอดคลองกับการตรวจประเมินแบบ AUN QA มาใหผูสอนทำ
ใหม ซึ่งทำใหเสียเวลา เพราะตองมาทำงานเดิม ๆ
7.6 ถือไดวามีความเปนมาตรฐานทั้งหลักสูตร และบุคลากรสายวิชาการ
7.7 มีการเขาถึงพื้นที่ ลงมือปฏิบัติจริง และตอเนื่อง สงผลใหชุมชนไดรับรางวัล
8. จุด Pain Point ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนอยางไร
8.1 เนนหาใหม ไมเนนรักษา
8.2 จำนวนผูเรียนเขาสูวัยเรียนลดลง
8.3 สาขาเปดมากขึ้น มหาวิทยาลัยเปดมากขึ้น มีโปรโมชั่นที่หลากหลายทำใหผูเรียนมีสิทธิ์ใน
การตัดสินใจมากขึ้น
8.4 หลาย ๆ ภาคสวนชวยกันประชาสัมพันธเชิญชวนให นักศึกษาใหมเขามาเรียน แตพอมา
เรียนแลวกลับมีบางสวนทำใหออกจากระบบ (การสอนของอาจารยบางทาน)
8.5 การบังคับอยูหอพัก เด็กบานใกล ทำใหเพิ่มคาใชจาย คนที่คิดเกณฑกลับไมอยูหอพักกับ
เด็ก
8.6 การบังคับการทำกิจกรรมค่ำมืดดึกดื่นเพียงเพราะบอกวาเปนธรรมเนียมยาวนาน หรือ
บังคับใหเด็กทำกิจกรรมที่ตองเดินออกทรัพยากรสวนตัว แลกกับเครติดที่บังคับนักศึกษา
8.7 การทำประชาคมให คนทั ้ งหมดที่ ป ฏิ บ ัติ งานภายในใหทราบถึงทิ ศทางหรื อแนวทางที่
มหาวิทยาลัยจะมุงหนาไป เพราะยังมีเสียงบนของบุคลากรบางสวนใหไดยินวาทำไมมหาวิทยาลัยไมแจงให
ทราบหรือทำไมเขาไมรูนโยบายระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ เทาที่ควรอาจเปนเรื่องสวนบุคคลที่ไมไดใสใจใฝรูใน
เรื่องดังกลาว จึงควรตองสรางความเขาใจของบุคลากรใหมากกวานี้
8.8 การขออนุมัติโครงการและขอเบิกงบประมาณ มีขั้นตอนยุงยาก ใชเวลานาน ทำใหเสียเวลา
และเสียพลังงานของผูที่ทำโครงการมากเกินความจำเปน
8.9 หนวยงานบางหนวยมีการมอบหมายใหพนักงานปฏิบัติงานเฉพาะดาน ที่บุคคลอื่นไม
สามารถทำแทนได ดังนั้นเมื่อบุคลากรคนนั้นมีภารกิจ หรือลา ทำใหงานหยุดชะงัก
8.10 พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ และดูแลทรัพยากรบุคคล ปลูกฝงความคิดรักมหาวิทยาลัย
8.11 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด สรรงบประมาณ ในการพั ฒ นาความโดดเด น ด า นอาหารและ
ทองเที่ยว ไวในปริมาณมาก แตผลลัพธที่เกิดยังไมชัดเจน
9. ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่พบในรอบปมีอะไรบาง โปรดยกตัวอยาง
9.1 โครงการบางโครงการตองระงับและปรับเปลี่ยนไป ในสถานการณโควิด ไมสามารถจัด
อบรมปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองใชรูปแบบออนไลนแทน
9.2 ผูเรียน บางคนขาดความพรอมทางดานอุปกรณและเทคโนโลยีในการเรียนระบบ On-line
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9.3 การสงนักศึกษาออกฝกประสบการณสอน ถูกกำหนดและตัดสินใจดวยคณะกรรมการที่
ไมใชอาจารยที่มีนักศึกษาวิชาเอกตองออกฝกสอน ทำใหทางโรงเรียนมีภาพลบกลับมาที่ทางมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะประเด็นการสงนักศึกษาขั้นสังเกตการสอนและฝกสอนไปทับซอนในวันเวลาเดียวกันเปนจำนวน
มาก ทำใหโรงเรียนปฏิเสธการรับนักศึกษาฝกสอน (โดยที่กลุมคณะกรรมการที่ตัดสินใจดังกลาวไมรับฟงและ
ไมดำเนินการแกไขปญหาใด ๆ ปลอยใหสาขาและ อาจารยนิเทศกแกปญหากันเอง)
9.4 ปญหาจากการระบาดของโรคของ โรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำทางเดินหายใจทำใหบางกิจกรรม/
โครงการ ไมสามารถดำเนินการได หรือตองปรับเปลี่ยนวิธีการใหเหมาะสม เชน กิจกรรมประชุมสัมมนา
ตาง ๆ ไมสามารถจัดได รวมถึงการเรียนการสอนที่มีไมสามารถดำเนินการไดทันในชวงเวลาปกติ
9.5 ขั้นตอนการทำโครงการและการเบิกเงินยุงยาก ใชเวลานาน
9.6 สถานการณ โ ควิ ด -19 ทำให ก ารลงพื ้ น ที ่ บ ริ ก ารวิช าการและการติ ด ตอ ประสานงาน
ไมสะดวก
9.7 การใหบริการวิชาการ ยังไมสามารถทำไดอยางเต็มที่ เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของ
โควิด 19 ทำใหไมสามารถจัดกิจกรรม และลงพื้นที่ไดอยางเต็มที่
9.8 ขั้นตอนการเสนอโครงการผานการอนุมัติหลายกระบวนการ ทำใหการเสนอโครงการลาชา
และการดำเนินงานลาชาตามลำดับ
9.9 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศไวเพิ่มขึ้นเพื่อชวยอำนวยความสะดวกในการบริหา
จัดการ แตยังใชประสิทธิภาพของระบบไมเต็มที่
10. ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงาน
10.1 แสดงความจริงใจในการที่จะชวยเหลือและรักษาจำนวนนักศึกษาที่ตัดสินใจมาเรียนกับเรา
10.2 ควรยกเลิกประกาศบังคับใหนักศึกษาสายครูตองอยูหอพักในมหาวิทยาลัย
10.3 ควรสงเสริมใหมีการแตงตั้งคำสั่งอาจารยพี่เลี้ยงใหเปนที่ปรึกษา ในการทำผลงาน คลายกับ
การทำวิทยานิพนธ แลวนำไปคิดเปนภาระงานได
10.4 ดานบุคลากร มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการถายทอดความรูจากรุนสูรุน มีการจัดทำ
ฐานขอมูลทักษะ ความชำนาญของบุคลากร มีการมอบหมายงานใหอยางทั่วถึงและเปนธรรม เพื่อเปนการ
พัฒนาทักษะและเปนการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด
10.5 มหาวิทยาลัยควรมีประเด็นในการทำงานที่สราง impact ตอสังคมอยางชัดเจน โดยใช
ศักยภาพบุคลากร ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และเครือขายความรวมมือจากภายนอก
10.6 มหาวิทยาลัยควรใชทรัพยากรทางกายภาพใหเกิดประโยชนคุมคา และใหบริการในรูป
ธุรกิจที่เนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง เชน การใหเชาหองประชุมควรมีการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดย
เปรียบเทียบราคากับคูแขงในตลาด และรวมคาบริการครบถวน ทั้งคาแมบาน พนักงานควบคุมเครื่องเสียง
นอกจากนั้น ควรดูแลหองน้ำใหสะอาด โดยมีการกำหนดเวลาในการทำสะอาดเมื่อมีผูเชา เชน ตองดูความ
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สะอาดทุก 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง และมีวัสดุจำเปนในหองน้ำอยางเพียงพอ เพื่อสรางความประทับใจในการ
ใชบริการ และมีการบอกตอ
10.7 โครงการที่ดำเนินการไวภายในมหาวิทยาลัยควรหาผูรับผิดชอบ และดำเนินการอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใชทรัพยากรที่สรางไวใหเกิดความคุมคา
10.8 การตอสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีความยุงยาก ไดแก รูปแบบ
ของเอกสารประกอบการตอสัญญาจางที่สามารถไปถึงระดับการขอตอ ผศ. รศ. ซึ่งการเกิดเปรียบเทียบ
ระหวางพนักงานมหาวิทยาลัย กับขาราชการ ที่ไมไดมีการบังคับหรือเขมงวด ทำใหเกิดความรูสึกทำใหเกิด
ความเปนธรรม หรือปรับไมใหขอบังคับดังกลาวมีความเขมงวดจนเกินไป
10.9 มหาวิทยาลัยควรสรางความนาเชื่อถือในการเรียนออนไลนวาเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีแตกตางจากการเรียนมหาวิทยาลัยอื่นอยางไร เพื่อใหเกิดความนาสนใจ
10.10 อยากใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยองคความรูของจังหวัดเพชรบุรี
10.11 อยากพัฒนาเครือขายศิษยเกาใหเขมแข็ง
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สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 4.28 คะแนนผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำแนกตามประเด็นการประเมิน และ
ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด

คาน้ำหนัก ผลงาน

ประเด็นที่ 1 ความสำเร็จตามเปาหมายสำคัญของ
หนวยงาน
1.1 การพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงอาหารและ
การทองเที่ยว
(1) ระดับการยอมรับตอความสำเร็จดาน
มหาวิทยาลัยแหงอาหารและการทองเที่ยวของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
(2) คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ดานอาหารและทองเที่ยวจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
1.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and
Clean University)
(3) ระดับการยอมรับตอผลงานดานการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวของผูมีสวนไดสวนเสีย
(4) ผลการลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI
Green Metrics)
1.3 การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital
University)
(5) ระดับความพรอมใชงานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(6) ผลการจัดลำดับคุณภาพของเว็บไซต
มหาวิทยาลัยไทยของ Webometrics
รวม
ประเด็นที่ 2 ความสำเร็จตามวัตถุประสงคหลักของ
หนวยงาน
2.1 ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง
ทำการสอน

5

คะแนน
ถวง
น้ำหนัก

3.69

แปลผล

ดี

2

3.94

3.94

0.5253

ดี

3

3.53

3.53

0.7060

ดี

5

4.53

ดีเยี่ยม

2

3.83

3.83

0.5107

ดี

3

ลำดับที่ 1

5.00

1.0000

ดีเยี่ยม

5
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คะแนน
ที่ได

4.57

ดีเยี่ยม

2

3.93

3.93

0.5240

ดี

3

อันดับ 8

5.00

1.0000

ดีเยี่ยม

15

4.27

ดี

15

4.07

ดี

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด

คาน้ำหนัก ผลงาน

(7) รอยละการมีงานทำของบัณฑิต
(8) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(9) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร
2.2 พัฒนาการวิจัย
(10) จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยตอจำนวนอาจารย
ประจำและนักวิจัยประจำ (หนวย:พันบาท)
- สังคมศาสตร
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรสุขภาพ
(11) รอยละผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตอจำนวน
อาจารยประจำและนักวิจัยประจำ
(12) รอยละผลงานวิจัยที่นำไปใชประโยชนเชิง
พาณิชยหรือนำไปตอยอดพัฒนาทองถิ่น
(13) จำนวนผลงานที่ขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2.3 ใหบริการวิชาการแกสังคม (การพัฒนาทองถิ่น)
(14) จำนวนชุมชนตนแบบ
(15) จำนวนชุมชนตนแบบไดรับรางวัลในระดับชาติ
2.4 ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
(16) จำนวนชุมชนที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
(17) จำนวนชุมชนที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ
หลังจากไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
2.5 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(18) จำนวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
2.6 ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
(19) จำนวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาและแกปญหา
หรือจำนวนชิ้นงานที่การสรางมูลคาเพิ่มสู
เศรษฐกิจสรางสรรค โดยใชองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม
2.7 ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
(20) รอยละบัณฑิตสายครูที่สมัครและสอบบรรจุได ใน
ปงบประมาณ 2564

5
5
5

86.36
4.50
3.63

11
5

4.07
4.50
3.63

คะแนน
ถวง
น้ำหนัก
0.4070
0.4500
0.3630

แปลผล
ดี
ดี
ดี

5.00
5.00

0.5000

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

3

62,177.79
85,379.88
43,857.33
42.90

5.00
5.00
5.00
5.00

0.3000

ดีเยี่ยม

2

89.29

5.00

0.2000

ดีเยี่ยม

1
7
4
3
6
3
3

16

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.1000

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

3
3
3
3

5
2
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คะแนน
ที่ได

31
9
54
8

28
26ชุมชน
91ชิ้นงาน

0

5.00
5.00
5.00
5.00

3.40
1.00

0.4000
0.3000
0.3000
0.3000

0.3000

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

0.0400

พอใช
ตองปรับปรุง

0.3000

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด
(21) ระดับความสำเร็จการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม สำหรับนักเรียนกองทุน (ขอ)
รวม
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาองคกร
3.1 การพัฒนาองคกร
(22) รอยละการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามฯ
(23) จำนวนรางวัลความสำเร็จในการพัฒนาองคกร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
3.2 ความสำเร็จตามเปาหมายของผูบริหาร
(24) รอยละการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปของหนวยงาน
3.3 การบริหารงบประมาณ
(25) รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจำป
3.4 การบริหารงานตามความเห็นของนักศึกษา/
ผูรับบริการ
(26) ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารตาม
ความเห็นของนักศึกษา/ผูรับบริการ
3.5 ผลการประเมินผลงานของหนวยงาน
(27) คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินผลงานของ
หนวยงานระดับคณะ สำนัก และสถาบัน
รวม
ประเด็นที่ 4 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล
4.1 คุณภาพการบริหาร และธรรมาภิบาลของผูบริหาร
(28) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารตามความเห็นของบุคลากร
รวม
รวมทั้งสิ้น

คาน้ำหนัก ผลงาน
3

5

5.00

คะแนน
ถวง
น้ำหนัก
0.3000

แปลผล
ดีเยี่ยม

50

4.56

ดีเยี่ยม

7
3

90.90

4.65
4.18

0.4180

ดีเยี่ยม
ดี

4

32

5.00

0.6667

ดีเยี่ยม

42.55

1.00
1.00

0.3333

ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง

86.54

3.31
3.31

0.5517

พอใช
พอใช

10
10
5
5
5
5
3
3

4.01
4.01

4.01

4.05

4.05
4.05

ดี
0.6683

ดี

0.4053

ดี
ดี

30

3.04

พอใช

5
5

3.85
3.85

ดี
ดี

5
100

136

คะแนน
ที่ได

3.85

3.85
3.93

3.8500

ดี
ดี

สรุ ป ผลงานของมหาวิ ทยาลั ยและความเห็น ของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
สรุปผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยรวมอยูในระดับดี (3.93 คะแนน) แบงเปน
ประเด็นการประเมิน ดังนี้
1. ความสำเร็ จ ตามเป า หมายสำคั ญ ของหน ว ยงาน มี ผ ลการดำเนิ น งานอยู  ใ นระดั บ ดี
(4.27 คะแนน) โดยมีผลการดำเนินงานในแตละดาน ดังนี้
1) การพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงอาหารและการทองเที่ยว มีผลการดำเนินงานอยู
ในระดับดี (3.69 คะแนน) เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบวา ระดับการยอมรับตอความสำเร็จดานมหาวิทยาลัย
แหงอาหารและการทองเที่ยวของผูมีสวนไดสวนเสีย อยูในระดับดี (3.94 คะแนน) และคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรดานอาหารและทองเที่ยวจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยูในระดับดี
(3.53 คะแนน)
2) การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) มีผลการดำเนินงาน
อยูในระดับดีเยี่ยม (4.53 คะแนน) เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบวา ผลการลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
(UI Green Metrics) อยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) และระดับการยอมรับตอผลงานดานการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวของผูมีสวนไดสวนเสีย อยูในระดับดี (3.83 คะแนน)
3) การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) มีผลการดำเนินงานอยูในระดับดี
เยี่ยม (4.57 คะแนน )เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบวา ผลการจัดลำดับคุณภาพของเว็บไซตมหาวิทยาลัยไทย
ของ Webometrics อยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) และระดับความพรอมใชงานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูในระดับดี (3.93 คะแนน)
2. ความสำเร็จตามวัตถุประสงคหลักของหนวยงาน มีผลการดำเนินงานอยูในระดับดีเยี่ยม
(4.56 คะแนน) โดยมีผลการดำเนินงานในแตละดาน ดังนี้
1) ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการสอน มีผลการดำเนินงานอยูใน
ระดับดี (4.07 คะแนน) เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อยูในระดับดี
(4.50 คะแนน) รอยละการมีงานทำของบัณฑิต อยูในระดับดี (4.07 คะแนน) และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร อยูในระดับดี (3.63 คะแนน)
2) พั ฒ นาการวิ จ ั ย มี ผ ลการดำเนิ น งานอยู  ใ นระดั บ ดี เ ยี ่ ย ม (5.00 คะแนน)
เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบวา จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยตอจำนวนอาจารยประจำ รอยละผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพตอจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยประจำ รอยละผลงานวิจัยที่นำไปใชประโยชนเชิง
พาณิชยหรือนำไปตอยอดพัฒนาทองถิ่น และจำนวนผลงานที่ขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อยูในระดับ
ดีเยี่ยม (5.00)
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3) ใหบริการวิชาการแกสังคม (การพัฒนาทองถิ่น) มีผลการดำเนินงานอยูในระดับดีเยี่ยม
(5.00 คะแนน) เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบวา จำนวนชุมชนตนแบบ อยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน)
และจำนวนชุมชนตนแบบที่ไดรับรางวัลระดับชาติ อยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน)
4) ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานอยูในระดับดีเยี่ยม (5.00
คะแนน) เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบวา จำนวนชุมชนที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี อยูในระดับดีเยี่ยม
(5.00 คะแนน) และจำนวนชุมชนที่ไดรับรางวัลระดับชาติหลังจากไดรับการถายทอดเทคโนโลยี อยูในระดับ
ดีเยี่ยม (5.00 คะแนน)
5) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน)
6) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน)
7) ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู มีผลการดำเนินงานอยูในระดับพอใช (3.40 คะแนน)
เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบวา ระดับความสำเร็จการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนกองทุน
อยูในระดับดีเยี่ยม (5.00) และรอยละบัณฑิตสายครูที่สมัครและสอบบรรจุได ในปงบประมาณ 2564
อยูในระดับตองปรับปรุง (1.00 คะแนน)
3. การพัฒนาองค กร มีผลการดำเนิน งานอยูในระดับพอใช (3.04 คะแนน) โดยมีผลการ
ดำเนินงานในแตละดาน ดังนี้
1) การพัฒนาองคกร มีผลการดำเนินงานอยูในระดับดีเยี่ยม (4.65 คะแนน) เมื่อพิจารณา
รายตัวชี้วัด พบวา จำนวนรางวัลความสำเร็จในการพัฒนาองคกร อยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) และ
รอยละการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ อยูในระดับ
ดี (4.18 คะแนน)
2) ความสำเร็จตามเปาหมายของผูบริหาร มีผลการดำเนินงานอยูในระดับตองปรับปรุง
(1.00)
3) การบริหารงบประมาณ มีผลการดำเนินงานอยูในระดับพอใช (3.31)
4) การบริหารงานตามความเห็นของนักศึกษา/ผูรับบริการ มีผลการดำเนินงานอยูในระดับ
ดี (4.01)
5) ผลการประเมินผลงานของหนวยงาน มีผลการดำเนินงานอยูในระดับดี (4.05)
4. คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล มีผลงานอยูในระดับดี (3.85 คะแนน)
5. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลงาน โดยภาพรวมไดพัฒนาดีขึ้นทุกภาคสวน
ซึ่งมีขอเสนอแนะดังนี้
5.1 มหาวิทยาลัยควรจะมีสวนรวม Phetchaburi (Thailand) Gastronomy ซึ่งเปนหนึ่ง
ใน 49 New Cities join UNESCO Creative Cities Network
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5.2 มหาวิทยาลัยควรจะทบทวน แกไข ปรับปรุงขอบกพรองของแผนพัฒนา เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
5.3 มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธภายในองคกร เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบกิจกรรม
หรือการจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษา เชน การจัดหอพักรองรับนักศึกษาที่มีปญหา
เรื ่ อ งการเรี ย นออนไลน การจั ด เรี ย นภาคปฏิ บ ั ต ิ ใ นบางหลั ก สู ต ร ดั ง นั ้ น มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ทำสื่ อ
ประชาสัมพันธใหกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนไดรับทราบอยางทั่วถึง
5.4 มหาวิ ทยาลั ย ควรพั ฒ นากิจ กรรม/โครงการที่ส รางความรว มมือกัน ระหวางคณะ/
ภาควิชา เพื่อความสามัคคี และเพื่อการบูรณาการองคความรูของแตละคณะ/ภาควิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา /อาจารย เชน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อาจใหอาจารยในคณะที่มีวิชาเอกภาษาอังกฤษ
เปนผูดำเนินงาน
5.5 มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ตั ้ ง หน ว ยทรั พ ย ส ิ น ทางป ญ ญาขึ ้ น และจั ด ทำระเบี ย บที ่ เ อื้ อ
ประโยชนใหกับผูวิจัย และมหาวิทยาลัยในสัดสวนที่ผูวิจัยยินดี และพรอมจดทรัพยสินทางปญญา เพื่อเพิ่ม
ผลงานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย
5.6 ควรจั ด ทำโครงการพั ฒ นาอาจารย บ ุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาให ม ี ศ ั ก ยภาพเป น
ผูประกอบการ โดยใชศักยภาพของหนวยบมเพาะวิสาหกิจดำเนินงาน โดยเชิญวิทยากรจากภาคเอกชนมา
ดำเนินงานใหในระยะแรก ทั้งนี้โครงการสรางผูประกอบการตองนำนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยเขา
รวมเพื่อการบูรณาการองคความรูของแตละคณะในการพัฒนาผลิตภัณฑ
5.7 การนำงานวิจัยสูเชิงพาณิชย หรือการถายทอดเทคโนโลยีในแตละชุมชน ควรบูรณาการ
ระหวางคณะและสาขาวิชาดวยกัน เพราะการพัฒนาใหผลิตภัณฑไดมาตรฐานแลว แตอาจตองใชองคความรู
เรื่องการตลาด เพื่อใหเกิดรายไดดวย
5.8 มหาวิทยาลัยควรรวบรวมขอมูลที่เปนรูปธรรมในทุกเรื่องเพื่อเปนขอมูลสวนหนึ่งในการ
พัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตร สรางเครืองขาย และอื่น ๆ ตอไป
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