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บทท่ี 4 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2561 วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการประเมินแบงเปน 13 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตอนท่ี 2 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะครุศาสตร 
ตอนท่ี 3 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ตอนท่ี  4 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตอนท่ี 5 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตอนท่ี 6 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตอนท่ี   7 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะพยาบาลศาสตร 
ตอนท่ี   8 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ตอนท่ี   9 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการ 
ตอนท่ี  10 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสํานักงานอธิการบดี 
ตอนท่ี  11 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ตอนท่ี  12 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
ตอนท่ี  13 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 
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ตอนที่ 1 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงานของมหาวทิยาลัย 
 

ประเด็นที่ 1 ความสําเร็จตามเปาหมายสําคัญของมหาวิทยาลัย 

1.1 ความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงอาหารและการทองเท่ียว 

 

ตารางท่ี 4.1   ผลการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงอาหารและการทองเท่ียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาดาน

อาหารและการทองเท่ียวอยางชัดเจน 

มหาวิทยาลยัมีการกําหนดยุทธศาสตร และโครงการอยางชัดเจน 

ภายใตแผนงานสรางความโดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว  กํากับ 

ดูแล โดยอาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล ผูชวยอธิการบดี ประกอบดวย

โครงการหลัก จํานวน 6 โครงการ ไดแก (1) โครงการสนับสนุนการ

วิจัยดานอาหารและการทองเท่ียว (2) โครงการสนับสนุนการสราง

นวัตกรรมดานอาหารและการทองเท่ียว (3) โครงการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนกลุมสาขาดานอาหารและการทองเท่ียว 

(4) โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นดานอาหารและการทองเท่ียวท่ี

ไดรับการรับรอง (License) เพ่ือหารายได (5) โครงการพัฒนาทักษะ

ทางวิชาชีพดานอาหาร (6) โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันดานการทองเท่ียว 

2 มีการดําเนินงานแผนงาน/โครงการใน

การพัฒนาดานอาหารและการ

ทองเท่ียว รอยละ 85 ข้ึนไป 

การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแผนงานสรางความโดเดนดาน

อาหารและการทองเท่ียว  สามารถดําเนินการได  จํานวน  6  

โครงการ จากจาํนวน  6 โครงการ  คิดเปนรอยละ รอยละ 100 

3 บรรลเุปาหมายของแผนงาน/โครงการ

ในการพัฒนาดานอาหารและการ

ทองเท่ียว รอยละ 85 ข้ึนไป 

การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในการพัฒนาดานอาหารและ

การทองเท่ียว สามารถบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 

จํานวน 2  ตัวช้ีวัด  จากท้ังหมดจํานวน 5  ตัวช้ีวัด  คิดเปนรอยละ 

40.00 ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑการประเมิน 

4 ไดรับการจัดลําดับมหาวิทยาลัยดาน

อาหารและการทองเท่ียว 1 ใน 10

ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

-NA- 

5 ไดรับการจัดลําดับมหาวิทยาลัยดาน

อาหารและการทองเท่ียว 1 ใน 5 ของ

ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

-NA- 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผลการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงอาหารและการทองเท่ียว ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  สามารถดําเนินการตามเกณฑการประเมิน ไดจํานวน 2 ขอ   

จาก 5 ขอ 

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 2.00 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 

1.2 ความสําเร็จในการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) 

 

ตารางท่ี 4.2  ผลการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนา

มหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีชัดเจน 

มหาวิทยาลยัมีการกําหนดยุทธศาสตร และโครงการอยางชัดเจน 

ภายใตแผนงานปรับปรุงระบบบรหิารจัดการสูองคกรเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง  โครงการพัฒนามหาวิทยาลยัสีเขียว มีการจดัสรร

งบประมาณเพ่ือดําเนินการ 2,596,400.00 บาท โดยมผีูชวย

ศาสตราจารยวิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี กํากับดูแล  ตดิตามการ

ดําเนินงาน ประกอบดวยโครงการยอย ไดแก  

1) รถไฟฟาขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัย 

2) พัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียว(รถไฟฟา) 

3) พัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียว (พลงังาน)  

2 มีการดําเนินงานตามแผนงาน/

โครงการในการพัฒนามหาวิทยาลยั   

สีเขียว รอยละ 85 ข้ึนไป 

การดําเนินงานตามโครงการการพัฒนามหาวิทยาลยัสีเขียว สามารถ

ดําเนินการได จํานวน 3 กิจกรรม จากท้ังหมด 3  กิจกรรม  คิดเปน

รอยละ  100.00 

3 บรรลเุปาหมายของแผนงาน/โครงการ

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียว   

รอยละ 85 ข้ึนไป 

บรรลเุปาหมายของโครงการการพัฒนามหาวิทยาลยัสีเขียว จํานวน 6 

ตัวช้ีวัด จากท้ังหมด จํานวน 6 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100.00  

4 ไดรับการจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

โลก (UI GreenMetric) ในลําดับ 1 -

50 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

-NA- 

5 ไดรับการจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

โลก (UI GreenMetric) ในลําดับ 1 -

30 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

-NA- 
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จากตารางท่ี  4 .2 พบวา ผลการพัฒนาการเปนมหาวิทยาลัยสี เขียว (Green and Clean 

University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถดําเนินการตามเกณฑการ

ประเมิน ไดจํานวน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 3.00 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 

1.3 ความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 

 

ตารางท่ี 4.3  ผลการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลอยางชัดเจน 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดยุทธศาสตร และโครงการอยางชัดเจน ภายใต

แผนงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) และ

เทคโนโลยีสารสนเทศมุงสู สังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ        

E-University โดยมีอาจารย ดร. ทัดทอง พราหมณี ผูชวยอธิการบดี 

กํากับดูแล  ประกอบดวยโครงการยอย ไดแก โครงการพัฒนาฐานขอมูล

ปญหาและความตองการของชุมชน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย และโครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2 มีการดําเนินงานแผนงาน/โครงการใน

การพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล    

รอยละ 85 ข้ึนไป 

การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบฐานขอมลูพ้ืนฐาน 

(Common Data Set) และเทคโนโลยสีารสนเทศมุงสู สังคมดิจิทัล 

(Digital Economy) และ E-University สามารถดําเนินการได 

จํานวน 2 กิจกรรม จากท้ังหมด 2 กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 100.00 

3 บรรลเุปาหมายของแผนงาน/โครงการ

ในการพัฒนาดานเทคโนโลยดีิจิทัล   

รอยละ 85 ข้ึนไป 

บรรลเุปาหมายของโครงการพัฒนาระบบฐานขอมลูพ้ืนฐาน 

(Common Data Set) และเทคโนโลยสีารสนเทศมุงสู สังคมดิจิทัล 

(Digital Economy) และ E-University จํานวน 5 ตัวช้ีวัด จาก

ท้ังหมด จํานวน 5 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100.00  

4 ไดรับการจัดลําดับ Webometrics  

ในลําดับ 1 - 10 ของกลุม

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

ไดรับการจัดลําดับ Webometrics   ลําดับ 11 ของกลุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ  ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑการประเมิน 

5 ไดรับการจัดลําดับ Webometrics  

ในลําดับ  1 - 5 ของกลุม

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

-NA- 
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จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผลการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถดําเนินการตามเกณฑการประเมิน ไดจํานวน 3 ขอ จาก 

5 ขอ 

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 3.00 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 

1.4 ความสําเร็จตามเปาหมายสําคัญของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของผูบริหาร 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดสัมภาษณผูบริหาร

มหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก และผูชวยอธิการบดี พบวา 

 1.4.1 การพัฒนามหาวิทยาลัยแหงอาหารและการทองเท่ียว 

  1) ระดับความสําเร็จการดําเนินงานดานการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยแหงอาหารและ

การทองเท่ียว ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยูในระดับดี (คาเฉลี่ยเทากับ 3.61) 

  2) ผลงานดานการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงอาหารและการทองเท่ียวท่ีปรากฏเดนชัด

เปนรูปธรรม (3 ลําดับแรก)  ไดแก มีอาคารโรงเรียนอาหารนานาชาติ นักศึกษาไดรับรางวัลระดับประเทศ

ดานอาหารและการทองเท่ียว และมีงานวิจัยดานอาหารและทองเท่ียว เชน ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ เสนทาง

ทองเท่ียวใหมๆ มะริด-สิงขร เกษตรตนน้ํา เปนตน 

  3) ขอเสนอแนะของผูบริหารเพ่ือการพัฒนาดานการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยแหง

อาหารและการทองเท่ียว ไดแก ควรมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานอาหารและทองเท่ียวเพ่ือจัดอบรม

และเปนการหารายได ควรประชาสัมพันธผลงานวิจัยดานอาหารทองเท่ียวและการพัฒนาในเชิงธุรกิจ และ

สรางศักยภาพและผลงานดานอาหารและทองเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึน   

  1.4.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

  1) ระดับความสําเร็จการดําเนินงานดานการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสี เขียว 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยูในระดับพอใช (คาเฉลี่ยเทากับ 3.25) 

  2) ผลงานดานการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีปรากฏเดนชัดเปนรูปธรรม         

(3 ลําดับแรก)  ไดแก มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการปรับปรุงภูมิทัศนอยางชัดเจนควบคูกับใหวางแผน

ปฏิบัติการพัฒนาดานภูมิสถาปตย เชน ถนนภายในมหาวิทยาลัย การนําสายไฟลงดิน และลดการใช

พลังงาน ลดขยะ ลดกระดาษ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส มีรถไฟฟาตนแบบ 

  3) ขอเสนอแนะของผูบริหาร เพ่ือการพัฒนาดานการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัย 

สีเขียว ไดแก ควรมีการสมัครเขารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยเร็ว ควรมีการปรับปรุงแกไขปญหา

ระบบไฟฟาท่ีมีปญหาในอาคารเกาเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและประหยัดคาบํารุงรักษา และควรมีการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการลดการใชพลังงานลดคาใชจาย เชน  ไฟฟา น้ําประปา 

กระดาษ และลดการใชพลังงานในเชิงรุกอยางจริงจัง 
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 1.4.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล 

  1) ระดับความสํ าเร็จการดํ า เนิ น งานด านการพัฒ นามหาวิทยาลัย ดิจิ ทั ล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยูในระดับพอใช (คาเฉลี่ยเทากับ 3.20) 

  2) ผลงานดานการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลท่ีปรากฏเดนชัดเปนรูปธรรม (3 ลําดับ

แรก) ไดแก มีอุปกรณเครื่องมือในการใชงานระบบดิจิตอลเพ่ือการทํางาน / การเรียนการสอนครบถวน

ระบบกายภาพทางดานเครือขายคอมพิวเตอร เชน จุดบริการ Wifi ใหกับบุคลากรและนักศึกษา ไดรับการ

จัดอันดับจาก Webometric อยูอันดับท่ี 11 ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการพัฒนาฐานขอมูลบริการ

วิชาการ  ฐานขอมูลครู 

  3) ขอเสนอแนะของผูบริหาร เพ่ือการพัฒนาดานการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ไดแก  ควรปรับปรุงความเสถียรของระบบอินเตอรเน็ตและระบบใหบริการตาง ๆ เพ่ือตอบสนองการใชงาน

ออนไลนอยางเต็มรูปแบบ  สามารถเขาถึงไดงาย  สะดวกและปลอดภัย และควรมีการใชระบบการสอนท่ี

เปน Digital (MOOC PBRU) แบบ online การทําฐานขอมูลตองมีการวางระบบทุกสวนงานของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหเกิดการใชขอมูลรวมกัน โดยแยกสวนเพ่ือพัฒนางานมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน 

 1.4.4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผูบริหารเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

  1) ควรเพ่ิมอัตรากําลังอาจารยสายสอนกลุมวิชาชีพครู  เชน วิจัย จิตวิทยาการศึกษา 

เนื่องจากปจจุบันมีเฉพาะอาจารยชั่วคราว และภารงานการสอนเกิน 20 คาบ ในแตละภาคเรียน 

  2) ควรมีการรวมมือระหวางคณะตาง ๆ ใหมากข้ึน เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย  

  3) ควรจางผูเชี่ยวชาญพิเศษดานอาหารเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนเชิงรุกดาน

อาหารเพ่ิมข้ึน  

  4) ควรมีดําเนินกิจกรรมท่ีสามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึน  

  5) ควรมีถายทอดเปาหมายของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรแตละคณะทราบถึงตัวชี้วัด

และคาเปาหมายการดําเนินงานในแตละป  

  6) ควรอนุมัติโครงการตาง ๆ ใหเร็วข้ึน 

  7) ควรมีการจางบุคลากรสายสนับสนุนในงานดานท่ีมีความสําคัญมาก ๆ เชน 

อาคารสถานท่ี ซ่ึงตองมีการออกแบบ ประเมินราคา และประชาสัมพันธเชิงรุกซ่ึงตองดําเนินการท้ังป 

  8) ควรแกปญหาชองวางของการเบิกจายงบประมาณ (เดือนกันยายน) ใหสามารถ

ดําเนินการใชจายไดตลอดท้ังปไมตองคางไปงบประมาณใหม 
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ประเด็นที่ 2 ความสําเร็จตามวัตถุประสงคหลักขององคกร 

2.1 ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน 

 2.1.1 การมีงานทําของบัณฑิต 

 

ตารางท่ี  4.4  จํานวนและรอยละการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จําแนกตามคณะ 

 

ลําดับ คณะ จํานวนบัณฑิต

ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนบัณฑิต

ท่ีตอบ

แบบสอบถาม 

จํานวนบัณฑิต 

มีงานทํา 

รอยละของ

บัณฑิตท่ีมีงาน

ทํา 

1 คณะครุศาสตร 222 163 137 84.05 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 73 55 45 81.82 

3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 127 111 86 77.48 

4 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

100 76 55 72.37 

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 214 176 150 85.23 

6 คณะพยาบาลศาสตร 77 61 45 73.77 

7 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 884 748 620 82.89 

8 คณะวิทยาการจัดการ 319 255 223 87.45 

 รวม 2,126 1,645 1,361 82.74 

ท่ีมา : รายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจาํปการศึกษา 2559-2560            

(ปงบประมาณ พ.ศ.2561) 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา จํานวนและรอยละการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผูสําเร็จการศึกษา 2,126 คน ตอบแบบสอบถามจํานวน 1,645 คน มีงานทํา  

1,361 คน คิดเปนรอยละ 82.74 

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 3.55 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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 2.1.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 

ตารางท่ี  4.5  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามคณะ 

 

ลําดับ คณะ จํานวนนายจาง

ท่ีตอบ

แบบสอบถาม 

คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

แปลผล คิดเปนรอยละ

ตามเกณฑท่ี

กรรมการ

กําหนด 

1 ครุศาสตร 64 4.32 มาก 86.40 

2 เทคโนโลยีการเกษตร 28 4.27 มาก 85.40 

3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 49 4.14 มาก 82.80 

4 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

42 3.89 มาก 77.80 

5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 59 4.30 มาก 86.00 

6 พยาบาลศาสตร 35 4.22 มาก 84.40 

7 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 373 4.26 มาก 85.20 

8 วิทยาการจัดการ 125 4.23 มาก 84.60 

 รวมเฉลี่ย 775 4.24 มาก 84.80 

ท่ีมา : รายงานการสาํรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2559-2560 (ปงบประมาณ พ.ศ.2561) 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากผูตอบแบบสอบถาม 775 คน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.24) คิดเปนรอยละ 84.80 ตามเกณฑการประเมินท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด 

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 3.96 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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 2.1.3 บัณฑิตท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ  

 

ตารางท่ี  4.6  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  

 

ลําดับ คณะ จํานวนบัณฑิตท่ี

สมัครสอบ 

บัณฑิตท่ีสอบผานใบ

ประกอบวิชาชีพ 

คิดเปนรอยละ 

1 ครุศาสตร 120 120 100.00 

2 เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 100.00 

3 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

- NA - - NA - - NA - 

4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 124 124 100.00 

5 พยาบาลศาสตร 75 53 70.67 

6 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 292 292 100.00 

 รวม 613 591 96.41 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบัณฑิตท่ีสมัครสอบ 613 คน สามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพ 591 คน            

คิดเปนรอยละ 96.41  

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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2.2 พัฒนาการวิจัย 

 2.2.1 ความสําเร็จในการพัฒนาการวิจัย  

 

ตารางท่ี  4.7  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  

 

ขอ เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 อาจารยมผีลงานวิจยั ไมนอยกวารอยละ 

50  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภฏั

เพชรบุรี มีจํานวนท้ังสิ้น 388 คน มีผลงานวิจยัจํานวน 136 คน 

คิดเปนรอยละ 35.05  (ตํ่ากวาเกณฑการใหคะแนน) 

2 มีทุนสนับสนุนการวิจัยตอจํานวนอาจารย

ประจํา  

- สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 40,000 

บาท ข้ึนไป 

- สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 30,000 บาท 

ข้ึนไป 

- สาขาสังคมศาสตร 15,000 บาท ข้ึนไป  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทุนสนับสนุนการวิจัยตอจาํนวน

อาจารยประจํา ในแตละสาขา ดังน้ี 

1. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก คณะครุศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

และ สถาบันวิจยัและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีจํานวน

อาจารยท้ังสิ้น จํานวน 199 คน ไดรับทุนสนับสนุนการวิจยั 

11,940,431.47 บาท คิดเปนทุนสนับสนุนการวิจัยตอ

จํานวนอาจารยประจําเทากับ 130,385.16 บาท  

2. สาขาวิทยาศาสตร ไดแก คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีจํานวนอาจารยท้ังสิ้น จํานวน 150.5 คน ไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัย 18,029,996.30 บาท คิดเปนทุน

สนับสนุนการวิจัยตอจาํนวนอาจารยประจําเทากับ 

85,446.08 บาท 

3. สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร      

มีจํานวนอาจารยท้ังสิ้น จํานวน 41 คน ไดรับทุนสนับสนุน

การวิจัย 3,503,289.47 บาท คิดเปนทุนสนับสนุนการวิจัย

ตอจํานวนอาจารยประจาํเทากับ 197,598.82 บาท 

3 ผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพตอจาํนวน

อาจารยประจํา ไมนอยกวารอยละ 26 

อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจํานวนท้ังสิ้น 388 

คน มผีลงานวิจยัท่ีไดรับการตีพิมพ จํานวน 150 คน คิดเปน  

รอยละ 38.66 

4 ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ไมนอยกวา    

รอยละ 75 ของทุนวิจัยท้ังหมด 

อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับทุนสนับสนุนการ

วิจัยท้ังหมด จํานวน 33,473,717.24 บาท เปนทุนวิจัยจากแหลง

ทุนภายใน จํานวน 3,602,500 บาท และแหลงทุนภายนอก 

จํานวน 29,871,217.24 บาท โดยทุนวิจัยภายนอกคดิเปน   
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ขอ เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

รอยละ 89.24 ของทุนวิจัยท้ังหมด 

5 ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ไมนอยกวา    

รอยละ 75 ของงานวิจัยท้ังหมด 

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีท่ีดาํเนินการทุกเรื่อง

มีการนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยมีกลุม

ผูนําไปใชประโยชนท่ีแตกตางกัน และมรีูปแบบการนําไปใช

ประโยชนท้ัง 4 รูปแบบ ไดแก เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิง

นโยบาย เชิงพาณิชย และดานอ่ืน ๆ   

6 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ

ข้ึนไป ไมนอยกวา รอยละ 5 ของ

ผลงานวิจัยท้ังหมด 

มีจํานวนงานวิจัยท้ังหมด 175 เรื่อง  มีผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัล

ระดับชาติ จาํนวน 7 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 3 เรื่อง 

คิดเปนรอยละ 5.71 
 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ 5 ขอ จาก 6 ขอ  

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 4.50 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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2.3 ใหบริการวิชาการแกสังคม (การพัฒนาทองถิ่น) 

 

ตารางท่ี  4.8  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  

 

ขอ เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 มีแผนการพัฒนาทองถ่ินท่ีเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม

พระราโชบาย 

มีการจัดทําแผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยโครงการหลัก จาํนวน 10 

โครงการ ไดแก  

1. โครงการหน่ึงคณะหน่ึงอําเภอ (ภายใตแนวคิดการบรหิาร

จัดการโดยใชปญหาและความตองการของชุมชนเปนตัวตั้ง)  

2. โครงการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

3. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ 

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

5. โครงการยกระดับคณุภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียน

นักศึกษาใหเทียบเทาระดับสากล  

6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียน

กองทุนการศึกษา  

7. โครงการสนับสนุนการใหบริการวิชาการตามยุทธศาสตรจังหวัด

เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ  

8. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย เพ่ือสรางชุมชน

เขมแข็ง  

9. โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภณัฑเพ่ือเพ่ิมมลูคาจาก

วัตถุดิบในทองถ่ิน  

10. โครงการสรางศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

2 มีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร

การพัฒนาทองถ่ิน  

มีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ใน 10 

โครงการ  จํานวน 12,695,200.00 บาท ดังน้ี 

1. โครงการหน่ึงคณะหน่ึงอําเภอ (ภายใตแนวคิดการบรหิาร

จัดการโดยใชปญหาและความตองการของชุมชนเปนตัวตั้ง) 

2,783,300.00 บาท  

2. โครงการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

1,000,000.00 บาท 

3. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ 

2,443,800.00 บาท 

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,620,000.00 

บาท 
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ขอ เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

5. โครงการยกระดับคณุภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียน

นักศึกษาใหเทียบเทาระดับสากล  1,548,100.00 บาท 

6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียน

กองทุนการศึกษา  1,000,000.00 บาท 

7. โครงการสนับสนุนการใหบริการวิชาการตามยุทธศาสตรจังหวัด

เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ  800,000.00 บาท  

8. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย เพ่ือสรางชุมชน

เขมแข็ง  500,000.00 บาท 

9. โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภณัฑเพ่ือเพ่ิมมลูคาจาก

วัตถุดิบในทองถ่ิน  500,000.00 บาท  

10. โครงการสรางศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 500,000.00 

3 ดําเนินงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ไมต่ํากวา รอยละ 80 ของโครงการ

ท้ังหมด  

ดําเนินโครงการตามแผน จํานวน 10 โครงการ จากท้ังหมด

จํานวน 10 โครงการ  คิดเปนรอยละ 100 

4 บรรลเุปาหมายตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ไม

ต่ํากวา รอยละ 80 

ดําเนินงานตามแผนงานซึ่งมีตัวช้ีวัดท้ังสิ้น 14 ตัวช้ีวัด บรรลุ

เปาหมาย  จํานวน 12  ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 85.17 

5 มีชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาตนแบบดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไมนอย

กวา 2 ชุมชน 

มีชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาเปนตนแบบ ดานสิ่งแวดลอม และดาน

เศรษฐกิจและสังคม จํานวน 2 ชุมชน ไดแก วิสาหกิจชุมชนบานไร

มะขาม อ.บานลาด เปนตนแบบดานเศรษฐกิจและสังคม และ 

ชุมชนหัวทุง-ทุงพราวพัฒนา เปนชุมชนตนแบบดานการจดัการ

สิ่งแวดลอมในชุมชน 

6 ชุมชนตนแบบไดรับรางวัลในระดบัชาติ มีชุมชนตนแบบท่ีไดรับ รางวัลในระดับชาติ  ไดแก   

1) วิสาหกิจชุมชนไรมะขาม  

2) ชุมชนหัวทุง-ทุงพราวพัฒนา ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ระดับความสําเร็จในการพัฒนาทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ 6 ขอ จาก 6 ขอ  

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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2.4 ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  

 

ตารางท่ี  4.9  ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ีปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ขอ เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 มีแผนการปรับปรุงถายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี  

มีการวางแผนปรับปรุงและถายทอดเทคโนโลยีซึ่งอยูภายใต

แผนการดาํเนินงานโครงการชุมชนรูปธรรม  ไดแก พัฒนาชุมชนสู

การยกระดับเปนศูนยทองเท่ียวและแหลงศึกษาดูงาน ชุมชนไร

มะขาม อ.บานลาด จ.เพชรบุรี และขับเคลื่อนและยกระดบัการ

ใหบริการวิชาการตามโครงการหน่ึงคณะหน่ึงอําเภอ 

2 มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการ

ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลย ี

มีการจัดสรรงบประมาณในการปรบัปรุงและถายทอดเทคโนโลยี 

จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 26,5000 บาท  ไดแก โครงการพัฒนา

ชุมชนสูการยกระดับเปนศูนยทองเท่ียวและแหลงศึกษาดูงาน 

ชุมชนไรมะขาม อ.บานลาด จ.เพชรบุรี จํานวน 85,000.00 บาท 

และขับเคลื่อนและยกระดับการใหบริการวิชาการตามโครงการหน่ึง

คณะหน่ึงอําเภอ จํานวน 180,000.00 บาท 

3 ดําเนินงาน/โครงการ ตามแผนการ

ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

ไมต่ํากวา รอยละ 80 ของโครงการ

ท้ังหมด  

ดําเนินงานปรับปรุงและถายทอดเทคโนโลยตีามแผนงานชุมชน

รูปธรรม ของโครงการท้ังหมด 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 โดย

ไดมีการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขาว ขนมขาวพองอบกรอบ 

และ ถายทอดเทคโนโลยีการใชระบบสารสนเทศในการจัดการ

แหลงเรียนรูของชุมชน (การจัดทํา QR code) และการจดัจําหนาย

สินคาผานเว็บไซตของวิสาหกิจชุมชน 

4 บรรลเุปาหมายตามแผนการปรับปรุง

ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ไมต่ํากวา 

รอยละ 80 

บรรลเุปาหมายตามแผนงาน โดยบรรลผุลตามตัวช้ีวัด 6 ข้ันตอน

การทํางาน คิดเปนรอยละ 100 

5 มีชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาตนแบบจากการ

ถายทอดเทคโนโลยี ไมนอยกวา 1 ชุมชน 

มีชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาตนแบบจากการถายทอดเทคโนโลยี 

ไดแก ชุมชนบานไรมะขาม  

6 ชุมชนตนแบบไดรับรางวัลในระดบัชาติ มีชุมชนตนแบบท่ีไดรับ รางวัลในระดับชาติ ไดแก  

1) วิสาหกิจชุมชนไรมะขาม 

2) ชุมชนหัวทุง-ทุงพราวพัฒนา ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ 6 ขอ จาก 6 ขอ  

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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2.5 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 

ตารางท่ี  4.10  ระดับความสําเร็จในการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุร ีปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ขอ เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 มีแผนการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําร ิ

มีการสืบสานงานตามโครงการพระราชดําริ ภายใตแผนงานบริการ

วิชาการ ป พ.ศ. 2561 ไดแก โครงการสืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ 

2 มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการสืบ

สานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการสืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ จาํนวน 2 โครงการ เปนเงิน 

3,443,800.00 บาท  ไดแก โครงการสืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ จาํนวน 1,000,000.00 บาท และ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

จํานวน 2,443,800.00 บาท  

3 ดําเนินงาน/โครงการ ตามแผนการสืบ

สานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ไมต่ํากวา รอยละ 80 ของโครงการ

ท้ังหมด  

ดําเนินการตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 2 

โครงการ 32 กิจกรรม มีการดําเนินงาน 23 กิจกรรม คิดเปน           

รอยละ 71.87 ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑการใหคะแนน 

4 บรรลเุปาหมายตามแผนการสืบสาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ไม

ต่ํากวา รอยละ 80 

บรรลเุปาหมายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตาม

จํานวนตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 

5 มีชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาตนแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา 1 ชุมชน 

มีชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาตนแบบจากการถายทอดเทคโนโลยี 

ไดแก ชุมชนบานไรมะขาม  

6 ชุมชนตนแบบไดรับรางวัลในระดบัชาติ มีชุมชนตนแบบท่ีไดรับ รางวัลในระดับชาติ ไดแก วิสาหกิจชุมชนไร

มะขาม 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ระดับความสําเร็จในการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ 5 ขอ จาก 6 ขอ  

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 4.50 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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2.6 ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตารางท่ี  4.11  ระดับความสําเร็จในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ีปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ขอ เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 มีแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม  ไดแก 

โครงการสงเสริม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการ

มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ ครั้งท่ี 7 

2 มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  

มีการจัดสรรงบประมาณทํานุบํารุงใหเปนไปตามแผน จํานวน 2  

โครงการ เปนเงิน 2,300,000.00 บาท  ไดแก โครงการสงเสริม 

ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1,100,000.00 บาท และ

โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ ครั้งท่ี 7 จํานวน 

1,200,000.00บาท 

3 ดําเนินงาน/โครงการ ตามแผนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวา รอยละ 80 ของ

โครงการท้ังหมด  

ในปงบประมาณ 2561 สามารถดาํเนินโครงการและกิจกรรม 

ดานอนุรักษ เผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 

โครงการ/กิจกรรม ซึ่งคิดเปน รอยละ 100 ของโครงการ

ท้ังหมด 2 โครงการ/กิจกรรม 

4 บรรลเุปาหมายตามแผนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวา รอยละ 80 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปาหมายของแผนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

โดยมวัีตถุประสงคของแผน  

1. เพ่ืออนุรักษ ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ิน 

2. เพ่ือพัฒนาและยกระดับภมูิปญญาดานศลิปวัฒนธรรมของ

ทองถ่ิน 

3. เพ่ือสนับสนุน สงเสริม และเผยแพรผลงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมและไดกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน ดังน้ี 

สามารถบรรลุเปาหมายการดําเนินโครงการและกิจกรรม     

ดานอนุรักษ เผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 

โครงการ/กิจกรรม จากโครงการท้ังหมด 2 โครงการ/กิจกรรม 

คิดเปนรอยละ 100.00 

5 มีการนําองคความรูดานศลิปวัฒนธรรมไปใช

พัฒนาและแกปญหาของทองถ่ิน ไมนอยกวา 2 

ชุมชน 

ในปงบประมาณ 2561 ไดมีการนําองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม ไปใชในการแกปญหาของทองถ่ิน จํานวน       

5 ชุมชน ไดแก ชุมชนนาพันสาม ชุมชนหนองจอก ชุมชนบาน

นอย ชุมชนบานหนองแกว ไรหัวลุม วัดเขานอย ชุมชนยางนํ้า

กลัดใตซึ่งไดนําองคความรูในดานศิลปวัฒนธรรมเผยแพรองค
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ขอ เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

ความรูและพัฒนาชุมชนในรูปแบบท่ีเปนรูปธรรม และสามารถ

สรางรายไดแกคนในชุมชนได 

6 มีองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปสูการ

สรางมลูคาเพ่ิมสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

ไดมีการดําเนินการการสรางมูลคาเพ่ิมสูเศรษฐกิจสรางสรรค

จากจํานวน 5 ชุมชน ไดแก ชุมชนนาพันสาม ชุมชนหนองจอก 

ชุมชนบานนอย ชุมชนบานหนองแกว ไรหัวลุม วัดเขานอย 

ชุมชนยางนํ้ากลัดใต ซึ่งสามารถสรางองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมจนสามารถนําไปสรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑ

และสรางรายไดใหชุมชนได เชน ผลิตภณัฑทองมวน ฝอยทอง 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ระดับความสําเร็จในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ 6 ขอ จาก 6 ขอ  

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 

2.7 ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  

 2.7.1 บัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุไดในการสอบครั้งแรก  

 

ตารางท่ี  4.12  รอยละบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ีสอบบรรจุไดในการสอบครั้งแรก 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ลําดับ คณะ จํานวนบัณฑิตครู

ท่ีสมัครสอบ 

จํานวนบัณฑิตครู

ท่ีสอบบรรจุได 

คิดเปนรอยละ 

1 คณะครุศาสตร 120 93 77.50 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 1 50.00 

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 16 16 100.00 

4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 93 93 100.00 

 รวม 231 203 87.87 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา รอยละบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ีสอบบรรจุไดในการสอบ

ครั้งแรก ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผูสมัครสอบ 231 คน สามารถสอบบรรจุได 203 คน คิดเปนรอยละ 87.87  

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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 2.7.2 นักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับพ้ืนฐานแตละ

วิชาผานเกณฑรอยละ 50 ข้ึนไป 
 

ตารางท่ี  4.13  รอยละนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับพ้ืนฐานแต

ละวิชาผานเกณฑรอยละ 50 ข้ึนไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

ลําดับ คณะ จํานวนนักเรียน

โรงเรียนกองทุนท่ี

ไดรับการพัฒนา 

จํานวนนักเรียน

โรงเรียนกองทุนท่ี

สอบผานเกณฑ 

คิดเปนรอยละ 

1 คณะครุศาสตร 277 85 30.69 

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 223 222 99.55 

3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 230 230 100.00 

 รวม 730 537 73.56 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา รอยละนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีผลทดสอบทางการศึกษา

ระดับพ้ืนฐานแตละวิชาผานเกณฑรอยละ 50 ข้ึนไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนนักเรียนโรงเรียน

กองทุนท่ีไดรับการพัฒนา 730 คน สามารถสอบผานเกณฑ 537 คน คิดเปนรอยละ 73.56  

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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ประเด็นที่ 3 การพัฒนาองคกร 

3.1 การพัฒนาองคกร 

 3.1.1 การบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

ตารางท่ี  4.14  รอยละการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

 บรรลุ 

 ไมบรรลุ หนวยนับ จํานวน 

1. ควรมีหนวยงานหรือคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร 

เพ่ือบริหารติดตามและเรงรัดการดําเนินงานและการใช

จายงบประมาณประจําป การจัดทํารายงานของ

มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของกับแผน/ผลการปฏิบัติงานและ

งบประมาณประจําป ตลอดจนสนับสนนุการดําเนินการ

เกี่ยวกับแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

    

 มหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร มีการ

ประชุมบุคลากรท่ีรับผิดชอบแผนประกอบดวยรองคณบดีฝาย

แผนและนักวิเคราะหนโยบายและแผนจากหนวยงาน เพ่ือ

สรางการรับรู การมีสวนรวม เพ่ือบริหารติดตามและเรงรัดการ

ดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําป 

 

 

   

 - ผลการเบิกจายงบประมารปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอยละ 90 94.3  

2. ควรพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยเนนการฝก

ปฏิบัติ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการใช

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม  

    

 มหาวิทยาลยั โดยรองอธิการบดฝีายยุทธศาสตรการ

พัฒนาบัณฑิตและวิชาการ ไดกําหนดโครงการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการเรยีนการสอนโดยเนนการฝกปฏิบัติ สงเสรมิ

คุณธรรม จรยิธรรม และทักษะการใชภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาใหเกิดผลท่ีเปนรปูธรรม ดังน้ี 

 1. ปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอนโดยเนนเรยีนรูจาก

การปฏิบัติ (Action Learning) และการเรียนการสอน

เชิงบูรณาการกับการทํางาน (สหกิจศึกษา) 

 

โครงการ 5 5  
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ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

 บรรลุ 

 ไมบรรลุ หนวยนับ จํานวน 

 2. พัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความแข็งแกรงทาง

วิชาการท่ีสอดรับกับกระบวนการจัดการเรียนรูจากการ

ปฏิบัต ิ

 3. พัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสตูรนานาชาติ หรือสองภาษา 

 4. เพ่ิมขีดความสามารถดานภาษาของบุคลากรและนักศึกษา 

 5. สรางเครือขายความรวมมือท่ีหลากหลายและใช

ประโยชนจากเครือขายในการเพ่ิมจํานวนอาจารยและ

นักศึกษาชาวตางประเทศ 

3. ควรปรับปรุงการใหบริการและการจัดการเรียนการสอน

ท่ีตอบสนองความพึงพอใจของนักศึกษา เชน ระบบการ

ลงทะเบียน ระบบอินเตอรเน็ต คุณภาพเคร่ืองมือ 

อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน

การสอนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

    

 - จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับการปรับปรุง 

 - ความพึงพอใจของผูใชงานระบบอินเตอรเน็ต 

ระบบ 

ระดับ 

1 

3.51 

6 

3.71 

 
 

4. ควรพัฒนาระบบควบคุมภายใน โดยฝกอบรม สรางคูมือ 

เผยแพรองคความรูใหแกบุคลากรทุกระดับ นําไปปฏิบัติ

จริงอยางเพียงพอ และติดตามประเมินผลเพ่ือคนหา

จุดออน ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและทันเวลา  

    

- ระบบควบคุมภายในท่ีไดรับการพัฒนา(มีการปรับระบบ

ควบคุมภายในโดยปรับปรุงหนวยงานท่ีรับผิดชอบจาก

หนวยตรวจสอบภายในมาเปนสํานักงานอธิการบดีเพ่ือให

หนวยงานตรวจสอบภายในมีอิสระและปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน) 

ระบบ 1 1  

รวมตัวชี้วัดท้ังหมด 5 

รวมตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย 5 

บรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา รอยละการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏเพชรบุรี จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 มีตัวชี้วัดท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

100.00 

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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 3.1.2  รางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองคกร (ระดับชาติและนานาชาติ) 

 

ตารางท่ี  4.15  จํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองคกร (ระดับชาติและนานาชาติ)ของ

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบให วันท่ีไดรับรางวัล 

คณะครุศาสตร ได 4 รางวัล 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ     

Y.E.S .Idea Camp ณ โรงแรมไมดา   

จังหวัดนครปฐม  

UBI เครือขายภาคกลาง และ สกอ. 

 

 

29 กันยายน – 1  

ตุลาคม  2560 

 

2. รางวัลรางวัลชมเชย การประกวดมารยาท

ไทย ระดับอุดมศึกษา ในการประชุม

วิชาการระดับชาติประจําป 2561 “ตาม

รอยพระบาทพอเพ่ือสานตอพระราช

ปณิธาน”  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

 

 

 

 

16  กุมภาพันธ 2561 

 

 

 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด

แผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ในการประชุม

วิชาการระดับชาติประจําป 2561 “ตาม

รอยพระบาทพอเพ่ือสานตอพระราช

ปณิธาน” 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

 

 

15  กุมภาพันธ 2561 

 

 

4. ไดรับคดัเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยเพ่ือ

นําเสนอผลงานรอบสุดทาย ประเภท

ออกแบบโปสเตอรโฆษณา (ART) โครงการ 

“GATSBY CREATIVE AWARDS ครั้งท่ี 

12” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

โครงการ “GATSBY CREATIVE AWARDS 

ครั้งท่ี 12 

10  มีนาคม  2561 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได 10 รางวัล 

1. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันคลองโคชาย 

1) นายจิรายุทธ คนเช่ียว 

2) นายพันชนะ ทองคลาย 

3) นายธนากร เดชเพชร 

4) นายภานุวัฒน บุญโพธ์ิ 

การแขงขันคลองโค งานปศุสตัวเกษตร

กําแพงแสน ประจําป 7 ธันวาคม 2560 

7 ธันวาคม 2560 

2. รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดแผน

ธุรกิจเกษตร 

1) นางสาวอรุณี พลายแกว 

2) นางสาวศิริลักษณ ขาวมรดก 

3) นางสาวสุภาวดี สาล ี

การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย

คณบดีคณะเกษตรและสาขาท่ีเก่ียวของ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 4  

 

15-16 กุมภาพันธ 2561 
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ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบให วันท่ีไดรับรางวัล 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการ

ประกวดนวัตกรรมอาหาร 

1) นางสาวกิตติวรรณ เช้ือบุญม ี

2) นางสาววรรณวิภา บุญกาญจน 

การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย

คณบดีคณะเกษตรและสาขาท่ีเก่ียวของ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 4 

15-16 กุมภาพันธ 2561 

 

 

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม

แขงขันตอบปญหาทางวิชาการดาน

การเกษตรดาน   พืชศาสตร 

1) นายฐาปกรณ อารักษ 

2) นายณัฐวุฒิ เข็มทอง 

การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย

คณบดีคณะเกษตรและสาขาท่ีเก่ียวของ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 4  

 

15-16 กุมภาพันธ 2561 

 

 

 

5. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมแขงขนัตอบ

ปญหาทางวิชาการดานประมง 

1) นางสาวดนยา นวมศิร ิ

2) นายณัฐภัทร โหงวเกิด 

การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย

คณบดีคณะเกษตรและสาขาท่ีเก่ียวของ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 4  

15-16 กุมภาพันธ 2561 

 

 

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด

รองเพลงลูกทุง 

- นางสาวบุญยวีร ดอนศร ี

การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย

คณบดีคณะเกษตรและสาขาท่ีเก่ียวของ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 4  

15-16 กุมภาพันธ 2561 

 

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

กีฬาทักษะการเกษตรการแขงขันแพ็คถุง

ปลา 

1) นายณัฐพงษ  บํารุงใจ 

2) นางสาวเบญจมาศ กลาหาญ 

การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย

คณบดีคณะเกษตรและสาขาท่ีเก่ียวของ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 4  

 

15-16 กุมภาพันธ 2561 

 

 

 

8. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกฬีาทักษะ

การเกษตรการแขงขันการกรอกวัสดุปลูก

ใสถุง 

1) นายพันธวริศ พันธุเถ่ือน 

2) นางสาวพรรณลักษณ ธนาชัยจรัส 

การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย

คณบดีคณะเกษตรและสาขาท่ีเก่ียวของ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 4  

 

15-16 กุมภาพันธ 2561 

 

 

 

9. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกฬีาทักษะ

การเกษตรการแขงขันสะบัดแส (ชาย)  

- นายอธิภัทร  พรสิรโิชติรัตน 

การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย

คณบดีคณะเกษตรและสาขาท่ีเก่ียวของ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 4  

15-16 กุมภาพันธ 2561 

 

10. รางวัชชนะเลิศ การแขงขันกีฬาทักษะ

การเกษตรการแขงขันสะบัดแส (หญิง) 

- นางสาวชุติมา  เหง่ียมแจม 

การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือขาย

คณบดีคณะเกษตรและสาขาท่ีเก่ียวของ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 4  

15-16 กุมภาพันธ 2561 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได 9 รางวัล 

1. รางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการดานการ

วิจัย ดีเดน (ดร.สราวุธ  แผลงศร) 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน 
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ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบให วันท่ีไดรับรางวัล 

2. รางวัลชมเชย การประกวดเขียนเรยีงความ 

(นายอัษฎากรณ ขันดี) 

ไทยพีบีเอส 17-18 กุมภาพันธ 2561 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน

โครงการพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุปก

หมุนชนิด 4 ใบพัด รายการ “หนูนอยจาว

เวหาไทยพีบีเอส” (นายนที โตะมิ นายเอก

ชัย พ่ึงแยม น.ส.วาสนา สุขสงวน นาย

วาทิต บัวเทศ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 5-6 มีนาคม 2561 

4. รางวัลบทความระดับยอดเยีย่ม การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ “การจดัการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งท่ี 4 (น.ส.

อุไรรตัน เอ่ียมสะอาด ดร.ปราโมทย ตงฉิน 

ผศ.ดร.  วีระชัย คอนจอหอ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 5-6 มีนาคม 2561 

5. รางวัลบทความระดับดเีดน การประชุม

วิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม” ครั้งท่ี 4 (น.ส.นิรชรา ช่ืนใจ 

อ.สุกัญชลิกา บุญมาธรรม ผศ.ดร.วีระชัย 

คอนจอหอ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 5-6 มีนาคม 2561 

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน

ทักษะดานคอมพิวเตอร การสรางการตูน

แอนิเมช่ัน (นายศรัณพงศ โยนะพันธุ นาย

วัลลภ ผานคุม นายมาวิน ไขมุก) 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศษฐกิจและสงัคม วันท่ี 23 กันยายน 2561 

7. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ศึกปกหมนุประลอง

ปญญา Drone Mission ในงาน DIGTAL 

THALAND BIG BANG 2018 (นายนที    

โตะมิ น.ส.วาสนา สุขสงวน นายเอกชัย     

พ่ึงแยม) 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศษฐกิจและสงัคม วันท่ี 23 กันยายน 2561 

8. รางวัลชมเชย ศึกปกหมุนประลองปญญา 

Drone Mission ในงาน DIGTAL 

THALAND BIG BANG 2018 (นายธนัช 

ธนาประเสริฐสุข นายพีระพล พิมจันทึก 

นายมณฑล เสนานาญ) 

สนามกีฬาไทย-ญี่ปุน ดินแดง กรุงเทพฯ 17 กันยายน 2561 

9. รางวัลเหรยีญทอง การแขงขันกีฬาบุคคล     

ออทิสติก ครั้งท่ี 1 (นายอัษฎากรณ ขันตี) 

 

 

สนามกีฬาไทย-ญี่ปุน ดินแดง กรุงเทพฯ 17 กันยายน 2561 
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ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบให วันท่ีไดรับรางวัล 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได 5 รางวัล 

1. รางวัลอันดับท่ี 7 การแขงขันโอลิมปก

หุนยนต 2017 (World Robot 

Olympiad 2017) ระดับนานาชาติ ณ 

เมืองซานโฮเซ ประเทศคอสตาริกา 

World Robot Olympiad Association 10-12  

พฤศจิกายน 2560 

2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความใน

หัวขอ “การอนุรักษพลังงานและพลังงาน

ทดแทน” 

สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุร ี 10 ตุลาคม 2560 

3. รางวัลอันดับท่ี 7 และ 12 การแขงขัน

โครงการสุดยอดฝมือสายสัญญาณ ป 6 

(Cabling Contest 6) 

บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

19 กันยายน 2561 

4. รางวัลอันดับท่ี 5  อันดับท่ี 7 และอันดับท่ี 

12 รายการแขงขันโอลิมปกหุนยนต 

(WORLD ROBOT OLYMPIAD 2018) 

ภายใตแนวคิด “Food Matters” รอบชิง

ชนะเลิศประเทศไทย ณ ช้ัน 5 ศูนยการคา

เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแกน 

บริษัท แกมมาโก ประเทศไทย (จํากัด) 31 สิงหาคม –  

2 กันยายน 2561 

5. รางวัลอันดับท่ี 6 และ 7 ระดับ

มหาวิทยาลยั การแขงขัน Advance 

Robot Digital Bigbang ระดับประเทศ

ไทย ประจาํป 2561 ท่ีจัดข้ึนท่ีเมืองทอง

ธานี กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงดิจติัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 21 กันยายน 2561 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได 15 รางวัล 

1. เหรียญทอง 1 รางวัล แขงขันอาหารระดับนานาชาติ ในงาน 

Thaifex-word of food Asia ; Thailand 

Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC) 

29 พฤษภาคม - 2 

มิถุนายน 2561 

2. เหรียญเงิน 3 รางวัล แขงขันอาหารระดับนานาชาติ ในงาน 

Thaifex-word of food Asia ; Thailand 

Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC) 

29 พฤษภาคม - 2 

มิถุนายน 2561 

3. เหรียญทองแดง 7 รางวัล แขงขันอาหารระดับนานาชาติ ในงาน 

Thaifex-word of food Asia ; Thailand 

Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC) 

29 พฤษภาคม - 2 

มิถุนายน 2561 

4. รางวัลชมเชย 9 รางวัล แขงขันอาหารระดับนานาชาติ ในงาน 

Thaifex-word of food Asia ; Thailand 

Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC) 

 

29 พฤษภาคม - 2 

มิถุนายน 2561 
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5. เหรียญทองแดง 1 รางวัล แขงขันอาหารไทยสตรีทฟูดเมนูสรางสรรค 

(Makro Innovation Thai Street Food 

Challenge)  ชิงถวยรางวัลพระราชทาน

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน  Makro 

HoReCa 2018 

22 มีนาคม 2561 

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 3 รางวัล โครงการ Y.E.S. IDEA CAMP สําหรับ

ผูประกอบการนักศึกษา เครือขาย UBI ภาค

กลางตอนลาง  

1 ตุลาคม 2560 

7. รางวัลชมเชย 2 รางวัล โครงการ Y.E.S. IDEA CAMP สําหรับ

ผูประกอบการนักศึกษา เครือขาย UBI ภาค

กลางตอนลาง  

1 ตุลาคม 2560 

8. รางวัลเหรยีญทองแดง 2 รางวัล แขงขันสุดยอดเชฟมือทองการปรุงอาหาร

แบบ ฟรีสไตส “น็อคเอาท” แหงประเทศ

ไทย 

13-14 กรกฎาคม 2561 

9. รางวัลชมเชย 5 รางวัล แขงขันสุดยอดเชฟมือทองการปรุงอาหาร

แบบ ฟรีสไตส “น็อคเอาท” แหงประเทศ

ไทย 

13-14 กรกฎาคม 2561 

10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นําเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร กลุมพืช

ศาสตร ในงานประชุมวิชาการดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง

ท่ี 5 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  

วันท่ี 22-23 มีนาคม 

2561 

11. รางวัลชมเชย นําเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร กลุมพืช

ศาสตร ในงานประชุมวิชาการดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง

ท่ี 5 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  

วันท่ี 22-23 มีนาคม 

2561 

12. รางวัล popular vote ในงานประชุมพฤกษศาสตรครั้งท่ี 13 

มหาวิทยาลยัสารคาม  

วันท่ี 14-16 มิถุนายน 

2561 

13. รางวัลหองปฏิบัติการตนแบบดานความ

ปลอดภัย ESPRel 

มหาวิทยาลยัมหิดล (ศูนยบริหารความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

COSHEM และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ) 

วันท่ี 27 เมษายน 2561 

14. รางวัลนักวิจัยดีเดน ประเภทการนําเสนอ

ผลงานวิจัย 

สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 

2561 

17-18 สิงหาคม 2561 

15. รางวัลนักวิจัยดีเดน ประเภทโครงการวิจัย สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 

2561 

17-18 สิงหาคม 2561 
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คณะพยาบาล ได 7 รางวัล   

1. อาจารยกิติศักดิ์ รุจิกาญจนรตัน ไดรับ

รางวัล รองชนะเลศิอันดับ 1 การนําเสนอ

ผลงานวิจัย แบบปากเปลา (Oral 

Presentation) ในการประชุมวิชาการ

การแพทยแผนไทยระดับชาติ ครั้งท่ี 2 

ประจําป 2561 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

17-18 พฤษภาคม 

2561 

2. อาจารยกิติศักดิ์ รุจิกาญจนรตัน ไดรับ

รางวัล The Best Poster Presentation 

Awards of Innovation in  Healthcare

/Education ในงาน BCNSP National 

and International Conference 2018 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ

ประสงค 

30 พฤษภาคม - 1 

มิถุนายน 2561 

3. นายรุจสิรรค ทองคํา และนายปรดีี มะมิง

นักศึกษาสาขาการแพทยแผนไทย ไดรับ

รางวัลชนะเลิศ  วิชากายวิภาคศาสตร ใน

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

มหกรรมเครือขายการแพทยแผนไทยและ

การแพทยพ้ืนบาน ครั้งท่ี 5 "ภูมิปญญา

แพทยแผนไทย กาวไกล ใสใจสุขภาพ นํา

ชาติพัฒนา" 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 8-11 สิงหาคม 2561 

4. นางสาวนลินา เหมือนมี และนางสาว

รัชนีกร โยชารี นักศึกษาสาขาการแทพย

แผนไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศ วิชาผดุง

ครรภไทย ในการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการมหกรรมเครือขายการแพทย

แผนไทยและการแพทยพ้ืนบาน ครั้งท่ี 5 

"ภูมิปญญาแพทยแผนไทย กาวไกล ใสใจ

สุขภาพ นําชาติพัฒนา" 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 8-11 สิงหาคม 2561 

5. นายอิสมาแอ เจะยอ และนางสาวปยะนาช 

ราชกรีย นักศึกษาสาขาการแพทยแผน

ไทย ไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดบั 1 

วิชาการนวดไทย ในการประชุมวิชาการ

และนิทรรศการมหกรรมเครือขาย

การแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบาน 

ครั้งท่ี 5 "ภูมิปญญาแพทยแผนไทย      

กาวไกล ใสใจสุขภาพ นําชาติพัฒนา" 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 8-11 สิงหาคม 2561 
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6. นางสาวอารยา มหาดไทย และนางสาวณัฐ

ธิดา เจรญิสินชัย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 วิชาเวชกรรมไทย ในการประชุม

วิชาการและนิทรรศการมหกรรมเครือขาย

การแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบาน 

ครั้งท่ี 5 "ภูมิปญญาแพทยแผนไทย กาว

ไกล ใสใจสุขภาพ นําชาติพัฒนา" 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 8-11 สงิหาคม 2561 

7. นางสาวดวงกมล ดวงศรี และนางสาว

สาวิตรี เหิมสารจอด ไดรับรางวัลชมเชย 

วิชาเภสัชกรรมไทย ในการประชุมวิชาการ

และนิทรรศการมหกรรมเครือขาย

การแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบาน 

ครั้งท่ี 5 "ภูมิปญญาแพทยแผนไทย กาว

ไกล ใสใจสุขภาพ นําชาติพัฒนา" 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 8-11 สงิหาคม 2561 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได 11 รางวัล 

1. ปูเตียงประกอบจินตลีลา  การแขงขัน

ทักษะวิชาชีพดานการโรงแรมระดบัชาติ 

ครั้งท่ี 2 จํานวน 3 คน 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ

ทองเท่ียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร รวมกับวิทยาลัยการโรงแรม

และการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ศรีวิชัย คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมูบานจอมบึง และคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

13 กุมภาพันธ 2561 

2. การแขงขันทักษะการผสมเครื่องดืม่ 

Pranakorn Flair 2018 ประเภทการผสม

เครื่องดื่มประกอบลลีา จํานวน 2 คน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 20 มกราคม 2561 

3. การแขงขันการนําเสนอวิสัยทัศน

ระดับอุดมศึกษา โครงการพัฒนาทักษะ

การเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 รัฐประศาสน

ศาสตรวิชาการครั้งท่ี 9 จํานวน 4 คน 

รัฐประศาสนศาสตรวิชาการ 10 กุมภาพันธ 2561 

4. นักคิดสิ่งประดิษฐรุงใหม ประจําป 2561 

Thailand Inventors’ Day 2018) ณ 

Event Hall 98-99 ศูนยนิทรรศการและ

การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

จํานวน 1 คน 

 

สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) 2-6 กุมภาพันธ 2561 
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5. การพากษทัวรลลีาการทองเท่ียวเชิงชาติ

พันธุ ไทยทรงดํา อําเภอเขายอย จงัหวัด

เพชรบุรี จํานวน 8 คน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

โครงการสงเสริมศักยภาพและทักษะดานการ

ทองเท่ียวเพ่ือพัฒนาสาขาสูเอตทัคคะในหัวขอ

SSRU  Tourism Competition 2018 

5 เมษายน 2561 

6. ตอบปญหากฎหมายท่ัวประเทศเน่ืองในวัน

รพี ประจําป พ.ศ.2561 จํานวน 3 คน 

สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 7 17 สิงหาคม 2561 

7. เยาวชนตนแบบดานดนตรไีทย จํานวน 1 

คน 

กรมสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 5 กันยายน 2561 

8. การประกวดรองเพลงลูกทุงถ่ินไทย และ

รางวัลกลาวสุนทรพจน โครงการประกวด

ความสามารถทางภาษาไทย วันมนุษย

วิชาการประจําปการศึกษา 2561

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม จาํนวน   

3 คน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 16 มีนาคม 2561 

9. การแขงขันทักษะวิชาชีพทางการทองเท่ียว

ระดับอุดมศึกษา ประเภททักษะการเขียน

รายการนําเท่ียวและทักษะมัคคเุทศก

จํานวน 3 คน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ 2561 

10. ทักษะขับรองเพลงพ้ืนบาน เพลง

พวงมาลัยเพชรบุรี จาํนวน 10 คน 

กรมสงเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

และสมาคมเพลงพ้ืนบานภาคกลางประเทศ

ไทย 

10-12 กุมภาพันธ 2561 

11. ทักษะขับรองเพลงพ้ืนบาน เพาะกลาพันธ

เกง เพลงพ้ืนบาน 

กระทรวงวัฒนธรรม ศูนยมานุษยวิทยา      

สิรินธรและเครือขายเพลงพ้ืนบานและ

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

18 - 25 กุมภาพันธ 

2561 

คณะวิทยาการจัดการ ได 4 รางวัล 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ     

Y.E.S .Idea Camp ณ โรงแรมไมดา 

จังหวัดนครปฐม 

UBI เครือขายภาคกลาง และ สกอ. 

 

29 กันยายน – 1  

ตุลาคม  2560 

 

2. รางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย 

ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติประจาํป 2561 “ตามรอยพระ

บาทพอเพ่ือสานตอพระราชปณิธาน” 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 16  กุมภาพันธ 2561 

 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด

แผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ในการประชุม

วิชาการระดับชาติประจําป 2561 “ตามรอย

พระบาทพอเพ่ือสานตอพระราชปณิธาน” 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

 

 

 

15  กุมภาพันธ 2561 
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4. ไดรับคดัเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย     

เพ่ือนําเสนอผลงานรอบสุดทาย ประเภท

ออกแบบโปสเตอรโฆษณา (ART) โครงการ 

“GATSBY CREATIVE AWARDS ครั้งท่ี 

12” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

โครงการ “GATSBY CREATIVE AWARDS 

ครั้งท่ี 12 

10  มีนาคม  2561 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได 1 รางวัล 

1. Carbon Neutral Certificate สําหรับ

องคกรท่ีเขารวมกิจกรรมชดเชยคารบอน

ประเภทองคกร 

Thailand Greenhouse Management 

Organization องคการบริหารจัดการกาซ

เรือนกระจก (องคการมหาชน) หรอื อบก. 

19 กันยายน 2561 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได 1 รางวัล 

2. ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการ

ระดับดีเดน (แบบบรรยาย) ในการประชุม

วิชาการดานประกันคุณภาพการศกึษา 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการ

ประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน 

8 ธันวาคม 2560 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ได 4 รางวัล 

1. ดานการวิจัย 

- รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดเีดน     

ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5” เรื่อง 

“การขับเคลื่อนศลิปะและวัฒนธรรม

ชุมชนเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในจังหวัด

เพชรบุรี” ของ นายแสนประเสริฐ     

ปานเนียม สถาบันวิจัยฯ  

 

คณะกรรมการดําเนินงานการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ

วิจัย ครั้งท่ี 5” 

 

5 ธันวาคม 2561 

2. ดานการบริการวิชาการ 

    ชุมชนท่ีเปนพ้ืนท่ีบริการวิชาการของ

สถาบันวิจัยฯ ไดรับรางวัลระดบัประเทศ 

ดังน้ี 

  

2.1 ชุมชนบานไรมะขาม ไดรับรางวัล

ชนะเลิศกลุมบรหิารจดัการนํ้า 

กรมชลประทาน 14 พฤษภาคม 2561 

2.2 ชุมชนหัวทุง-ทุงพราวพัฒนา ไดเขา

รวมโครงการชุมชนปลอดขยะและ

ผานระดับดเียี่ยม เปนตัวแทนภาค

ตะวันตก  

กรมสงเสรมิคุณภาพและสิ่งแวดลอม 5 มิถุนายน 2561 
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ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบให วันท่ีไดรับรางวัล 

3. ดานการทํานุและบํารุงศลิปวัฒนธรรม   

   - การไดรับการข้ึนบัญชีมรดกภมูิปญญาทาง

วัฒนธรรม ลักษณะมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมดานการเลนพ้ืนบาน กีฬา

พ้ืนบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว 

(วัวเทียมเกวียน) 

กรมสงเสรมิวัฒนธรรม 25 กรกฎาคม 2561 

รวมท้ังสิ้น 71 รางวัล 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา จํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองคกร (ระดับชาติและนานาชาติ)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท้ังสิ้น 71 รางวัล 

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล   

4.1 ความสําเร็จตามเปาหมายของผูบริหาร 

 4.1.1 ความสําเร็จการดําเนินงานตามเปาหมายของผูบริหาร 

 

ตารางท่ี  4.16  ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตามเปาหมายของผูบริหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 มีการถายทอดวิสัยทัศน เปาหมายท่ี

นําเสนอในการสรรหาฯ สูการปฏบัิติได

อยางชัดเจน 

มีการถายทอดวิสัยทัศน เปาหมายท่ีนําเสนอในการสรรหาฯ   

เปนแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึง่ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

ไดแก  

(1) การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว 

(2) ยกระดับคุณภาพบัณฑิต  

(3) สรางความเปนสากล  

(4) การเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค  

(5) การเรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการ และ  

(6) ปรับปรงุระบบบรหิารจดัการสูองคกรเรยีนรูท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

2 มีการมอบหมายงานตามแผนอยางชัดเจน นอกจากมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ นําแผนไปสูการปฏิบัติ

แลวยังไดมอบหมายรองอธิการบดแีละผูชวยอธิการบดีในการ

กํากับ ดูแล ติดตาม ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว เชน 

(1) การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว 

มอบหมาย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผูชวยอธิการบดีกํากับดูแล 

(2)  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคณุภาพบัณฑติ มอบหมาย ผศ.ดร.

กฤตชน วงศรัตน รองอธิการบดีกํากับดูแล 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเปนสากล มอบหมาย ดร.กฤษดา 

ตั้งชวาล ผูชวยอธิการบดีกํากับดูแล 

(4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค 

มอบหมาย ดร.มนัญญา ปรยิวิชญภักดี รองอธิการบดีกํากับ

ดูแล 

(5) ยุทธศาสตรท่ี 5 การเรงรดัและยกระดับการใหบริการวิชาการ 

มอบหมาย ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีกํากับดูแล

และ  

(6) ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับปรงระบบบริหารจดัการสูองคกรเรียนรู

ท่ีมีประสิทธิภาพสูง มอบหมาย ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ   

รองอธิการบดีกํากับดูแล 
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คะแนน เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

3 มีการดําเนินงานตามแผนงาน รอยละ 85 ผลการดําเนินงานไดตามแผนงานท้ัง 6 แผนงาน คิดเปนรอยละ 

100.00 

4 บรรลเุปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ 85   

ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถบรรลุ

เปาหมาย จํานวน 15 ตัวช้ีวัด จากจํานวนท้ังหมดจํานวน 30 

ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 50.00  ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 

5 มีการทบทวนแผนและนําไปปรุงแผนในป

ถัดไป 

มีการทบทวนแผนและนําไปสูการกําหนดแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลยั ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การสราง

ความโดดเดนดานอาหาร และการทองเท่ียว 2) การยกระดับ

คุณภาพบัณฑิต 3) การผลติและพัฒนาวิชาชีพครู 4) การวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม 5) การพัฒนาทองถ่ิน และ 6) การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหาร  

 

จากตารางท่ี  4.16 พบวา ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตามเป าหมายของผูบริหาร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถดําเนินการไดตามเกณฑการประเมิน ไดจํานวน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 4.00 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 

 4.1.2 ความคิดเห็นของผูบริหารตอการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

  1) พันธกิจท่ีหนวยงานดําเนินการไดประสบความสําเร็จอยางชัดเจน  (3 ลําดับแรก) 

   (1) พันธกิจมหาวิทยาลัยสีเขียว 

   (2) การบริการวิชาการและสรางความเขมแข็งแกชุมชน ดําเนินการไดอยางเปน

รูปธรรม 

   (3) การพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย 

  2) จุดแข็งและขอควรแกไขในการบริหารงาน 

   (1) จุดแข็ง มีสภามหาวิทยาลัยท่ีเขมแข็ง / วัฒนธรรมในการทํางาน / การมีสวน

รวมทํางานแบบบูรณาการกับทุกภาคสวน 

   (2) ขอควรแกไข ระบบการทํางานไมชัดเจนและซํ้าซอน ขาดการถายทอดการ

ทํางาน ควรการสื่อสารระหวางผูบริการกับผูปฏิบัติตองทําอยางตอเนื่อง 

  3) ขอเสนอแนะของผูบริหารเพ่ือการพัฒนาหนวยงานในปตอไป (3 ประเด็น) 

   (1) พัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและไมซํ้าซอน เพ่ือความสะดวกในการ

ทํางาน  

   (2) พัฒนา/เพ่ิมบุคลากร เพ่ือรองรับตอปริมาณงานและเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางาน 
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4.2 การบริหารงบประมาณ 

 

ตารางท่ี  4.17  รอยละการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ลํา

ดับ 

คณะ/สํานัก เงินงบประมาณ เงินรายได รวม 

จัดสรร ใชจาย % จัดสรร ใชจาย % จัดสรร ใชจาย % 

1 ครุศาสตร 1,720,840.00 1,537,253.16 89.33 2,642,400.00 2,221,901.00 84.09 4,363,240.00 3,759,154.16 86.16 

2 เทคโนโลย ี

การเกษตร 

7,996,237.00 7,044,282.92 88.09 3,299,900.00 1,991,412.43 60.35 11,296,137.00 9,035,695.35 79.99 

3 วิศวกรรม  

ศาสตรฯ 

14,690,600.00 14,236,663.40 96.91 3,969,400.00 2,609,352.80 65.74 18,660,000.00 16,846,016.20 90.28 

4 พยาบาล

ศาสตร 

10,264,563.00 7,888,240.42 76.85 11,317,176.00 8,594,339.47 75.94 21,581,739.00 16,482,579.89 76.37 

5 มนุษยศาสตรฯ 11,035,960.00 7,990,346.92 72.40 8,925,000.00 6,263,120.02 70.18 19,960,960.00 14,253,466.94 71.41 

6 วิทยาการ

จัดการ 

4,134,200.00 3,826,580.73 92.56 2,583,700.00 1,640,532.00 63.50 6,717,900.00 5,467,112.73 81.38 

7 วิทยาศาสตรฯ 6,766,800.00 6,564,173.04 97.01 3,392,100.00 3,121,591.18 92.03 10,158,900.00 9,685,764.22 95.34 

8 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3,381,400.00 3,275,716.72 96.87 2,911,050.00 2,326,885.10 79.93 6,292,450.00 5,602,601.82 89.04 

9 สํานักงาน

อธิการบดี 

7,171,700.00 6,719,237.21 93.69 7,551,400.00 6,416,061.74 84.97 14,723,100.00 13,135,298.95 89.22 

10 สํานักวิทย

บริการฯ 

3,702,400.00 3,277,679.31 88.53 4,041,050.00 3,891,441.60 96.30 7,743,450.00 7,169,120.91 92.58 

11 สํานักสงเสริม

วิชาการฯ 

1,643,700.00 1,520,441.79 92.50 2,220,000.00 2,078,286.33 93.62 3,863,700.00 3,598,728.12 93.14 

12 สถาบันวิจยัฯ 4,790,100.00 2,974,531.30 62.10 4,962,800.00 2,922,425.36 58.89 9,752,900.00 5,896,956.66 60.46 

13 โรงเรียนสาธิตฯ 1,381,700.00 1,380,752.86 99.93 6,494,400.00 4,578,701.99 70.50 7,876,100.00 5,959,454.85 75.67 

14 งบกลาง 517,051,800.00 507,384,224.16 98.13 112,522,800.00 104,513,802.24 92.88 629,574,600.00 611,898,026.40 97.19 

 รวม 595,732,000.00 575,620,123.94 96.62 176,833,176.00 153,169,853.26 86.62 772,565,176.00 728,789,977.20 94.33 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา รอยละการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มีผลการเบิกจายในภาพรวมคิดเปนรอยละ 94.33 

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 4.87 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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ตารางท่ี  4.18  รอยละของผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. 2561  

 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

 บรรลุ 

 ไมบรรลุ หนวยนับ จํานวน 

1. ยุทธศาสตรการสรางความโดดเดดดานอาหารและการทองเท่ียว      

เปาประสงค : กาวสูความเปนเลิศดานอาหารและการทองเท่ียว      

1) รอยละผลงานวิจัยสรางสรรคและนวัตกรรมดาน 

 อาหารและการทองเท่ียวตอผลงานวิจัยท้ังหมด 

รอยละ 

 

30 

 

32.79 

 

 
 

2) จํานวนหลักสตูรระยะสั้นท่ีสรางรายได หลักสตูร 2 -  

3) รอยละของนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาอาหารและ    

การทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 -11.94  
 

4) รอยละของบัณฑิตสาขาดานอาหารและ 

 การทองเท่ียวท่ีมีงานทําภายใน 1 ป 

รอยละ 

 

96 

 

63.86 

 

 
 

5) จํานวนรายไดจากกลุมสาขาวิชาอาหารและ 

 การทองเท่ียว 

ลานบาท ≥1.5  2.02  

รวม บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปนรอยละ 40.00 

2. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพบัณฑิต       

เปาประสงค : บัณฑิตพรอมทํางาน       

6) จํานวนหลักสตูรท่ีไดรบัการข้ึนทะเบียน TQR จํานวน 2 -  

7) รอยละของบัณฑิตท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือ

ใบรับรองคุณวุฒิหลังสําเร็จการศึกษา 

รอยละ 75 100  

8) รอยละของนักศึกษาท่ีสามารถใชเทคโนโลย ี

 สารสนเทศในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน  

 นําเสนอเผยแพร แลกเปลีย่นผลงาน 

รอยละ 

 

75 82.5  

9) รอยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีผานการประกัน 

 คุณภาพการศึกษาภายในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 

 

60 90.38  

10) รอยละบัณฑติท่ีสอบผานภาค ก. ของ ก.พ. รอยละ 60 -  

รวม บรรลุตัวชี้วัด 3 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปนรอยละ 60.00 

3. ยุทธศาสตรการสรางความเปนสากล       

เปาประสงค : พัฒนาเพ่ือกาวเขาสูความเปนสากล       

11) จํานวนหลักสตูรนานาชาติหรือสองภาษา หลักสตูร 2 1  

12) รอยละของนักศึกษาผานเกณฑมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 

รอยละ 50 -  

13) รอยละของอาจารยท่ีผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ รอยละ 80 40  

14) รอยละของนักศึกษาตางชาตติอนักศึกษาท้ังหมด รอยละ 2.5 0.49  
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

 บรรลุ 

 ไมบรรลุ หนวยนับ จํานวน 

รวม บรรลุตัวชี้วัด 0 ตัว จาก 4 ตัว คิดเปนรอยละ 00.00 

4. ยุทธศาสตรการเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค      

เปาประสงค : ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี       

15) จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช 

 ประโยชนในการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน 

ช้ิน 

 

11 

 

15 

 

 

16) จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีตีพิมพเผยแพร 

ในระดับนานาชาตีท่ีมีคานํ้าหนักเทากับ 1 

เรื่อง 8 

 

2  

17) รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับ 

 การพัฒนาทักษะการทําวิจัย 

รอยละ 

 

55 

 

56.3  

18) จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง  

 (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูล 

 ระดับนานาชาต ิ

เรื่อง 

 

5 

 

64  

19) รอยละของโครงการวิจัยท่ีสงมอบผลงาน (รายงาน 

 ฉบับสมบูรณ) ภายในกําหนดสัญญาตอโครงการวิจัย

ท้ังหมด 

รอยละ 70 

 

-  

20) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ียื่นขอ 

 จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ช้ิน 2 2  

รวม บรรลุตัวชี้วัด 4 ตัว จาก 6 ตัว คิดเปนรอยละ 66.67 

5. ยุทธศาสตรการเรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการ

ท่ีตอบสนองความตองการของทองถิ่น 

      

เปาประสงค : กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอสังคม      

21) รอยละเฉลีย่ของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ  

 หรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม 

 เอกลักษณ ศลิปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 

 ท้ังหมด 

รอยละ 40 40  

22) จํานวนชุมชนหรือองคกรเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา ชุมชน/

องคกร 

8 8  

23) จํานวนโรงเรยีนกองทุนและโรงเรยีนเครือขายท่ีไดรบั

การพัฒนา 

โรงเรียน 

 

25 25  

24) จํานวนชุมชนเขมแข็งรูปธรรมตนแบบ ชุมชน 1 1  

25) จํานวนชุมชนตนแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน 1 1  

รวม บรรลุตัวชี้วัด 5 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปนรอยละ 100.00 

6. ยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกร

เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

 บรรลุ 

 ไมบรรลุ หนวยนับ จํานวน 

เปาประสงค : องคกรแหงการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพสูง       

26)  จํานวนขององคความรูท่ีไดจากกระบวนการ 

 จัดการความรู 

องคความรู 

 

5 18 

 

 

27) ระดับผลสําเร็จในการนําเกณฑคณุภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)   

ระดับ 

 

3 

 

2  

28) คะแนนการประเมินการบริหารเพ่ือการกํากับติดตาม 

 ผลลัพธตามพันธกิจ 

คะแนน 

 

4 

 

-  

29)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร 

 ท่ีมีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 

 

≥4.51 

 

-  

30)  ระดับผลสําเร็จในการดําเนินการตามโครงการ

มหาวิทยาลยัเขียวสะอาด (Green and Clean  

 University) 

ระดับ 3 -  

รวม บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปนรอยละ 20.00 

รวมตัวชี้วัดท้ังหมด 30 

รวมตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย 15 

บรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ 50.00 
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4.3 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

 4.3.1 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผูบริหารตามความเห็นของบุคลากร 

 

ตารางท่ี  4.19  ระดับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผูบริหารตามความเห็นของบุคลากร 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ลําดับ ดาน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. ดานคุณภาพการบริหาร 3.94 0.81 มาก 

2. ดานธรรมาภิบาลของผูบรหิาร 3.92 0.80 มาก 

 - หลักประสิทธิผล 4.01 0.81 มาก 

 - หลักนิติธรรม 3.97 0.90 มาก 

 - หลักการกระจายอํานาจ 3.94 0.89 มาก 

 - หลักภาระรับผิดชอบ 3.93 0.86 มาก 

 - หลักความโปรงใส 3.92 0.90 มาก 

 - หลักมุงเนนฉันทามต ิ 3.90 0.94 มาก 

 - หลักประสิทธิภาพ 3.89 0.87 มาก 

 - หลักการมสีวนรวม 3.89 0.92 มาก 

 - หลักความเสมอภาค 3.88 0.96 มาก 

 - หลักการตอบสนอง 3.87 0.86 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.93 0.79 มาก 
 

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา บุคลากรเห็นวา ระดับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผูบริหาร

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.93) 

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 3.93 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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4.3.2 คุณภาพการบริหารของผูบริหารตามความเห็นของนักศึกษา 

 

ตารางท่ี  4.20  คุณภาพการบริหารของผูบริหารตามความเห็นของนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  

 

ลําดับ ดาน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. ดานการบริหารงานท่ัวไป 3.62 0.61 มาก 

 -งานกิจการนักศึกษา 3.58 0.70 มาก 

 - งานการเงิน 3.53 0.77 มาก 

 - งานสถานท่ี สภาพแวดลอม และการบริการตาง ๆ 3.26 0.59 ปานกลาง 

2. ดานการสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3.19 0.97 ปานกลาง 

3. ดานวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.44 0.81 ปานกลาง 

 - งานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.20 0.98 ปานกลาง 

 - งานบริการหองสมุด 3.71 0.84 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.52 0.64 มาก 
 

 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา นักศึกษาเห็นวา คุณภาพการบริหารของผูบริหาร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.52) 

เม่ือคํานวณตามเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีคาคะแนนเทากับ 3.52 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 

4.2 คุณภาพการบริหารงานตามความเห็นของนักศึกษาจากการสนทนากลุม 

4.2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอน 

และการประเมินผลการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด 

 1) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สวนใหญพึงพอใจมาก เพราะหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาท่ีจําเปน เนื้อหาท่ีนักศึกษาตองรู มีการจัดการเรียนการสอน

ใหนักศึกษามีสวนรวม โดยวิธีการท่ีหลากหลาย รองลงมา ไดแก พอใจในหลักสูตรของสาขาวิชาท่ีเรียน          

มาก ๆ เพราะหลักสูตรสงเสริมศักยภาพท่ีเรียนมาก ๆ และครอบคลุมสาขาวิชาท่ีเรียนสามารถใชไดจริงใน

การฝกวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสายงาน และบางสวนเห็นวา สาขาวิชามีบางวิชาท่ีมีเนื้อหา             

ไมสอดคลองกับสาขาวิชา 

 2) อาจารยผูสอน สวนใหญพึงพอใจมาก ผูสอนมีความรูและสามารถถายทอดและ

จัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย มีการติดตาม แนะแนว ใหคําปรึกษานักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ รองลงมา
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ไดแก พึงพอใจผูสอนมีความใสใจในการสอน บุคลิกภาพดี เปนแบบอยางท่ีดี นักศึกษาบางสวนเห็นวา

อาจารยบางทานสอนไมเขาใจ สนใจนักศึกษาเพียงบางคน ควรมีความยุติธรรมกับนักศึกษา และอาจารย

สอนไมตรงเวลาและมีการชดเชยถึงชวงมืด หรือบางครั้งตองมาเรียนชวงปดเทอม 

 3) การประเมินผลการเรียนการสอน สวนใหญพึงพอใจมาก มีการวัดและประเมินผล

อยางชัดเจน เปนไปดวยความยุติธรรม สามารถตรวจสอบไดมีการสอบและเก็บคะแนนตามหลักสูตรท่ีมี

มาตรฐานกําหนด รองลงมา ไดแก พึงพอใจ เพราะมหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี

ดีอยูแลว ไมเขมงวด และมีนักศึกษาบางสวนเห็นวา อาจารยบางทานไมปรับปรุงตนเองตามขอเสนอแนะ ไม

รับฟงหรือผอนปรนแมจะมีเหตุผล และการเก็บคะแนนมีเพียงการสอบหรือเพียงโปรเจคสุดทายมาตัดเกรด

เทานั้น 

4.2.2 นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในเรื่องตอไปนี้ มากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด  

 1) การบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนใหญ เห็นวาระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตชา ไมเสถียร อีบุคและอุปกรณอํานวยความสะดวกมีนอยสวนใหญชํารุดไมเพียงพอ รวมท้ัง               

ไมพอใจโปรเจคเตอรตามหองเรียนหลายหองชํารุด ภาพไมชัด สีเพียน ปรับไมได ตองยายหองเรียน เปน

อุปสรรคเสียเวลาเรียน บางสวนพึงพอใจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความควบคุมท่ัวถึงมีการใชรหัสใน

การเขาถึงมีมาตรฐานความปลอดภัย แตควรเพ่ิมหองคอมพิวเตอรใหเพียงพอ ทันสมัย คุณลักษณะตรงกับ

ลักษณะการเรียนการสอน 

 2) หองเรียนและหองปฏิบัติการ สวนใหญเห็นวาหองเรียนเพียงพอ แตอุปกรณ

อํานวยความสะดวกเกา ลาสมัย โตะเรียนเล็กไมพอวางของ รองลงมา ไดแก พึงพอใจมาก เพราะมีการแบง

สัดสวนท่ีชัดเจน มีอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีพรอมใชงาน สะอาด และมีขนาดหองท่ีเหมาะสมในการ

เรียนการสอนนักศึกษาแตละกลุม หองเรียนและหองปฏิบัติการมีความพรอม โดยเฉพาะอาคารใหม และ

บางสวนเห็นวาควรปรับปรุงเกาอ้ีนั่งท่ีชํารุด 

 3) การบริการหองสมุด สวนใหญพึงพอใจมาก มีแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย หนังสือ

จํานวนมาก มีการจัดสัดสวนเหมาะสมกับการเรียนรู มีคําแนะนําในการใชบริการ รองลงมา ไดแก             

มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสิ่งอํานวยความสะดวกครบ บริการดี มีการแนะนําชวยเหลือดี และบางสวนเห็นวา

ควรปรับปรุงการจัดหมวดหมูหนังสือใหหางายกวานี้ และควรมีขอมูลท่ีเพียงพอตอการคนหาในการทํา

โครงงาน หรือศึกษาคนควาในบางเรื่อง และหองสมุดคณะควรเพ่ิมหนังสือเฉพาะทางท่ีเพียงพอและ

ครอบคลุมทุกสาขา 

 4) การบริการของเจาหนาท่ีหนวยงานตาง ๆ สวนใหญพึงพอใจมาก เจาหนาท่ี

ใหบริการใหความสนใจกับนักศึกษา ตอบขอสงสัย ชวยเหลือ มีบุคลิกเหมาะสม เปนกันเอง บางสวนเห็นวา

ผูใหบริการไมมีมนุษยสัมพันธ มักใชคําพูดและแสดงออกในแงลบ ไมมีจิตบริการ ไมเปนมิตร ทําใหนักศึกษา

ไมกลาสอบถามในเรื่องท่ีไมเขาใจ และเจาหนาท่ีควรพูดจาดี ๆ มีอัธยาศัยดี ในการใหคําแนะนําแกนักศึกษา 
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4.2.3 นักศึกษามีความพึงพอใจตอบรรยากาศดานกายภาพ และสิ่ งแวดลอมของ

มหาวิทยาลัยในเรื่องตอไปนี้ มากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด  

 1) การรักษาความปลอดภัย สวนใหญพึงพอใจมาก เจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยางดี 

สอดสองดูแล โดยเฉพาะบริเวณท่ีเปนจุดบริการ หรือจุดเขาออก บางสวนเห็นวา เจาหนาท่ีไมเขมงวด           

มีจํานวนไมเพียงพอ เนื่องจากขณะนี้มีบุคคลภายนอกจํานวนมากเขามาท้ังคนงาน ผูรับบริการตาง ๆ จึงควร

มี รปภ. ในหลายจุดบริการ เพ่ือใหบริการ และรักษาความปลอดภัยอาจเพ่ิมการแลกบัตรสําหรับ

บุคคลภายนอก 

 2) การจัดการและดูแลการจราจร  สวนใหญเห็นวามหาวิทยาลัยมีการกอสรางทําให

การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุ ควรจัดการใหมีความสะดวกมากข้ึน รองลงมา ไดแก ควรเพ่ิมความรูในดาน

การโบกรถใหกับ รปภ. และพึงพอใจมากท่ีมีการจัดการเสนทางท่ีสะดวกตอผูใชบริการ มีเจาหนาท่ีดูแล 

และมีปายจราจรแตละจุด 

 3) สถานท่ีจอดรถ สวนใหญเห็นวา พึงพอใจ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ ตองการใหมี

หลังคาท่ีจอดรถ และควรเพ่ิมท่ีจอดรถมอเตอรไซต เพราะมีจํานวนมาก  เชน อาคาร 1 ซ่ึงคับแคบ และ           

มีการกอสรางทําใหจอดรถไมสะดวก/คณะมนุษยศาสตรและสังศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ           

เม่ือนักศึกษาจอดรถจักรยานยนตและถนนดานขางตึกรถจะไมสามารถขับสวนกันไดควรแกไข 

 4) โรงอาหาร สวนใหญพึงพอใจ มีการบริหารจัดการท่ีดี สะอาดและมีเจาหนาท่ี

อํานวยความสะดวก มีการขยายใหเพียงพอตอผูใชบริการ อาหารไมหลากหลาย ควรเพ่ิมรานคาเพ่ือเปน

ทางเลือกผูรับบริการใหมากข้ึน ควรคัดสรรรสชาติอาหารใหดีข้ึน และมีท่ีเดียวทําใหแออัดในเวลาเรงดวน  

บางครั้งรับทานอาหารไมทันตองอดขาว และหองรับประทานอาหารอากาศรอน 

 5) หองน้ํา สวนใหญเห็นวาไมสะอาดควรปรับปรุงใหมีสภาพท่ีดี รองลงมา ไดแก 

ควรเพ่ิมจํานวนหองน้ําใหเพียงพอ ปรับปรุงความสะอาด การระบายอากาศและกลิ่น ปรับใหเปนแบบ     

ชักโครก ควรมีกระดาษทิชชูใหบริการ และพึงพอใจมาก มีความสะอาดพรอมใชงาน แตบางอาคารตอง

ปรับปรุงอุปกรณ เชน ประตูหองน้ํา 

 6) สภาพแวดลอมและภู มิสถาปตย  สวนใหญ เห็นวาโดยรวมสวยงามรมรื่น 

บรรยากาศสดชื่น เขียวขจี มีตนไมใหญใหรมเงา รองลงมาไดแก พึงพอใจ มีการปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูก

สรางใหม ใหดูทันสมัยมากข้ึน พึงพอใจ มีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม รมรื่น และเพ่ิมสถานท่ีนั่งพักผอน หรือ

สวนท่ีมีลักษณะคลายสวนสาธารณะ 

4.2.4 นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรตอการดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

ของมหาวิทยาลัย   

สวนใหญเห็นวา ควรมีการอบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษใหเขมแข็ง เพราะมีความจะเปน

และเพ่ิมโอกาสในการแขงขัน และสรางแรงจูงใจในการการเรียนหรืออบรมมากข้ึน รองลงมา ยังไมมีการ

เตรียมความพรอมท่ีเดนชัดและจริงจัง ควรเพ่ิมหลักสูตรภาษาอาเซียนใหมีการเรียนสอน หรอืจัดการอบรม 
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และเห็นดวยอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลมากข้ึนสงผลใหมหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจัก 

และยอมรับในวงกวาง 

4.2.5 นักศึกษา ประทับใจ ในเรื่องใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

 1) อาคารและบรรยากาศดี มีตนไม สนามหญา มีการปรับปรุงพ้ืนท่ี สถานท่ีอยาง

สมํ่าเสมอ 

 2) ประทับใจอาจารยผูสอน การเรียนการสอน ผูสอนเปนกันเองใหคําแนะนํา 

ปกปอง ใหความรูกับนักศึกษาอยางเต็มท่ี มีความเขาใจนักศึกษาเปนอยางมาก และดูแลนักศึกษาดี 

 3) รปภ. ดูแลการจราจร การจอดรถใหเปนระเบียบ การเขาออกมหาวิทยาลัยเปน

อยางดีใสใจความปลอดภัยของนักศึกษา 

4.2.6 นักศึกษาเห็นวามหาวิทยาลัยควรปรับปรุง พัฒนาในดานใดบาง อยางไร 

1) ควรปรับปรุงสัญญาณอินเตอรเน็ต ไวไฟใหเสถียรและครอบคลุมมากข้ึน 

2) ควรใหความรูกับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในการจัดการจราจร การโบกรถ 

3) เจาหนาท่ีใหบริการควรมีใจรักในการบริการ 

4) ควรดูแลและปลูกตนไมใหญเพ่ิมข้ึน 
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สรุปผลคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี 4.21 คะแนนผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตาม

ประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัด 

 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก ผลงาน 
คะแนน

ท่ีได 

คะแนน 

ถวง

น้ําหนัก 

ระดับ

ผลงาน 

ประเด็นท่ี 1 ความสําเร็จตามเปาหมายสําคัญของมหาวิทยาลัย     

(1) ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนามหาวิทยาลยัแหง

อาหารและการทองเท่ียว 

5 2.00 2.00 0.67  

(2) ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาสูการเปน

มหาวิทยาลยัสีเขียว 

5 3.00 3.00 1.00  

(3) ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนามหาวิทยาลยัดิจิทัล 5 3.00 3.00 1.00  

รวม 15   2.67 พอใช 

ประเด็นท่ี 2 ความสําเร็จตามวัตถุประสงคหลักขององคกร     

(4) รอยละการมีงานทําของบัณฑติ 5 82.74 3.55 0.28  

(5) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 5 84.80 3.96 0.31  

(6) รอยละของบัณฑิตท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ 5 96.41 5.00 0.39  

(7) ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนางานวิจัย 15 4.50 4.50 1.05  

(8) ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาทองถ่ิน 10 5.00 5.00 0.78  

(9) ระดับความสําเรจ็ในการปรับปรุงถายทอดและ

พัฒนาเทคโนโลย ี

10 5.00 5.00 0.78  

(10) ระดับความสําเร็จในการสืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

5 4.50 4.50 0.35  

(11) ระดับความสําเร็จในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 5.00 5.00 0.39  

(12) รอยละบัณฑติครูท่ีสอบบรรจไุดในการสอบครั้ง

แรก 

2 5.00 5.00 0.16  

(13) รอยละนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา         

มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับพ้ืนฐานแตละวิชา

ผานเกณฑรอยละ 50 ข้ึนไป 

2 73.56 5.00 0.16  

รวม 64   4.65 ดีเย่ียม 

ประเด็นท่ี 3  การพัฒนาองคกร      

(15) รอยละการบรรลเุปาหมายตามแผนพัฒนา

คุณภาพจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

5 100.00 5.00 2.50 
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ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก ผลงาน 
คะแนน

ท่ีได 

คะแนน 

ถวง

น้ําหนัก 

ระดับ

ผลงาน 

(16) จํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองคกร 5 71 5.00 2.50  

รวม 10   5.00 ดีเย่ียม 

ประเด็นท่ี 4 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล       

(17) ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตามเปาหมาย

ของผูบริหาร 

3 4.00 4.00 1.20 
 

(18) รอยละการบรรลเุปาหมายของแผนและการ

เบิกจายงบประมาณ 

3 94.30 4.86 1.46 
 

(19) ระดับคณุภาพการบรหิารและธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารตามความเห็นของบุคลากร 

2 3.93 3.93 0.79 
 

(20) ระดับคณุภาพการบรหิารของผูบริหารตาม

ความเห็นของนักศึกษา 

2 3.52 4.00 0.70 
 

รวม 10   4.15 ดี 

รวมท้ังสิ้น 99   4.33 ดี 
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สรุปผลงานของมหาวิทยาลัยและความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

1. สรุปผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรวมอยูในระดับดี (4.33) 

แบงเปนประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ความสําเร็จตามเปาหมายสําคัญของมหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ

พอใช (2.67 คะแนน) โดยมีผลการดําเนินงานในแตละดาน ดังนี้ 

 1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงอาหารและการทองเท่ียว อยูในระดับ

ควรปรับปรุง (2.00 คะแนน)  

 2) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว อยูในระดับพอใช (3.00 

คะแนน) 

 3) ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล อยูในระดับพอใช (3.00 คะแนน) 

1.2 ความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเยี่ยม (4.65 

คะแนน) โดยมีผลการดําเนินงานในแตละดาน ดังนี้ 

 1) ใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอน บัณฑิตมีงานทํา อยูใน

ระดับดี (3.55 คะแนน) ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต อยูในระดับดี (3.96 คะแนน) และบัณฑิตสามารถสอบ

ผานใบประกอบวิชาชีพ ไดระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 

 2) พัฒนาการวิจัย อยูในระดับดี (4.50 คะแนน) 

 3) ใหบริการวิชาการแกสังคม (การพัฒนาทองถ่ิน) อยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 

 4) ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี อยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 

 5) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อยูในระดับดี (4.50 คะแนน) 

 6) ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 

 7) ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู บัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุไดในการสอบครั้งแรก        

อยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) และนักเรียนกองทุน มีผลทดสอบการศึกษาผานเกณฑรอยละ 50 อยูใน

ระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน)  

1.3 การพัฒนาองคกร มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน)  

 มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาอยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 

คะแนน) และไดรับรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองคกร อยูในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 

1.4 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล มีผลงานอยูในระดับดี (4.15 คะแนน) โดยมี

ผลงานดานตาง ๆ ไดแก 

 การดําเนินงานตามเปาหมายของผูบริหาร อยูในระดับดี (4.00 คะแนน) สามารถเบิกจาย

งบประมาณภาพรวม อยูในระดับดีเยี่ยม (4.86 คะแนน) คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผูบริหาร
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ตามความเห็นของบุคลากร อยูในระดับดี (3.93 คะแนน) และคุณภาพการบริหารของผูบริหารตาม

ความเห็นของนักศึกษา อยูในระดับดี (3.52 คะแนน) 

 

2. ผลการตรวจเยียมหนวยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยตามจุดเดนจุดเนนและบริบทของมหาวิทยาลัย 

 2.1 จากการเยี่ยมชมโรงเรียนการอาหารนานาชาติ และ Think Cafe พบวา มหาวิทยาลัย             

มีการดําเนินการและใหความสําคัญเปนอยางมาก และมีความพรอมดานอาคาร สถานท่ี และครุภัณฑ               

แตผลการดําเนินงานโดยรวม ไมมีผลผลิตท่ีชัดเจนท้ังหลักสูตร ผลิตภัณฑ หรือการหารายได ทําใหครุภัณฑ

ตาง ๆ ท่ีมีไมไดใชงานอยางคุมคา มหาวิทยาลัยจึงควรเรงรัดกระบวนการบริหารจัดการโดยอาจใหมี

กรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางเรงดวนเพ่ือศึกษาปญหาและวิเคราะหแนวทางแกไขเพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึนในเวลาอันสั้น 

 2.2 จากการเยี่ยมชมโครงการพัฒนาทองถ่ิน ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ไดแก โรงสีแหง

ความสุข โรงสีขาวชุมชนตําบลไรมะขาม อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี และศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร (ศพก.) อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี พบวา มหาวิทยาลัยมีการ

ดําเนินการและมีผลงานท่ีโดดเดนดานการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนใหความเชื่อม่ัน นอกจากเกิดประโยชนตอ

ชุมชนและทองถ่ินแลว ยังเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานของชุมชนและทองถ่ินอ่ืนตอไป  

 

3. ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 3.1 มหาวิทยาลัยควรเก็บรวบรวมขอมูลการผลิตและพัฒนาครูอยางครบวงจรและเปน

ปจจุบัน มีการติดตามขอมูลอยางเปนระบบเนื่องจากเปนหนึ่งในเปาหมายของยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

 3.2 เปาหมายสําคัญของมหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 3 ประการ ไดแก การ

พัฒนามหาวิทยาลัยแหงอาหารและการทองเท่ียว การพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว และการพัฒนา

มหาวิทยาลัยดิจิทัล พบวา มีผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช จึงควรมีการปรับแผน เปาหมายและวิธีการ

ดําเนินการใหชัดเจนและสรางความเขาใจกับหนวยปฏิบัติใหมากข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการ

ขับเคลื่อนเปาหมายสูความสําเร็จใหได 

 3.3 การบริหารจัดการโรงเรียนอาหารนานาชาติ ควรดําเนินการในเชิงธุรกิจ เพ่ือใหสามารถ

ใชประโยชนจากเครื่องมือ อาคารสถานท่ี และศักยภาพของบุคลากรในการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

โดยอาจปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

 3.4 ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัยท่ีมีตัวชี้วัดท้ังหมด 30 ตัว โดยบรรลุเพียง 

15 ตัว คิดเปนรอยละ 50 ซ่ึงถือวานอย มหาวิทยาลัยจึงควรกํากับกับติดตามการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายใหมากกวานี้ 


