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บทท่ี 4 
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได�ดําเนินการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยเก็บรวบรวมข�อมูลระหว$างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
2562 วิเคราะห+ข�อมูลและนําเสนอผลการประเมินแบ$งเป,น 13 ตอน ดังนี้ 

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

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตอนท่ี 6 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
ตอนท่ี   7 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะพยาบาลศาสตร+ 
ตอนท่ี   8 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 
ตอนท่ี   9 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการ 
ตอนท่ี  10 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสํานักงานอธิการบดี 
ตอนท่ี  11 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ตอนท่ี  12 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสํานักส$งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
ตอนท่ี  13 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและส$ง เสริม

ศิลปวัฒนธรรม 
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ตอนท่ี 1 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นที่ 1 ความสําเร็จตามเป"าหมายสําคัญของมหาวิทยาลัย 
1.1 ความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยแห(งอาหารและการท(องเท่ียว 

 (1) ระดับการยอมรับต(อความสําเร็จด+านมหาวิทยาลัยแห(งอาหารและการท(องเท่ียวของ
ผู+มีส(วนได+ส(วนเสีย 
  คณะกรรมการฯได�สํารวจความเห็นของผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย ได�แก$ ผู�ทรงคุณวุฒิ ศิษย+เก$า 
ผู�ปกครอง ผู�ใช�บัณฑิต บุคลากร และนักศึกษา เก่ียวกับการยอมรับต$อความสําเร็จด�านมหาวิทยาลัยแห$ง
อาหารและการท$องเท่ียว จํานวน 567 ตัวอย$าง ระหว$างวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 
ผลสํารวจดังตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี  4.1  ระดับการยอมรับต(อผลการพัฒนามหาวิทยาลัยแห(งอาหารและการท(องเท่ียวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
ท่ี ประเด็น ค(าเฉลี่ย ค(าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1 มีเปCาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให�มีความโดดเด$น

ด�านอาหารและการท$องเท่ียวอย$างชัดเจน 
3.94 0.81 มาก 

2 ผลการดําเนินงานสําเร็จตามเปCาหมายอย$างเป,นรปูธรรม 3.65 0.78 มาก 
3 นักเรียนสนใจสมัครเข�าเรียนในกลุ$มสาขาวิชาด�านอาหาร

และการท$องเท่ียว 
3.59 0.88 มาก 

4 ความเช่ียวชาญของอาจารย+ผู�สอนด�านอาหารและการ
ท$องเท่ียว 

3.73 0.78 มาก 

5 คณาจารย+มผีลงานทางวิชาการเป,นท่ียอมรับและมี
ช่ือเสียง 

3.70 0.81 มาก 

6 สิ่งอํานวยความสะดวก ห�องเรยีน ห�องปฏิบัติการและ
อุปกรณ+การเรียนการสอนมีความพร�อมและทันสมัย 

3.84 0.77 มาก 

7 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีคณุภาพเป,นท่ียอมรับ 3.74 0.78 มาก 
8 มีการให�บริการวิชาการในด�านอาหารและการท$องเท่ียว

อย$างเป,นรูปธรรม 
3.69 0.86 มาก 

9 มีผลงานวิจยัด�านอาหารและการท$องเท่ียวท่ีนํามาใช�
ประโยชน+ 

3.67 0.84 มาก 

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

3.68 0.86 มาก 

 รวม 3.74 0.56 มาก 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว$า ผู�มีส$วนได�ส$วนเสียให�การยอมรับต$อผลการพัฒนามหาวิทยาลัยแห$งอาหาร
และการท$องเท่ียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยรวมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.74) โดย
ประเด็นมีเปCาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให�มีความโดดเด$นด�านอาหารและการท$องเท่ียวอย$างชัดเจน 
มีค$าคะแนนสูงท่ีสุด (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.94) ส$วนประเด็นนักเรียนสนใจสมัครเข�าเรียนในกลุ$มสาขาวิชาด�าน
อาหารและการท$องเท่ียว มีคะแนนตํ่าสุด (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.59) 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
3.74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 

 (2) ลําดับการเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรจากการประเมินคุณภาพภายในกับ

มหาวิทยาลัยท่ีเป;ดสอนด+านอาหารและการท(องเท่ียว 
 

ตารางท่ี  4.2  ลําดับการเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรจากการประเมินคุณภาพภายในกับ
มหาวิทยาลัยท่ีเป;ดสอนด+านอาหารและการท(องเท่ียว 

 
สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ผลการประเมิน 

(ค(าเฉลี่ย) 
เฉลี่ย ลําดับ 

1. ด+านท(องเท่ียว    
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี    
- การท$องเท่ียวและการโรงแรม 3.41 

3.43 2 - อุตสาหกรรมท$องเท่ียวและการบรกิารระหว$างประเทศ 3.45 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู$บ�านจอมบึง    
- การท$องเท่ียวและการโรงแรม  3.57 1 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม    
- บริการธุรกิจท$องเท่ียวและมคัคุเทศก+  3.39 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี    
- การจัดการอุตสาหกรรมบริการการท$องเท่ียว  3.04 4 

2. ด+านอาหาร    
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี    
- วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีการอาหาร 3.76  

3.54 
 
2 - เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 3.47 

- อาหารและโภชนาการประยุกต+ 3.38 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู$บ�านจอมบึง    
- เทคโนโลยีการแปรรูป  3.42 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม    
- วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีการอาหาร  3.63 1 
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สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ผลการประเมิน 
(ค(าเฉลี่ย) 

เฉลี่ย ลําดับ 

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี    
- คหกรรมศาสตร+ศึกษา  3.04 4 

หมายเหต ุ ข�อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปLการศึกษา 2561 กลุ$มมหาวิทยาลัยราชภฏัตะวันตก          
4 สถาบัน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว$า ลําดับการเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรจากการประเมินคุณภาพ

ภายในกับมหาวิทยาลัยท่ีเปMดสอนด�านอาหารและการท$องเท่ียว ดังนี้ 
ด+านการท(องเท่ียว สามารถจัดอันดับได�ดังนี้  1) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู$บ�านจอมบึง 2) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามลําดับ 
ด+านการอาหาร สามารถจัดอันดับได�ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี และ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู$บ�านจอมบึง ตามลําดับ 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

1.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) 
 (3) ระดับการยอมรับต(อผลงานด+านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผู+มีส(วนได+ส(วนเสีย 
  คณะกรรมการฯ ได�สํารวจความเห็นของผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย ได�แก$ ผู�ทรงคุณวุฒิ ศิษย+เก$า 
ผู�ปกครอง ผู�ใช�บัณฑิต บุคลากร และนักศึกษา เก่ียวกับการยอมรับต$อผลงานด�านการพัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียว จํานวน 520 ตัวอย$าง ระหว$างวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 ผลสํารวจดังตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี  4.3  ระดับการยอมรับต(อผลงานด+านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผู+มีส(วนได+ส(วนเสีย   
 

ท่ี ประเด็น ค(าเฉลี่ย ค(าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1 มีการวางระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและกําหนดพ้ืนท่ีสี

เขียวอย$างชัดเจน 
3.93 0.85 มาก 

2 มีการบรหิารจัดการและส$งเสริมหรืองดใช�พลังงาน เช$น 
มีแหล$งพลังงานทดแทน มีการใช�เครื่องใช�ไฟฟCาท่ีช$วย
ประหยดัพลังงาน มีการลดปริมาณการปล$อยกOาซเรือน
กระจก  มีโครงการหรือกิจกรรมลดโลกร�อน ฯลฯ 

3.72 0.86 มาก 

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

3.62 0.90 มาก 
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ท่ี ประเด็น ค(าเฉลี่ย ค(าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
4 มีการบริหารจัดการนํ้าและกิจกรรมการอนุรักษ+การใช�นํ้า 3.58 0.86 มาก 
5 มีการจํากัดการใช�รถยนต+และจักรยานยนต+ภายใน

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

3.65 0.88 มาก 

6 มีการจัดการเรียนการสอน/อบรม ท่ีเก่ียวกับ
สิ่งแวดล�อมและความยั่งยืนเป,นท่ีประจักษ+ 

3.61 0.85 มาก 

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

3.77 0.82 มาก 

 รวม 3.72 0.62 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว$า ผู�มีส$วนได�ส$วนเสียให�การยอมรับต$อผลการพัฒนามหาวิทยาลัยแห$งอาหาร

และการท$องเท่ียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยรวมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.72)              
โดยประเด็นมีการวางระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและกําหนดพ้ืนท่ีสีเขียวอย$างชัดเจน มีค$าคะแนนสูงท่ีสุด 
(ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.93) ส$วนประเด็นมีการบริหารจัดการน้ําและกิจกรรมการอนุรักษ+การใช�น้ํา มีคะแนน
ตํ่าสุด (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.58) 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
3.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 

 (4) ผลการลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Mertics) 
 

ตารางท่ี  4.4  ผลการลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Mertics)   
 

รายการประเมิน ค(าน้ําหนัก คะแนนท่ีได+ 
1. สถานท่ีและโครงสร�างพ้ืนฐาน (SI) 15 800 
2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC) 21 875 
3. ของเสีย (WC) 18 1,200 
4. นํ้า (WR) 10 775 
5. การขนส$ง (TR) 18 1,200 
6. การศึกษา (ED) 18 1,300 

รวม 100 6,150 
อยู(ในลําดับท่ี  12  ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอยู(ในลําดับท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 
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จากตารางท่ี 4.4 พบว$า ผลการจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกของ UI Green Mertics มีคะแนน  
6,150 คะแนน อยู$ในลําดับท่ี 12 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอยู$ในลําดับท่ี 1 ของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏท่ัวประเทศ 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด หน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 
1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู(ดิจิทัล (Digital University) 

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

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

สารสนเทศ จํานวน 553 ตัวอย$าง ระหว$างวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 ผลสํารวจ             

ดังตารางท่ี 4.5 

 

ตารางท่ี  4.5  ระดับความพร+อมใช+งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 

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

ความสามารถในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และสามารถรองรับการขยายตัวมหาวิทยาลัยใน
อนาคตได�อย$างเหมาะสม 

3.84 0.91 มาก 

2 มีเทคโนโลยีดจิิทัลและระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 

3.73 0.86 มาก 

3 มีเทคโนโลยีดจิิทัลและระบบสารสนเทศท่ีสอดคล�องกับ
การปฏิบัติงานสามารถเพ่ิม ประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 

3.78 0.93 มาก 

4 มีการยกระดับทักษะด�านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ของบุคลากรและนักศึกษา ให�สามารถเข�าถึง
นวัตกรรม บริการด�านเทคโนโลยีดจิิทัลได� 

3.69 0.87 มาก 

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

3.65 0.88 มาก 

6 การบริการของมหาวิทยาลยัเป,นรปูแบบออนไลน+ท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลยั 

3.66 0.89 มาก 
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ท่ี ประเด็น ค(าเฉลี่ย ค(าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
7 โดยรวมเป,นมหาวิทยาลยัดิจิทัลรองรับการเรยีนรู�ใน

ศตวรรษท่ี 21 อย$างเต็มศักยภาพ 
3.69 0.91 มาก 

 รวม 3.72 0.69 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว$า ระดับความพร�อมใช�งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี โดยรวมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.72) โดยประเด็นมีโครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัลท่ี
ทันสมัยเพ่ือยกระดับความสามารถในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และสามารถรองรับ
การขยายตัวมหาวิทยาลัยในอนาคตได�อย$างเหมาะสม มีค$าคะแนนสูงท่ีสุด (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.84)                 
ส$วนประเด็น บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน+จากข�อมูลสารสนเทศได�อย$างสะดวก 
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ได�ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ+มีคะแนนตํ่าสุด (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.65) 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด หน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
3.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 
 (6) ผลการจัดลําดับคุณภาพของเว็บไซตUมหาวิทยาลัยไทยของ Webometrics 

 
ตารางท่ี  4.6  ผลการจัดลําดับคุณภาพของเว็บไซตUมหาวิทยาลัยไทยของ Webometrics    

 
รายการประเมิน คะแนนท่ีได� ผลการจัดลําดับเทียบกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 
Presence Rank 2,590 ลําดับท่ี 4 
Impact Rank 3,046 ลําดับท่ี 4 
Openness Rank 2,951 ลําดับท่ี 2 
Excellence Rank 6,115 ลําดับท่ี 27 

รวม 14,702 ลําดับท่ี 5 
หมายเหตุ :  ผลการจัดอันดับรอบท่ี 2 ณ เดือนกรกฎาคม 2562 อยู$ในลําดับท่ี 5 
        ผลการจัดอันดับรอบท่ี 1 ณ เดือนมกราคม 2562  อยู$ในลําดับท่ี 9 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว$า ผลการจัดลําดับคุณภาพของเว็บไซต+มหาวิทยาลัยไทยของ Webometrics   
มหาวิทยาลัยอยู$ในลําดับท่ี 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ  

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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ประเด็นที่ 2 ความสําเร็จตามวัตถุประสงคUหลักของมหาวิทยาลัย 
2.1 ให+การศึกษาส(งเสริมวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง ทําการสอน 

 (7) ร+อยละการมีงานทําของบัณฑิต 
การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปLการศึกษา 2561 จากผู�สําเร็จการศึกษา 

จํานวน 1,944 คน ผลการสํารวจดังตารางท่ี 4.7 
 

ตารางท่ี  4.7  ร+อยละการมีงานทําของบัณฑิต ป_การศึกษา 2561 
 

ท่ี คณะ จํานวนบัณฑิต
ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน
บัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

จํานวน
บัณฑิตมี
งานทํา 

ร+อยละ 

1 คณะครุศาสตร+ 177 130 107 82.31 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 102 88 63 71.59 
3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 76 71 56 78.87 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
91 76 54 71.05 

5 คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี 181 152 131 86.18 
6 คณะพยาบาลศาสตร+ 119 95 80 84.21 
7 คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 823 674 517 76.71 
8 คณะวิทยาการจัดการ 375 294 228 77.55 
 รวม 1,944 1,580 1,236 78.23 

ที่มา : รายงานภาวะการมีงานทําของบณัฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปLการศึกษา 2561 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว$า จํานวนและร�อยละการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

(ปLการศึกษา 2561) มีผู�สําเร็จการศึกษา 1,944 คน ตอบแบบสอบถามจํานวน 1,580 คน มีงานทํา 1,236 
คน คิดเป,นร�อยละ 78.23 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
2.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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 (8) ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิต 
การสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต ปLการศึกษา 2561 จากผู�ใช�บัณฑิต จํานวน 

700 คน ผลการสํารวจดังตารางท่ี 4.8 
 

ตารางท่ี  4.8  ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิต    
 

ท่ี คณะ จํานวนนายจ+าง
ท่ีตอบ

แบบสอบถาม 

ค(าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจของผู+ใช+

บัณฑิต 

ร+อยละ แปลผล 

1 ครุศาสตร+ 61 4.45 89.00 ดี 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 33 4.23 84.60 ดี 
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 4.17 83.40 ดี 
4 วิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29 4.13 82.60 ดี 
5 วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี 49 4.26 85.20 ดี 
6 พยาบาลศาสตร+ 34 4.45 89.00 ดี 
7 มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 313 4.33 86.60 ดี 
8 วิทยาการจัดการ 131 4.26 85.20 ดี 
 รวม 700 4.25 85.00 ดี 

ที่มา : รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต ประจําปLการศึกษา 2561 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบว$า ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตต$อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (ปLการศึกษา 2561) จากผู�ตอบแบบสอบถาม 700 คน มีความพึงพอใจอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ย
เท$ากับ 4.25) คิดเป,นร�อยละ 85.00 ตามเกณฑ+การประเมินท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

 (9) จํานวนหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมาก 
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก มีท้ังหมดจํานวน 52 หลักสูตร มีผลการประเมินอยู$ในระดับดี 50 หลักสูตร และระดับดีมาก 
จํานวน 2 หลักสูตร ได�แก$ หลักสูตรครุศาสตร+มหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร+ 
คะแนนประเมิน เท$ากับ 4.11 และหลักสูตรครุศาสตร+บัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+ คะแนนประเมิน เท$ากับ 4.02  

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(า
คะแนนเท(ากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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2.2 พัฒนาการวิจัย 
 (10) จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต(อจํานวนอาจารยUประจํา 

ผลการรวบรวมข�อมูลจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต$อจํานวนอาจารย+ประจํา              
จากคณะต$าง ๆ ดังตารางท่ี 4.9 
 

ตารางท่ี  4.9  จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต(อจํานวนอาจารยUประจํา 
 

ท่ี คณะ จํานวน
งานวิจัย 

จํานวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย 

จํานวนอาจารย+
ประจํา* 

จํานวนเงินต$อ
อาจารย+ประจํา 

สังคมศาสตรU 13 3,271,400 198.5 16,480.60 
1 ครุศาสตร+ 1 715,000 33 21,666.67 
2 มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 9 2,130,400 122.50 17,391.02 
3 วิทยาการจัดการ 3 426,000 43 9,906.98 

วิทยาศาสตรUและเทคโนโลยี 24 3,674,700  156.50 23,480.51 
4 เทคโนโลยีการเกษตร 11 1,150,700 25 46,028.00 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 130,000 28 4,642.86 
6 วิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 1,675,500 53.50 31,613.21 
7 วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี 6 718,500 50 14,370.00 

วิทยาศาสตรUสุขภาพ 4 515,000  46.5 11,075.27 
8 พยาบาลศาสตร+ 4 515,000 46.50 11,075.27 
 รวม 40 7,461,100 401.50 18,583.06 

หมายเหต ุ *  จํานวนอาจารย+ประจํา นับจากระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี  

    9-12 เดือน   คิดเป,น 1 คน  

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

    น�อยกว$า 6 เดือน   ไม$สามารถนํามานับได� 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบว$า จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต$อจํานวนอาจารย+ประจําของสถาบันวิจัยและ
ส$งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีงานวิจัยท้ังสิ้น 40 เรื่อง เป,นเงินจํานวน 7,461,100 บาท มีอาจารย+ประจํา 
401.50 คน คิดเป,น 18,583.06 บาทต$อจํานวนอาจารย+ประจํา 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�า 5 - 7 แต$ละด�านมีค$า
คะแนน ดังนี้ 

ด+านสังคมศาสตรU มีค(าคะแนนเท(ากับ 3.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
ด+านวิทยาศาสตรUและเทคโนโลยี มีค(าคะแนนเท(ากับ 1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 

คะแนน 
ด+านวิทยาศาสตรUสุขภาพ มีค(าคะแนนเท(ากับ 1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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 (11) ร+อยละผลงานวิจัยท่ีได+รับการตีพิมพUต(อจํานวนอาจารยUประจํา 
ผลการรวบรวมข�อมูลผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ+ต$อจํานวนอาจารย+ประจํา                 

จากคณะต$าง ๆ ดังตารางท่ี 4.10 
 
ตารางท่ี  4.10 ร+อยละผลงานวิจัยท่ีได+รับการตีพิมพUต(อจํานวนอาจารยUประจํา 
 

ท่ี คณะ จํานวน
อาจารย+
ประจํา* 

ระดับ ร�อยละ 
ระดับชาต ิ ระดับ

นานาชาติ 
รวม 

1 ครุศาสตร+ 33 13 - 13 39.40 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 25 7 3 10 40.00 
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 - - - - 
4 วิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53.50 12 - 12 22.43 
5 วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี 50 3 3 6 12.00 
6 พยาบาลศาสตร+ 46.50 14 - 14 30.11 
7 มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 122.50 33 - 33 26.94 
8 วิทยาการจัดการ 43 2 3 5 11.63 
 รวม 401.50 84 9 93 23.16 

หมายเหต ุ *  จํานวนอาจารย+ประจํา นับจากระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี  

    9-12 เดือน   คิดเป,น 1 คน  

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

    น�อยกว$า 6 เดือน   ไม$สามารถนํามานับได� 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว$า  จํานวนผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ+ต$อจํานวนอาจารย+ประจํา คิดเป,น
ร�อยละ 23.16 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
2.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

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

ผลการรวบรวมข�อมูลผลงานวิจัยท่ีนําไปใช�ประโยชน+เชิงพาณิชย+หรือนําไปต$อยอด
พัฒนาท�องถ่ิน จากคณะต$าง ๆ ดังตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี  4.11  ร+อยละผลงานวิจัยท่ีนําไปใช+ประโยชนUเชิงพาณิชยUหรือนําไปต(อยอดพัฒนาท+องถ่ิน    
 

ท่ี คณะ 
จํานวน
งานวิจัย
ท้ังหมด 

การนําไปใช�ประโยชน+ 

คิดเป,น 
ร�อยละ 

บูรณาการ 
เชิง

พาณิชย+ 

พัฒนางาน
ประจําสู$
งานวิจัย 
(R to R) 

การเรียน
การสอน 

การให�บริการ 
(การพัฒนา
ท�องถิ่น) 

ทํานุบํารุง
ศิลป 

วัฒนธรรม 

1 ครุศาสตร+ 8 8 8 1 - - 100.00 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 15 15 15 - - - 100.00 
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 1 - - - 14.29 
4 วิศวกรรมศาสตร+และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
14 14 14 - - - 100.00 

5 วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี 7 7 5 - - - 71.43 
6 พยาบาลศาสตร+ 2 2 2 - - - 100.00 
7 มนุษยศาสตร+และ

สังคมศาสตร+ 
12 12 3 - - - 25.00 

8 วิทยาการจัดการ 2 2 2 - - - 100.00 
 รวม 67 67 50 1 - - 74.63 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว$า  ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช�ประโยชน+เชิงพาณิชย+หรือนําไปต$อยอดพัฒนา

ท�องถ่ิน คิดเป,นร�อยละ 74.63 โดยมีงานวิจัยท้ังหมด 67 เรื่อง ใช�ในการเรียนการสอน 67 เรื่อง               
การให�บริการ (การพัฒนาท�องถ่ิน) 50 เรื่อง ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 เรื่อง ส$วนการนําไปใช�ในเชิง
พาณิชย+และพัฒนางานประจําสู$งานวิจัย (R to R) ยังไม$ปรากฎข�อมูล 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 
2.3 ให+บริการวิชาการแก(สังคม (การพัฒนาท+องถ่ิน) 

 (13) จํานวนชุมชนต+นแบบ 

ผลการรวบรวมข�อมูลผลงานวิจัยท่ีนําไปใช�ประโยชน+เชิงพาณิชย+หรือนําไปต$อยอด
พัฒนาท�องถ่ิน จากคณะต$าง ๆ ดังตารางท่ี 4.12 
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ตารางท่ี  4.12  จํานวนชุมชนต+นแบบ 
 

ท่ี หน(วยงาน จํานวนชุมชน
ต+นแบบ 

ต+นแบบด+าน (เร่ือง) 

1 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม   

1 1) การจัดการขยะ 

2 ครุศาสตร+ 1 2) การจัดท$องเท่ียวเชิงนิเวศประวัติศาสตร+โคก
เศรษฐี เพ่ือพัฒนาผู�นําและแกนนําของเส�นทาง
การท$องเท่ียวเชิงนิเวศประวัตศิาสตร+ทุ$งเศรษฐี 

3 เทคโนโลยีการเกษตร 2 3) การบริหารจัดการนํ้าชุมชนต�นแบบเพ่ือขจัด
ปuญหาความยากจน  

4) การพัฒนาผลิตภณัฑ+มะพร�าวนํ้าหอมเชิง
พาณิชย+ 

4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 5) ต�นแบบแอปพลิเคช่ันเส�นทางท$องเท่ียว
ตาลโตนด ต.บ�านทาน อ.บ�านลาด จ.เพชรบุร ี

5 วิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1 6) ระบบชลประทานอัจฉรยิะในระบบเกษตร
อินทรีย+ 

6 วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี 1 7) การประกอบอาชีพเสริมด�าน “นวดไทยเพ่ือ
สุขภาพ” เพ่ือแก�ไขปuญหาความยากจน  

7 พยาบาลศาสตร+ 2 8) การดูแลตนเองด�านสุขภาวะของผู�สูงอายุ 
9) ชุมชนต�นแบบด�านการพ่ึงพาตนเองและสร�าง

ความเข�มแข็งให�กับชุมชน 
8 มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 3 10) ภูมิปuญญาท�องถ่ินวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

11) ภูมิปuญญาท�องถ่ิน วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
12) สร�างมลูค$าเพ่ิมด�านวัฒนธรรม  

9 วิทยาการจัดการ 2 13) การจัดการสิ่งแวดล�อม สร�างมูลค$าเพ่ิมด�าน
วัฒนธรรม  

14) ยกระดับสังคมและเศรษฐกิจ  
 รวม 14  

 

จากตารางท่ี 4.12 พบว$า  จํานวนชุมชนต�นแบบ  จํานวน 14 ชุมชน 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

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

ท่ี 4.13 
 

ตารางท่ี  4.13  จํานวนชุมชนต+นแบบท่ีได+รับรางวัลระดับชาติ 
 

ท่ี หน(วยงาน ชุมชน
ต+นแบบท่ี

ได+รับรางวัล 

ต+นแบบด+าน (เร่ือง) หน(วยงานท่ีให+ 

1 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

-   

2 ครุศาสตร+ -   
3 เทคโนโลยีการเกษตร -   
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1) ศูนย+การเรียนรู�

ท$องเท่ียวและสาธิต
เกษตรแบบ
ผสมผสาน 

กองนโยบายเทคโนโลยเีพ่ือ
การเกษตรและเกษตรกรรม
ยั่งยืน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ+ 

5 วิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

-   

6 วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี -   
7 พยาบาลศาสตร+ -   
8 มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 1 2) หมู$บ�านดีเด$นด�าน

การกําจัดขยะ 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

9 วิทยาการจัดการ 1 3) การจัดการขยะ รางวัล 
ZERO WASTE  

กรมส$งเสรมิสุขภาพ
สิ่งแวดล�อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

 รวม 3   

 
จากตารางท่ี 4.13 พบว$า  จํานวนชุมชนต�นแบบท่ีได�รับรางวัลระดับชาติ จํานวน 3 ชุมชนต�นแบบ 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

 



 

 91 

2.4 ปรับปรุงถ(ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
 (15) จํานวนชุมชนท่ีได+รับการถ(ายทอดเทคโนโลยี 

ผลการรวบรวมข�อมูลจํานวนชุมชนท่ีได�รับการถ$ายทอดเทคโนโลยี จากคณะต$าง ๆ            
ดังตารางท่ี 4.14 
 

ตารางท่ี  4.14  จํานวนชุมชนได+รับการถ(ายทอดเทคโนโลยี    
 

ท่ี หน(วยงาน ชุมชนได+รับ
การถ(ายทอดฯ 

เทคโนโลยีท่ีได+รับถ(ายทอดฯ (เร่ือง) 

1 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
  

2 1) การยืดอายุการเก็บรักษาความสดของผัก
กูด 

2) ระบบนํ้าอัจฉริยะเพ่ือการเกษตร 
2 ครุศาสตร+ 11 3) ด�านการจัดการเรียนรู�ด�วยอินโฟกราฟMกโดย

ใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร+ 
4) ด�านการจัดการเรียนรู�ด�วยอินโฟกราฟMกโดย

ใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร+ 
5) ด�านการสอนวิทยาการคํานวณ 
6) การจัดท$องเท่ียวเชิงนิเวศประวัติศาสตร+

โคกเศรษฐี เพ่ือพัฒนาผู�นําและแกนนําของ
เส�นทางการท$องเท่ียวเชิงนิเวศ
ประวัติศาสตร+ทุ$งเศรษฐี 

7) ด�านการอ$านออกเขียนได�  
3 เทคโนโลยีการเกษตร 11 8) การบริหารจัดการนํ้าชุมชนต�นแบบเพ่ือ

ขจัดปuญหาความยากจน 
9) การพัฒนาผลิตภณัฑ+วาฟเฟMลจากแปCง

กล�วย 
10) แปรรูปผลิตภณัฑ+ไซเดอร+จากแปCงกล�วย 

และนํ้าพริกเผาจากกล�วย 
11) องค+ความรู�การเพาะฟuกไข$หมึก 
12) วิธีใช�นํ้าหมักชีวภาพทดแทนสารละลาย

มาตรฐานอนินทรยี+ 
13) จุลินทรีย+สังเคราะห+แสง 
14) แผนท่ีเส�นทางท$องเท่ียวเชิงสุขภาพสาย

เกลือจังหวัดเพชรบุร ี
15) คู$มือการปลูกพืชนํ้าน�อย 
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ท่ี หน(วยงาน ชุมชนได+รับ
การถ(ายทอดฯ 

เทคโนโลยีท่ีได+รับถ(ายทอดฯ (เร่ือง) 

   16) สารชีวภณัฑ+ควบคุมโรคและแมลง 
17) วิธีการผลติมะพร�าวนํ้าหอมให�ปลอดภัยการ

พัฒนาคุกก้ีปลารสเครื่องแกงสมุนไพร 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 18) ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทย โดยใช�เครื่องมือทางด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนานักเรียนให�มีความรู�และทักษะการ
อ$านออกเขียนได�รายวิชาภาษาไทย 

19) เว็บเทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ+บน
ระบบอินเตอร+เน็ต 

5 วิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2 20) การผลิตแกOสชีวภาพจากมลูวัว 
21) ระบบชลประทานอัจฉรยิะในระบบเกษตร

อินทรีย+ 
6 วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี 4 22) ด�านทําผลิตภณัฑ+นวดเพ่ือสุขภาพจาก

สมุนไพร และการนวดพ้ืนฐานด�วยสมุนไพร 
23) ด�านทําผลิตภณัฑ+แปรรูปจากกล�วย 
24) ด�านแปรรปูโคเน้ือ 
25) ด�านทําผลิตภณัฑ+เพ่ือสุขภาพจากตาลโตนด 

และพัฒนาบรรจุภณัฑ+ 
7 พยาบาลศาสตร+ - - 
8 มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 6 26) การออกแบบผลติภณัฑ+ จากผ�าทอ 

27) การปลูกผักปลอดสาร 
28) การพัฒนาเส�นทางท$องเท่ียวบ�านสามเรือน 

- ยางนํ้ากลัดใต� โดยใช�ระบบดจิิตอล 
29) การออกแบบผลติภณัฑ+จาก ผ�าทอ 
30) การพัฒนาเส�นทางท$องเท่ียวบ�านสามเรือน 

- ยางนํ้ากลัดใต� โดยใช�ระบบดจิิตอล 
31) การแปรรปูกล�วยผง 
32) ผลิตภณัฑ+ นํ้าส�มสายชูหมักจากสบัประรด 

และนํ้าพริกเผากล�วย 
33) แปรรูปผลิตภณัฑ+ สบู$ใยสับปะรด 
34) นํ้ามันมะพร�าวสกัดเย็น 
35) ลิปสติก ลิปมันจากมะพร�าว 
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ท่ี หน(วยงาน ชุมชนได+รับ
การถ(ายทอดฯ 

เทคโนโลยีท่ีได+รับถ(ายทอดฯ (เร่ือง) 

36) การแปรสภาพวัสดุประเภทอินทรยี+เหลือใช� 
เช$น มูลสตัว+ พืชผัก กากอาหารให�เป,นแกOส
ชีวภาพเพ่ือการหุงต�ม 

9 วิทยาการจัดการ 6 37) การอบรม E-Commerce ส$งเสรมิด�านการ
พัฒนาช$องทางการจัดจําหน$ายสินค�า
เกษตรสีเขียว  ของดีบ�านในดง 

38) พัฒนาบรรจุภณัฑ+ (เมล$อน นํ้ามันเหลือง) 
39) การออกแบบผลติภณัฑ+กะปM 
40) แปรรูปครีมทามือกลิ่นสับปะรด  สลีปปMzง

มาร+คกลิ่นสับปะรด 
41) ประชาสมัพันธ+ผลติภณัฑ+ของชุมชน 
42) การพัฒนาช$องทางการตลาดผ$านสื่อ

ออนไลน+ 
43) พัฒนาการยืดอายผุลติภณัฑ+พัฒนาบรรจุ

ภัณฑ+ 
 รวม 45  

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว$า  จํานวนชุมชนได�รับการถ$ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 45 ชุมชน 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

 (16) จํานวนชุมชนท่ีได+รับรางวัลในระดับชาติ 

ผลการรวบรวมข�อมูลจํานวนชุมชนท่ีได�รับรางวัลในระดับชาติจากการถ$ายทอด
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย จากคณะต$าง ๆ ดังตารางท่ี 4.15 
 

ตารางท่ี  4.15  จํานวนชุมชนต+นแบบท่ีได+รับรางวัลระดับชาติจากการถ(ายทอดเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัย    

 
ท่ี หน(วยงาน ชุมชนต+นแบบท่ี

ได+รับรางวัล 
ต+นแบบด+าน (เร่ือง) 

1 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  - - 
2 ครุศาสตร+ - - 
3 เทคโนโลยีการเกษตร - - 
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ท่ี หน(วยงาน ชุมชนต+นแบบท่ี
ได+รับรางวัล 

ต+นแบบด+าน (เร่ือง) 

4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ศูนย+การเรียนรู�ท$องเท่ียวและสาธิตเกษตร
แบบผสมผสาน 

5 วิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- - 

6 วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี - - 
7 พยาบาลศาสตร+ - - 
8 มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  

1 
ชุมชนท$องเท่ียว OTOP 

9 วิทยาการจัดการ  
 รวม 2  

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว$า  จํานวนชุมชนต�นแบบท่ีได�รับรางวัลระดับชาติจากการถ$ายทอด

เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ชุมชน 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด หน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 
2.5 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 (17) จํานวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต+นแบบ 

ผลการรวบรวมข�อมูลจํานวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ จากคณะต$าง ๆ           
ดังตารางท่ี 4.16 
 

ตารางท่ี  4.16  จํานวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต+นแบบ    
 

ท่ี หน(วยงาน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ต+นแบบ (ชุมชน) 

ท่ีต้ัง 

1 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  - - 
2 ครุศาสตร+ - - 
3 เทคโนโลยีการเกษตร - - 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1) ตําบลตําหรุ อําเภอบ�านลาด    

จังหวัดเพชรบุร ี
5 วิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
1 2) อําเภอเขาย�อย จังหวัด

เพชรบุร ี
6 วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี - - 
7 พยาบาลศาสตร+ - - 
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ท่ี หน(วยงาน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ต+นแบบ (ชุมชน) 

ท่ีต้ัง 

8 มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 3 3) ตําบลไร$ใหม$พัฒนา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

4) ตําบลอ$างทอง อําเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ+ 

   5) ตําบลทองมงคล อําเภอบาง
สะพาน จ.เพชรบุร ี

9 วิทยาการจัดการ 1 6) ตําบลบ�านในดง อําเภอท$ายาง  
จังหวัดเพชรบุร ี

 รวม 6  

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว$า  จํานวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ จํานวน 6 ชุมชน 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด หน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 
2.6 ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 (18) จํานวนชุมชนท่ีได+รับการพัฒนาและแก+ปeญหา หรือจํานวนช้ินงานท่ีการสร+าง

มูลค(าเพ่ิมสู(เศรษฐกิจสร+างสรรคU โดยใช+องคUความรู+ด+านศิลปวัฒนธรรม  

จํานวนชุมชนท่ีได�รับการพัฒนาและแก�ปuญหา หรือจํานวนชิ้นงานท่ีการสร�างมูลค$าเพ่ิม
สู$เศรษฐกิจสร�างสรรค+ โดยใช�องค+ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรม มีจํานวนชุมชนท่ีได�รับการพัฒนาฯ จํานวน 13 
ชุมชน และจํานวนชิ้นงานท่ีการสร�างมูลค$าเพ่ิม สู$เศรษฐกิจสร�างสรรค+ 42 ชิ้นงาน 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด หน�าท่ี 5-7 มีค(า
คะแนนเท(ากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

2.7 ผลิตครูและส(งเสริมวิทยฐานะครู 
 (19) ร+อยละบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุได+ในการสอบครั้งแรก 

ผลการรวบรวมข�อมูลร�อยละบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุได�ในการสอบครั้งแรก จากคณะ 
ต$าง ๆ ดังตารางท่ี 4.17 
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ตารางท่ี  4.17 ร+อยละบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุได+ในการสอบครั้งแรก    
 

ท่ี คณะ จํานวนบัณฑิตครู
ท่ีสมัครสอบ 

จํานวนบัณฑิต
ครูท่ีสอบบรรจุได+ 

ร+อยละ 

1 ครุศาสตร+ (ภาษาไทย พลศึกษา การศึกษาปฐมวัย) 97 6 6.19 
2 วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี (เคมี ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี คณิตศาสตร+) 
162 106 65.43 

3 มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ (ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา นาฎยดรุิยางคศาสตร+ แขนงดนตรีไทย แขนง
ดนตรสีากล แขนงนาฎยการแสดง ศิลปศึกษา) 

149 56 37.58 

 รวม 408 168 41.18 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบว$า ร�อยละบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุได�ในการสอบครั้งแรก คิดเป,นร�อยละ 41.18 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

3.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

 (20) ร+อยละนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีคะแนนเฉล่ียจากผลทดสอบทาง

การศึกษาระดับพ้ืนฐานท่ีมีคะแนนสูงกว(าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 

ผลการรวบรวมข�อมูลร�อยละนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยจาก
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับพ้ืนฐานท่ีมีคะแนนสูงกว$าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด จากคณะ ต$าง ๆ            
ดังตารางท่ี 4.18 
 
ตารางท่ี  4.18  ร+อยละนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีคะแนนเฉล่ียจากผลทดสอบทางการศึกษา

ระดับพ้ืนฐานท่ีมีคะแนนสูงกว(าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 
 

ท่ี โรงเรียนกองทุนการศึกษา จํานวนนักเรียน
โรงเรียนกองทุนท่ี
ได+รับการพัฒนา 

จํานวนนักเรียนโรงเรียน
กองทุนท่ีสอบผ(านเกณฑU 

(36.52) 

ร+อยละ 

1 บ�านหุบกะพง 29 11 37.93 
2 บ�านหนองเข่ือน 12 4 33.33 
3 บ�านดอนขุนห�วย 36 15 41.67 
4 บ�านป|าเด็ง 96 37 38.54 
5 บ�านด$านโง 17 8 47.06 
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ท่ี โรงเรียนกองทุนการศึกษา จํานวนนักเรียน
โรงเรียนกองทุนท่ี
ได+รับการพัฒนา 

จํานวนนักเรียนโรงเรียน
กองทุนท่ีสอบผ(านเกณฑU 

(36.52) 

ร+อยละ 

6 บ�านหนองป}นแตก 30 10 33.33 
7 บ�านแม$คะเมย 24 10 41.67 
8 บ�านท$าตะคร�อมิตรภาพท่ี 192 35 12 34.29 
9 อานันท+ 20 5 25.00 
10 วไลย 18 7 38.89 
11 บ�านห�วยไคร� 46 16 34.78 
12 บ�านพุพลู 8 3 37.50 
 รวม 371 138 37.20 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบว$า ร�อยละนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยจากผลทดสอบ

ทางการศึกษาระดับพ้ืนฐานท่ีมีคะแนนสูงกว$าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด โดยรวมนักเรียนได�รับการพัฒนา 
371 คน สอบผ$านเกณฑ+ 138 คน คิดเป,นร�อยละ 37.20 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด มีค(าคะแนนเท(ากับ 5.00 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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ประเด็นที่ 3 การพัฒนาองคUกร 
3.1 การพัฒนาองคUกร 

 (21) ร+อยละการบรรลุเป"าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพจากข+อเสนอแนะของ

คณะกรรมการติดตามฯ 

 

ตารางท่ี  4.19  ร+อยละการบรรลุเป"าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพจากข+อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามฯ    

 
ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด เป"าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 

 ไม(บรรลุ หน(วยนับ จํานวน 

1. มหาวิทยาลยัควรเก็บรวบรวมข�อมลูการผลติและพัฒนา
ครูอย$างครบวงจรและเป,นปuจจุบัน มีการติดตามข�อมลู
อย$างเป,นระบบเน่ืองจากเป,นหน่ึงในเปCาหมายของ
ยุทธศาสตร+ใหม$มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    

- จัดทําฐานข�อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ฐาน 1 1 � 

2. เปCาหมายสําคัญของมหาวิทยาลยัตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลยั 3 ประการ ได�แก$ การพัฒนา
มหาวิทยาลยัแห$งอาหารและการท$องเท่ียว การพัฒนาสู$
การเป,นมหาวิทยาลัยสีเขียว และการพัฒนา
มหาวิทยาลยัดิจิทัล พบว$า มีผลการดําเนินงานอยู$ใน
ระดับพอใช� จึงควรมีการปรับแผน เปCาหมายและวิธีการ
ดําเนินการให�ชัดเจนและสร�างความเข�าใจกับหน$วย
ปฏิบัติให�มากข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือให�ทุกคนมีส$วนร$วมในการ
ขับเคลื่อนเปCาหมายสู$ความสําเร็จให�ได� 

    

- การปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปLงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

ครั้ง 1 1 � 

3. การบริหารจัดการโรงเรียนอาหารนานาชาติ ควร
ดําเนินการในเชิงธุรกิจ เพ่ือให�สามารถใช�ประโยชน+จาก
เครื่องมือ อาคารสถานท่ี และศักยภาพของบุคลากรใน
การสร�างรายได�ให�กับมหาวิทยาลยั โดยอาจปรับปรุง 
ระเบียบ ข�อบังคับ เพ่ือความคล$องตัวในการบริหาร
จัดการ 

    

- ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียน
อาหารนานาชาติให�มคีวามคล$องตวัในเชิงธุรกิจ 

ระดับ 3 2 � 
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ประเด็นเสนอแนะ/ตัวชี้วัด เป"าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

 บรรลุ 
 ไม(บรรลุ หน(วยนับ จํานวน 

และสร�างรายได�ให�กับมหาวิทยาลยั แบ$งเป,น 5 
ระดับ ดังน้ี 
(1)  มีการจัดทําโครงสร�างการบริหารโรงเรียน

อาหารนานาชาต ิ
(2)  มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาหาร

นานาชาติ 
(3)  มีการปรับปรุงระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องให�

มีความคล$องตัวในเชิงธุรกิจ และสร�างรายได�
ให�กับมหาวิทยาลยั 

(4)  มีการจัดทําแผนการบริหารโรงเรียนอาหาร
นานาชาติ 

(5)  มีการตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน
โรงเรียนอาหารนานาชาต ิ

4. ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัยท่ีมตีัวช้ีวัด
ท้ังหมด 30 ตัว โดยบรรลุเพียง 15 ตัว คิดเป,นร�อยละ 
50 ซ่ึงถือว$าน�อย มหาวิทยาลัยจึงควรกํากับกับติดตาม
การดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุเปCาหมายให�มากกว$าน้ี 

    

- มหาวิทยาลยัมอบหมายกองนโยบายและแผนใน
การติดตามตรวจสอบโครงการกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัตริาชการ ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพ่ือเร$งรัดการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ให�
สามารถดําเนินการได�ตรงตามไตรมาส และปรับ
โครงการท่ีมีความจําเป,นเร$งด$วนตามนโยบาย
มหาวิทยาลยั ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 6/2562 

ครั้ง 1 1 � 

รวมตัวชี้วัดท้ังหมด 4 
รวมตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป"าหมาย 3 
บรรลุเป"าหมายคิดเปfนร+อยละ 75.00 

 

จากตารางท่ี 4.19 พบว$า ร�อยละการบรรลุเปCาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพจากข�อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ คิดเป,นร�อยละ 75.00 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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 (22) จํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองคUกร 

ผลการรวบรวมข�อมูลจํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองค+กรจากคณะ สํานัก 
สถาบัน ดังตารางท่ี 4.21 
 

ตารางท่ี  4.20  จํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองคUกร    
 

ท่ี หน(วยงาน จํานวนรางวัลท่ีได+รับ 

1 ครุศาสตร+ 6 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 18 
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 
4 วิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 
5 วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี - 
6 วิทยาการจัดการ 7 
7 มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 24 
8 พยาบาลศาสตร+ 13 
9 สํานักงานอธิการบด ี 5 
10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
11 สํานักส$งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 1 
12 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 6 
 รวม 111 

 

จากตารางท่ี 4.20 พบว$า จํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองค+กร จํานวน 111 รางวัล 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

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

 (23) ร+อยละการบรรลุเป"าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป_ของหน(วยงาน 

 
ตารางท่ี  4.21  ร+อยละการบรรลุเป"าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป_ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 
 

ประเด็นยุทธศาสตรU/เป"าประสงคU/ตัวชี้วัด 
เป"าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 

 ไม(บรรลุ หน(วยนับ จํานวน 

1. ยุทธศาสตร+ท่ี 1 การสร�างความโดดเด$นด�านอาหารและ
การท$องเท่ียว 

    

1.1 จํานวนหลักสตูรนานาชาติด�านอาหารและการ
ท$องเท่ียวร$วมกับมหาวิทยาลัยในต$างประเทศ 

หลักสตูร 1 -  

1.2 จํานวนรายได�จากการอบรมหลักสตูรระยะสั้นด�าน
อาหารและการท$องเท่ียว 

ล�านบาท 2 -  

1.3 ร�อยละงานวิจยัท่ีเผยแพร$ระดับชาติและนานาชาต ิ ร�อยละ 60 47.37  
1.4 จํานวนบุคลากรและนักศึกษาท่ีได�รับรางวัล/การ

ยอมรับนะดับชาติหรือนานาชาติด�านอาหารและการ
ท$องเท่ียวหรือท่ีเก่ียวข�อง 

คน 15 22  

1.5 จํานวนมาตรฐานเป,นท่ียอมรับด�านอาหารและการ
ท$องเท่ียวหรือท่ีเก่ียวข�อง 

มาตรฐาน 1 4  

รวม บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปfนร+อยละ 40.00 
2. ยุทธศาสตร+ท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต     

2.1 ร�อยละของหลักสูตรท่ีได�รับรองมาตรฐานข้ึน
ทะเบียน TQR 

ร�อยละ 80 -  

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

ร�อยละ 40 21.84  

2.3 ร�อยละของอาจารย+ท่ีมีคณุวุฒิระดบัปริญญาเอกต$อ
อาจารย+ประจํา 

ร�อยละ 50 38.42  

2.4 ร�อยละของบัณฑิตท่ีมสีมรรถนะเป,นท่ีพึงพอใจของ
สถานประกอบการ ระดับ 3.51 ข้ึนไป 

ร�อยละ 80 88.5  

2.5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา ข�อ 4 4  

รวม บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปfนร+อยละ 40.00 
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ประเด็นยุทธศาสตรU/เป"าประสงคU/ตัวชี้วัด 
เป"าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 
 ไม(บรรลุ หน(วยนับ จํานวน 

3. ยุทธศาสตร+ท่ี 3 การผลติและพัฒนาวิชาชีพครู     
3.1 ร�อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบผ$านมาตรฐานใบ

ประกอบวิชาชีพคร ู
ร�อยละ 90 90  

3.2 ร�อยละของอาจารย+หลักสูตรครศุาสตร+ท่ีเป,นต�นแบบ
ความเช่ียวชาญ ในวิชาชีพท่ีได�รับการยอมรับ (เป,น
วิทยากร/ผู�ทรงคุณวุฒิ) 

ร�อยละ 40 55.5  

3.3 จํานวนโรงเรยีนในท�องถ่ินท่ีมีการนํานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู�ของโรงเรียนสาธิตไปใช�ประโยชน+ 

โรงเรียน 6 6 
 

 

3.4 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูท่ีได�รับการ
ตีพิมพ+เผยแพร$ท้ังในระดับชาติและนานาชาติหรือ
นําไปใช�ประโยชน+ต$อการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

เรื่อง 6 6  

รวม บรรลุตัวชี้วัด 4 ตัว จาก 4 ตัว คิดเปfนร+อยละ 100.00 
4. ยุทธศาสตร+ท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม     

4.1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใช�เพ่ือเป,น
ต�นแบบหรือใช�ประโยชน+ในการพัฒนาท�องถ่ิน สังคม 
และประเทศ 

เรื่อง 8 50  

4.2 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไก
การบริหารงานวิจัย 

ระดับ 3 3  

4.3 ร�อยละโครงการวิจัย / ชุดโครงการวิจัยท่ีได�รับการ
สนับสนุนจากแหล$งทุนภายนอก 

ร�อยละ 10 63  

4.4 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค+ท่ีได�รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

เรื่อง 3 1  

4.5 จํานวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองาน
สร�างสรรค+ท่ีสร�างมลูค$าเพ่ิม (Value Creation )      
สู$เชิงพาณิชย+/ อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร�างสรรค+ 

เรื่อง 4 5  

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

ร�อยละ 30 40.40  

4.7 จํานวนบทความวิจัยท่ีได�รับการอ�างอิง (citation)   
ใน refereed journal หรือในฐานข�อมูลระดับชาติ
และนานาชาตติ$ออาจารย+ประจํา 

เรื่อง 5 76.00  

รวม บรรลุตัวชี้วัด 6 ตัว จาก 7 ตัว คิดเปfนร+อยละ 85.71 
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ประเด็นยุทธศาสตรU/เป"าประสงคU/ตัวชี้วัด 
เป"าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 
 ไม(บรรลุ หน(วยนับ จํานวน 

5. ยุทธศาสตร+ท่ี 5 การพัฒนาท�องถ่ิน     

5.1 จํานวนโครงการท่ีบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลยั
เพ่ือพัฒนาท�องถ่ินด�านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม 
และศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 10 11  

5.2 จํานวนองค+กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนมีส$วนร$วมใน
การพัฒนาท�องถ่ิน 

องค+กร 5 5  

5.3 ร�อยละรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนกลุ$มเปCาหมาย
ท่ีเข�าร$วมโครงการ 

ร�อยละ 5 15  

5.4 จํานวนกลุ$มวิสาหกิจชุมชน/ ผู�ประกอบการใหม$ใน
ชุมชน 

กลุ$ม 5 5  

5.5 จํานวนชุมชนต�นแบบท่ีนําศาสตร+พระราชาสู$การ
ปฏิบัติอย$างเป,นรูปธรรม 

ชุมชน 2 3  

5.6 จํานวนเทคโนโลยีท่ีสามารถตอบสนองการท$องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

ช้ิน 2 2  

5.7 จํานวนฐานข�อมูลกลางของชุมชน ฐาน 2 8  

รวม บรรลุตัวชี้วัด 7 ตัว จาก 7 ตัว คิดเปfนร+อยละ 100.00 
6. ยุทธศาสตร+ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิาร     

6.1 ร�อยละของผู�บริหารท่ีได�รับการพัฒนา ร�อยละ 50 76  

6.2 ร�อยละของผู�ผ$านการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ร�อยละ 70 70  

6.3 ร�อยละของบุคลากรท่ีผ$านการประเมินตามเกณฑ+ ร�อยละ 70 -  

6.4 บุคลากรได�รับการยอมรับจากหน$วยงานท้ังภายใน
และภายนอก 

คน 3 2  

6.5 จํานวนองค+ความรู� และนวัตกรรมท่ีนําไปใช�
ประโยชน+ 

ช้ิน 3 1  

6.6 ได�รับการจัดอันดับเป,นมหาวิทยาลัยสเีขียว 1 ใน 10 
ของประเทศไทย 

อันดับ 8/10 12  

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

หน$วยงาน 13 11  

6.8 ระดับการยอมรับของท�องถ่ินและสังคมต$อ
ภาพลักษณ+ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 3  

6.9 ระดับความพร�อมใช�ของเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 4 4  

6.10 ระดับความรอบรู�ด�านเทคโนโลยีดจิิทัลของนักศึกษา
และบุคลากร 

ระดับ 4 4  

รวม บรรลุตัวชี้วัด 4 ตัว จาก 10 ตัว คิดเปfนร+อยละ 40.00 
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ประเด็นยุทธศาสตรU/เป"าประสงคU/ตัวชี้วัด 
เป"าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
 บรรลุ 
 ไม(บรรลุ หน(วยนับ จํานวน 

จํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป"าหมาย 25 
จํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด 38 

คิดเปfนร+อยละ 65.78 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว$า ร�อยละการบรรลุเปCาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปLของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี คิดเป,นร�อยละ 65.78 
เม่ือพิจารณาเป,นรายยุทธศาสตร+ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร+ท่ี 1 การสร�างความโดดเด$นด�านอาหารและการท$องเท่ียว บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัว จาก 5 

ตัว คิดเป,นร�อยละ 40.00 
ยุทธศาสตร+ท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัว จาก 5 ตัว คิดเป,นร�อยละ 40.00 
ยุทธศาสตร+ท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู บรรลุตัวชี้วัด 4 ตัว จาก 4 ตัว คิดเป,นร�อยละ 

100.00 
ยุทธศาสตร+ท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บรรลุตัวชี้วัด 6 ตัว จาก 7 ตัว คิดเป,นร�อยละ 85.71 
ยุทธศาสตร+ท่ี 5 การพัฒนาท�องถ่ิน บรรลุตัวชี้วัด 7 ตัว จาก 7 ตัว คิดเป,นร�อยละ 100.00 
ยุทธศาสตร+ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร บรรลุตัวชี้วัด 4 ตัว จาก 10 ตัว คิดเป,นร�อยละ 

40.00 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด หน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

1.16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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4.2 การบริหารงบประมาณ 
 (24) ร+อยละของอัตราการเบิกจ(ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป_ 

 

ตารางที่  4.22 ร+อยละของอัตราการเบิกจ(ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป_ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
 

ที่ หน(วยงาน 
เงินงบประมาณ เงินรายได+ รวม 

จัดสรร ใช+จ(าย % จัดสรร ใช+จ(าย % จัดสรร ใช+จ(าย % 
1 ครุศาสตร+ 4,502,938.00 4,207,174.72 93.43 2,953,200.00 2,399,752.06 81.26 7,456,138.00 6,606,926.78 88.61 
2 เทคโนโลยีการเกษตร 4,356,400.00 3,115,511.93 71.52 2,720,300.00 2,376,691.80 87.37 7,076,700.00 5,492,203.73 77.61 
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2,383,200.00 2,313,544.00 97.08 2,312,800.00 2,128,181.88 92.02 4,696,000.00 4,441,725.88 94.59 
4 วิศวกรรมศาสตร+และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4,640,900.00 3,303,647.63 71.19 2,828,600.00 2,508,718.32 88.69 7,469,500.00 5,812,365.95 77.81 

5 วิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยี 

6,084,996.00 5,929,550.20 97.45 4,998,220.00 4,696,266.30 93.96 11,083,216.00 10,625,816.50 95.87 

6 วิทยาการจัดการ 5,870,200.00 4,342,000.28 73.97 3,192,400.00 2,491,491.24 78.04 9,062,600.00 6,833,491.52 75.40 
7 มนุษยศาสตร+และ

สังคมศาสตร+ 
9,307,246.00 6,733,804.50 72.35 10,099,600.00 7,451,593.01 73.78 19,406,846.00 14,185,397.51 73.09 

8 พยาบาลศาสตร+ 1,916,220.00 1,498,465.62 78.20 1,944,300.00 1,634,383.52 84.06 3,860,520.00 3,132,849.14 81.15 
9 สํานักงานอธิการบด ี 13,159,500.00 8,500,419.58 64.60 19,414,400.00 17,107,085.27 88.12 32,573,900.00 25,607,504.85 78.61 
10 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1,815,540.00 1,652,343.62 91.01 1,598,200.00 1,458,596.22 91.26 3,413,740.00 3,110,939.84 91.13 
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ที่ หน(วยงาน 
เงินงบประมาณ เงินรายได+ รวม 

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

และงานทะเบียน 
2,056,400.00 1,875,501.28 91.20 3,428,700.00 3,183,945.44 92.86 5,485,100.00 5,059,446.72 92.24 

12 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

5,884,384.00 4,884,035.19 83.00 4,575,700.00 1,857,037.99 40.58 10,460,084.00 6,741,073.18 64.45 

13 โรงเรียนสาธิตฯ 3,235,700.00 3,205,765.93 99.07 100,000.00 82,704.00 82.70 3,335,700.00 3,288,469.93 98.58 
14 งบกลาง 450,021,176.00 388,897,172.50 86.42 98,512,180.00 75,341,895.34 76.48 548,533,356.00 464,239,067.84 84.63 

 รวม 515,234,800.00 440,458,936.98 85.49 158,678,600.00 124,718,342.39 78.60 673,913,400.00 565,177,279.37 83.86 
หมายเหตุ  กันเงินเหลื่อมปLไปตั้งจ$ายในปLงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 11,312,094.00 บาท 

 
จากตารางที่ 4.22 พบว$า ร�อยละของอัตราการเบิกจ$ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปL   มีผลการเบิกจ$ายภาพรวมคิดเป,นร�อยละ 83.86 
เมื่อคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนที่คณะกรรมการฯ กําหนด หน�าที่ 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 4.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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4.3 คุณภาพการบริหาร และธรรมาภิบาลของผู+บริหาร 
 (25) ระดับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผู+บริหารตามความเห็นของบุคลากร 

การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของ
ผู�บริหาร จํานวน 584 ตัวอย$าง ระหว$างวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 ผลสํารวจดังตาราง
ท่ี 4.23 
 
ตารางท่ี  4.23 ระดับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผู+บริหารตามความเห็นของบุคลากร    
 

ท่ี ด+าน ค(าเฉลี่ย ค(าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1 ด�านคุณภาพการบริหาร 3.91 0.69 มาก 
2 ด�านธรรมาภิบาลของผู�บรหิาร 3.93 0.70 มาก 

 - หลักประสิทธิผล 4.01 0.70 มาก 

 - หลักนิติธรรม 3.90 0.73 มาก 

 - หลักการกระจายอํานาจ 3.90 0.75 มาก 

 - หลักภาระรับผิดชอบ 3.96 0.73 มาก 

 - หลักความโปร$งใส 3.90 0.80 มาก 

 - หลักมุ$งเน�นฉันทามต ิ 3.89 0.81 มาก 

 - หลักประสิทธิภาพ 3.92 0.75 มาก 

 - หลักการมสี$วนร$วม 3.94 0.80 มาก 

 - หลักความเสมอภาค 3.87 0.83 มาก 

 - หลักการตอบสนอง 3.94 0.82 มาก 

 รวม 3.92 0.69 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.23 พบว$า บุคลากรมีความเห็นต$อระดับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล

ผู�บริหาร โดยรวมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.92) โดยด�านธรรมาภิบาลของผู�บริหารมีค$าคะแนน 
(ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.19) ซ่ึงตํ่ากว$าด�านคุณภาพในการบริหาร (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.93) สําหรับด�านธรรมาภิบาล
ของผู�บริหาร พบว$า หลักประสิทธิผล มีค$าเฉลี่ยสูงสุด และหลักความเสมอภาค มีคะแนนตํ่าสุด 

เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด หน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 
3.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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ผลการสนทนากลุ(มของอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู+ช(วยอธิการบดี 
1) พันธกิจท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการได+ประสบความสําเร็จและพันธกิจใดท่ียังไม(บรรลุ

เป"าหมาย 
 จุดเด$นจุดเน�นของมหาวิทยาลัยในปLงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มุ$งเน�นอาหารและการ

ท$องเท่ียว พัฒนาหลักสูตรท่ีเป,นจุดเด$นจุดเน�น ได�แก$ หลักสูตรเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมการท$องเท่ียวและโรงแรม (แขนงวิชาการท$องเท่ียว แขนงวิชาการโรงแรม) หลักสูตร
อุตสาหกรรมการท$องเท่ียวและการบริการระหว$างประเทศ การจัดต้ังโรงเรียนอาหารนานาชาติเพชรบุรี 
และการบริหารหลักสูตรแบบกลุ$มสาขาวิชา 

 มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีฝ�กปฏิบัติทางเกษตร เพ่ือรองรับเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และ
สมาร+ทฟาร+ม โดยฟาร+มสัตว+มีแผนจะย�ายไปท่ีโป|งสลอด มีการพัฒนาคบุคลากรให�รองรับและรับเชฟมือ
อาชีพเข�ามาช$วยดําเนินงาน การจัดต้ัง Think Café เป,นแหล$งฝ�กปฏิบัติและหารายได� การผลิตและพัฒนา
ครูตามพระบรมราโชบาย โดยเฉพาะครูภาษาไทยท่ีมีความโดดเด$นและได�รับการยอมรับจากโรงเรียนใน
ท�องถ่ิน และหลักสูตรดุริยางคศาสตร+ซ่ึงได�รับเลือกไปแสดงในเวทีระดับโลกท่ี Hollywood หลักสูตรนาฏย
การแสดงได�รับการยอมรับในท�องถ่ินและจังหวัดโดยให�เข�าร$วมแสดงในงานประจําปLต$าง ๆ ของจังหวัดทุกปL 

 การบรรจุครูในปLท่ีผ$านมามีบัณฑิตสอบผ$านจํานวน 41 คน แต$ติดเง่ือนไขต�องมีผลสอบ TOEIC 
ตามเกณฑ+ ซ่ึงมหาวิทยาลัยได�จัดอบรมให�ในเวลา 2 เดือน มีผู�ผ$านเกณฑ+ 39 คน ซ่ึงภาษาอังกฤษเป,นสิ่ง
สําคัญซ่ึงมหาวิทยาลัยได�มีโครงการพัฒนานักศึกษาอีก 2,000 คน ด�านภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป,นจุดอ$อน
เนื่องจากนักศึกษาส$วนใหญ$มีความสามารถตามศาสตร+ท่ีเรียน หรือในสายเฉพาะทาง เช$น กีฬา เป,นต�น 

2) จุดแข็ง และจุดอ(อนของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของผู+บริหารระดับสูง มีดังนี้ 
(1) สภามหาวิทยาลัยได�มีการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย$างต$อเนื่องและให�

ข�อเสนอแนะให�มหาวิทยาลัยยืนยันจุดยืนปuจจุบันเพ่ือกําหนดจุดเพ่ือพัฒนาและกําหนดเปCาหมายต$อไป            
ซ่ึงมหาวิทยาลัยได�สนับสนุนให�นักศึกษาเข�าสู$เวทีการแข$งขันซ่ึงนักศึกษาก็ได�รับรางวัลอย$างต$อเนื่องหลาย
เวที 

(2) มาตรฐานหลักสูตรปuจจุบันไม$มีปuญหาแต$ก็ต�องติดตามให�อยู$ในมาตรฐานเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราการคงอยู$ของอาจารย+ 

(3) บัณฑิตท่ีจบมีงานทําไม$ต่ํากว$าร�อยละ 80 ทุกปL แต$เงินเดือนท่ีดีรับยังไม$เป,นไปตามวุฒิ 
(4) มหาวิทยาลัยลงพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบฯ โดยร$วมกับจังหวัดมีการประชุมร$วมกันเพ่ือบูรณา

การพันธกิจโดยลงไปให�บริการวิชาการในโครงการศาสตร+พราชา ทําให�หมู$บ�านรวมไทย กุยบุรี ได�รางวัลท่ี 1             
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ+ และพัฒนาน้ํามันมะพร�าวทุ$งพุฒิ ไซเดอร+กล�วยรวมไทย ในปLต$อไปจะพัฒนา
ผลิตภัณฑ+ตัวใหม$และขยายพ้ืนท่ีให�บริการ กรรมการเสนอแนะในการพัฒนาสินค�า ผลิตภัณฑ+ท�องถ่ินต�องให�
ความสําคัญคือผลิตแล�วขายใคร ขายท่ีไหน ขายอย$างไร มหาวิทยาลัยต�องช$วยหาตลาด ต�องจับคู$ทางธุรกิจ 
จัดโร�ดโชว+ ซ่ึงต�องมีเครือข$ายส$วนงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน 
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(5) มหาวิทยาลัยโดดเด$นและเป,นท่ียอมรับในการพัฒนาท�องถ่ินโดยร$วมกับจังหวัดและมี
ชุมชนให�ความร$วมมือและไว�วางใจ 

3. อัตลักษณUของนักศึกษา เอกลักษณUของมหาวิทยาลัยขณะนี้ไปถึงจุดหมายหรือยัง 
(1) อัตลักษณ+ของนักศึกษา “ซ่ือสัตย+ มีวินัย ใฝ|เรียนรู�” จากผลการประเมินของผู�ใช�บัณฑิต 
(2) เอกลักษณ+ของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยท่ีมีความโดดเด$นด�านอาหารและการ

ท$องเท่ียว การประเมินโดยรวมยังไม$เป,นไปตามเปCาหมาย แต$มีแนวโน�มท่ีดี โดยเฉพาะการวางระบบ
โครงสร�างพ้ืนฐาน ได�มีการเตรียมความพร�อมด�านการจัดการเรียนการสอนและการสร�างรายได�จากการใช�
ทรัพยากรท่ีมีอยู$ให�เกิดประโยชน+สูงสุด 

4. ผลการดําเนินการตามข+อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ
มหาวิทยาลัย ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดว(าเปfนอย(างไร ได+นําไปดําเนินการหรือไม(อย(างไร 

(1) มหาวิทยาลัยควรเก็บรวบรวมข�อมูลการผลิตและพัฒนาครูอย$างครบวงจรและเป,นปuจจุบัน 
มีการติดตามข�อมูลอย$างเป,นระบบเนื่องจากเป,นหนึ่งในเปCาหมายของยุทธศาสตร+ใหม$มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในประเด็นนี้ มหาวิทยาลัยได�ต้ังศูนย+พัฒนาทางวิชาชีพครู และบรรจุบุคลากรรับผิดชอบขับเคลื่อนอย$าง
เต็มท่ี และในปLงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ได�รับงบประมาณก$อสร�างศูนย+พัฒนาวิชาชีพครู ซ่ึงจะ
สามารถใช�เป,นเครื่องมือพัฒนาครู ได�อย$างครบวงจรต$อไป 

(2) เปCาหมายสําคัญของมหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 3 ประการ ได�แก$ การ
เป,นมหาวิทยาลัยแห$งอาหารและการท$องเท่ียว การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู$มหาวิทยาลัยดิจิทัล พบว$า มีผลการดําเนินงานอยู$ในระดับพอใช� จึงควรมีการปรับแผน เปCาหมายและ
วิธีการดําเนินการให�ชัดเจนและสร�างความเข�าใจกับหน$วยปฏิบัติให�มากข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือให�ทุกคนมีส$วนร$วมใน
การขับเคลื่อนเปCาหมายสู$ความสําเร็จให�ได�  

  - ด�านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ได�มีการพัฒนาด�านต$าง ๆ 
ท้ัง 6 ด�าน ไปพร�อม ๆ กัน ได�แก$ สถานท่ีและโครงสร�างพ้ืนฐาน (SI) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภา
ภูมิอากาศ (EC) ของเสีย (WC) น้ํา (WR) การขนส$ง (TR) และการศึกษา (ED) และได�สมัครเข�าจัดอันดับโลก
แล�ว 

  - ด�านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู$มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) มหาวิทยาลัย
ได�พัฒนาอย$างต$อเนื่องตามงบประมาณท่ีได�รับ ท้ังอุปกรณ+ การพัฒนาซอฟท+แวร+ (Software) การจัดอบรม 
และการให�คําแนะนํา ปรึกษา และสิ่งสําคัญอีกด�านคือความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข$ายซ่ึง
มหาวิทยาลัยได�รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ (สดช.) ในการ
ให�บริการ IPV6 เป,นปLท่ี 3 ติดต$อกัน  มหาวิทยาลัยได�ปรับปรุงปuญหาตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ในด�านการให�บริการเครือข$าย และระบบ ต$างๆ ซ่ึงยังล$าช�า ไม$มีเสถียรภาพ เช$น ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 
ซ่ึงผลยังไม$เป,นไปตามความคาดหวัง ซ่ึงหากจะโดดเด$นด�านนี้ควรลงทุนและจัดลําดับความสําคัญในการ
จัดสรรงบประมาณ ท้ังด�าน Digital หรือ Cyber การจัดทําหลักสูตรออนไลน+ เช$น วิชาพ้ืนฐาน นักศึกษา
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สามารถศึกษาด�วยตนเอง เรียนซํ้าได�ตามท่ีต�องการ นักศึกษาพบผู�สอนเพ่ือสัมมนาและสรุปบทเรียน       
เป,นการลดภาระงานของอาจารย+ และนักศึกษา ลดการใช�ทรัพยากร 

(3) การบริหารจัดการโรงเรียนอาหารนานาชาติ ควรดําเนินการในเชิงธุรกิจ เพ่ือให�สามารถใช�
ประโยชน+จากเครื่องมือ อาคารสถานท่ี และศักยภาพของบุคลากรในการสร�างรายได�ให�กับมหาวิทยาลัย โดย
อาจปรับปรุงกฎ ระเบียบเพ่ือความคล$องตัวในการบริหารจัดการ  
  มหาวิทยาลัยได�มีการจัดโครงสร�างองค+กรโดยออกข�อบังคับ ประกาศ ท่ีเก่ียวข�อง วาง
ระบบบริหารจัดการ ซ่ึงอยู$ระหว$างการคัดเลือกผู�บริหารมืออาชีพมาดําเนินการ โดยกําหนดเปCาหมายใน
ระยะ 5 ปL จะเป,นหน$วยงานท่ีสามารถสร�างรายได�ให�กับมหาวิทาลัยรองจากการจัดการเรียนการสอน 

(4) ผลการดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัยท่ีมีตัวชี้วัดท้ังหมด 30 ตัว โดยบรรลุเพียง 15 
ตัว คิดเป,นร�อยละ 50 ซ่ึงถือว$าน�อย มหาวิทยาลัยจึงควรกํากับกับติดตามการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุ
เปCาหมายให�มากกว$านี้ 

  มหาวิทยาลัยมีการทบทวนแผนทุกปL ล$าสุดได�เชิญผู�บริหารทบทวนแผนร$วมกัน โดยหารือ
ทําความเข�าใจ และร$วมปรับลดโครงการ แต$อาจเกิดจากความเข�าใจแต$ละบุคคลเนื่องจากผู�บริหารบางท$าน
เข�ารับตําแหน$งใหม$ การล$าช�าในเรื่องการเบิกจ$าย มีการแจ�งในท่ีประชุมผู�บริหารทุกเดือน แต$หากล$าช�าจาก
ทําผิด หรือไม$รู�ระเบียบอาจเป,นได� ส$วนการเสนอโครงการล$าช�านั้น โรงการต�องเสนอผ$านมาจากคณบดีและ
ผู�อํานวยการท่ีต�องกลั่นกรองข้ึนมาก$อน และหากส$งข้ึนมาแบบไม$มีผลผลิต ผลลัทธ+ และผลกระทบ ของ
โครงการ ก็ต�องส$งกลับให�แก�ไข ซ่ึงพบว$าแม�ประชุมแจ�งต$อผู�บริหารแต$ข�อมูลก็ไม$ถึงผู�เขียนโครงการทําให�ไม$
ทราบตัวชี้วัด หรือสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยต�องการจากการดําเนินโครงการ 

  และพบว$าโครงการท่ีส$งมาเป,นโครงการแบบเดิม จากการนําโครงการเก$ามาทําใหม$ ทําซํ้า 
จึงไม$ตอบโจทย+ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงการทํางานในปuจจุบันจะยึดอยู$แต$ในศาสตร+ของตนไม$ได�ต�องบูรณาการ 
ต�องตอบโจทย+มหาวิทยาลัย ต�องมองภาพรวมมากข้ึน ซ่ึงการได�รับโครงการล$าช�าหน$วยงานจะโทษแต$
ส$วนกลางว$าล$าช�าแต$หากมองกลับไปหน$วยงานจัดส$งตามเวลาหรือไม$ มีความถูกต�องมาแค$ไหนซ่ึงเป,น
รายละเอียด แต$อย$างไรก็ตามหน$วยงานท่ีรับผิดชอบก็พยายามปรับการดําเนินงานทุกปLเ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช�จ$ายงบประมาณ 

5. ส่ิงใดท่ีมหาวิทยาลัยควรเร(งพัฒนาหรือแก+ไข และภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยควรเปfน
เช(นใด 

(1) ปuญหาประชากรวัยเรียนลดลง การยุบตัวของโรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงมีผลกระทบในวงกว�าง
รวมท้ังมหาวิทยาลัยด�วยซ่ึงมหาวิทยาลัยเองได�มีการปรับลดหลักสูตร และเปMดหลักสูตรท่ีตอบสนองต$อ
ท�องถ่ินและการพัฒนาประเทศ ซ่ึงการแก�ปuญหาต�องปรับแผนเงิน แผนงาน แผนบุคลากร และแผนการหา
รายได�จากทรัพยากรบุคคลและสินทรัพย+ท่ีมีอยู$ให�เกิดความคุ�มค$าให�ได� 
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(2) การเบิกจ$ายปLท่ีผ$านมามหาวิทยาลัยได�รับงบประมาณในโครงการตามศาสตร+พระราชา 30 
ล�านบาท แต$ก็ใช�ไม$หมดจากข�อจํากัดของระเบียบการเบิกจ$ายและหมวดเงินท่ีได�รับไม$ตอบสนองต$อภารกิจ 
ซ่ึงถือเป,นอุปสรรคในการทํางาน 

(3) งานวิจัยได�งบสนับสนุนจากภายนอกไม$มาก แนวทางต$อไปจะทําวิจัยในเชิงต$อยอดให�เกิด
รายได� แต$ยังติดเรื่องการนําผลงานวิจัยมาก$อให�เกิดรายได�เนื่องจากนักวิจัยไม$ใช$นักขาย เราจึงมีองค+ความรู�
แต$ยังขาดการหารายได� 

(4) การขอตําแหน$งทางวิชาการปuจจุบันได�มีการกําหนดกรอบเวลา 60 วัน ในการหาผู�อ$านซ่ึง
บางสาขาวิชาผู�เชี่ยวชาญมีน�อยหาได�ยากก็ทําให�กระบวนล$าช�า กรรมการได�เสนอแนะให�หน$วยงานมีแผน
เร$งรัดต้ังแต$การเสนอชื่อผู�อ$าน ต�องเสนอชื่อเผื่อ 5-6 รายชื่อ และต�องประสานด�วยวาจาก$อน เพราะหนังสือ
จะล$าช�า เลขานุการต�องติดต$อประสานงานเก$ง สามารถจํากัดเวลาได� นัดวันส$งผลชัดเจน และหากไม$ส$งตาม
กําหนดให�เป,นสิทธิของมหาวิทยาลัยในการทวงถาม และ ให�เป,นมติ ก.พ.ว. ว$าหากผู�อ$านส$งผลมาแล�ว 2 ใน 
3 คน ให�โทรติดต$อสอบถามผลคนท่ี 3 และหากยังไม$มีผล ให�นัดประชุมและให�นําผลมาในวันประชุม เพ่ือ
เป,นการลดข้ันตอน และลดเวลา 

6. อ่ืน ๆ 
(1) มหาวิทยาลัยควรให�ความสําคัญกับการประเมินโครงการท่ีเข�มข�นและจริงจัง ตัวชี้วัดท่ีไม$

สงผลต$อการพัฒนาหรือมีผลกระทบน�อยเช$นความพึงพอใจควรตัดออกหรือไม$นํามาเป,นตัวชี้วัดหลักของ
โครงการ เช$นการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาควรวัดผลสอบ TOEIC การสนทนา การร$างหนังสือ
โต�ตอบเป,นภาษาอังกฤษ การนําเสนอเป,นภาษาอังกฤษ เป,นต�น บางมหาวิทยาลัยมีฝ|ายบริหารกลยุทธ+ทํา
หน�าช$วยรองแผนในการติดตามและตรวจสอบโครงการ สามารถประเมินผลโครงการ และยุติโครงการได�
หากเห็นว$าไม$คุ�มค$า ไม$ตอบสนองยุทธศาสตร+ หรือไม$เป,นท่ีต�องการแล�ว แม�ว$าจะมีการดําเนินโครงการ และ
ใช�จ$ายงบประมาณบ�างแล�ว และจากประสบการณ+การบริหารพบว$าผู�บริหารระดับผู�อํานวยการ/คณบดีมัก
ไม$ตัดสินใจ ไม$กลั่นกรอง ไม$แสดงความเห็น ให�ทํางานก็ไม$เข�าใจ ซ่ึงเป,นปuญหาท่ีเก$าแก$ สะสมมานานทุกแห$ง 
มหาวิทยาลัยต�องมีมาตรการให�ผู�บริหารระดับนี้สามารถช$วยตัดสินใจกลั่นกรองเรื่องต$าง ๆ ได� และขอ
ถ$ายทอดประเด็นปuญหาท่ีรับฟuงจากการสนทนากลุ$มดังนี้ 

  - นักศึกษาต�องการให�มีแหล$งแสดงสินค�าของมหาวิทยาลัยซ่ึงตรงกับข�อเสนอแนะของ
กรรมการไม$ทราบได�ดําเนินการหรือไม$อย$างไร 

  - รายวิชาพ้ืนฐานไม$สอดคล�องกับวิชาเอก และผู�สอนจะสอนแบบลึกซ่ึง ซ่ึงก็เห็นว$าควร
ปรับระดับในการสอนให�เหมาะสมกับผู�เรียน และสิ่งสําคัญต�องทําให�นักศึกษาเห็นความสําคัญและความ
เชื่อมโยงของวิชาพ้ืนฐานกับวิชาหลักอย$าให�เขาคิดว$าเป,นภาระ หรือวิชาท่ีไม$จําเป,น เสียเวลา เปCนต�น 

  - สิ่งท่ีเป,นจุดเน�นของมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญอีกด�านคือ Digital University ท่ีเป,นสิ่งโดด
เด$นของมหาวิทยาลัยมานาน และเป,นสิ่งท่ีเราต$างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ซ่ึงไม$ใช$แค$อุปกรณ+ ต�อง
พัฒนาบุคลากร และ Software ด�วย 
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  - โครงการ Green University  มหาวิทยาลัยคงไม$พอใจเพียงการจัดอันดับ แต$การเป,น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต�องตอบได�ว$านักศึกษาและท�องถ่ินได�อะไรจากการดําเนินงานโครงการนี้ 

  - ปuญหาไฟฟCาขัดข�อง อาคาร 7 
  - ปuญหาอาจารย+ไม$เพียงพอในคณะพยาบาลศาสตร+ ซ่ึงเป,นเรื่องสําคัญ 
  - รถยนต+มหาวิทยาลัยไม$เพียงพอกับจํานวนผู�ใช� 

(2) ด�านการสื่อสารองค+กร มหาวิทยาลัยมีผลงานตามพันธกิจจํานวนมากแต$ไม$ได�ถูกนําเสนอ 
หรือมีผู�ทราบข�อมูลเพียงกลุ$มเล็ก ๆ จากกท่ีได�รับมอบหมายให�ดูแลเรื่องการสื่อสารองค+กรอละสร�าง
ภาพลักษณ+ก็ทราบว$าการประชาสัมพันธ+ยังเป,นจุดอ$อน ซ่ึงขณะนี้ได�ช$องทางการนําเสนอท้ังจอ LCD หน�า
มหาวิทยาลัย หน�าเว็บเพจ เฟสบุค ทีวีในมหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ+ท�องถ่ิน และวิทยุท�องถ่ินต้ังแต$ชุมพรถึง
สมุทรสาคร ซ่ึงได�รับผลตอบรับจากนักศึกษาและผู�ปกครองเป,นอย$างดีมาก ในการรับนักศึกษารอบล$าสุด     
มีนักศึกษา 200 คน ท่ีทราบข�อมูลจากวิทยุท�องถ่ินและมาสมัคร ก็ถือเป,นความสําเร็จระดับหนึ่ง  

  ปuจจุบันอยู$ระหว$างการรวบรวมข�อมูลท่ีโดดเด$นของมหาวิทยาลัยในหลายๆ ด�าน เช$น ทีม
ฟุตบอล ทีมวอลเลย+บอล ส$งเสริมให�นักศึกษากล�าแสดงออก และมีช$องทางในการสื่อสาร นอกจากจะสร�าง
ความม่ันใจและกล�าแสดงออกให�นักศึกษาแล�ว ผู�ปกครองก็มีความภูมิใจท่ีบุตรหลานมีช$องทางในการแสดง
ความสามารถ  

  นอกจาการสื่อสารภายนอกเพ่ือสร�างการรับรู�แล�วได�มีการสื่อสารภายในในหลายช$องทาง
เช$น สื่อโทรทัศน+ และออนไลน+ซ่ึงนักศึกษาและผู�ปกครองก็ให�การตอบรับอย$างดีเนื่องจากปuจจุบันสื่อมี
อิทธิพลกับสังคมมากส$งผลให�นักศึกษาเข�าใจสื่อมากข้ึนสามารถใช�เป,นช$องทางแห$งการเรียนรู�และแสดงออก 
ซ่ึงนักศึกษากล�าแสดงออกมากข้ึน  

  ในปLนี้เป,นปLแรกท่ีทําความร$วมมือกับโรงเรียนในการขอใช�พ้ืนท่ีโฆษณาผ$านบอร+ดของแต$
ละโรงเรียน โดยฝ|ายสื่อสารองค+กรจะส$งสื่อไปเพ่ือนําข้ึนบอร+ดท่ีโรงเรียนเพ่ือสร�างการรับรู�ไปยังกลุ$มเปCาก
มายท่ีตรงจุดมากข้ึน รวมท้ังจัดกิจกรรมลงไปท่ีโรงเรียนโดยมุ$งท่ีโรงเรียนเก$าท่ีนักศึกษาจบมาใช�ระบบรุ$นพ่ี
รุ$นน�องแบบรายการรถโรงเรียน กิจกรรมท่ีได�คิดได�ทําหวังในการสร�างภาพลักษณ+และส$งผลถึงจํานวน
นักศึกษาแต$ก็ยังรับรองผลไม$ได� 
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 (26) ระดับคุณภาพการบริหารของผู+บริหารตามความเห็นของนักศึกษา/ผู+รับบริการ 

  การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับคุณภาพการบริหารของผู�บริหารตาม

ความเห็นของนักศึกษา/ผู�รับบริการ จํานวน 300 ตัวอย$าง ระหว$างวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 3 

ตุลาคม 2562 ผลสํารวจดังตารางท่ี 4.24 

 
ตารางท่ี  4.24  คุณภาพการบริหารและการบริการของหน(วยงานตามความเห็นของนักศึกษา/

ผู+รับบริการ 
 

ท่ี หน(วยงาน ค(าเฉลี่ย ค(าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1 สํานักงานอธิการบด ี 3.73 0.56 มาก 
 - งานกิจการนักศึกษา 3.82 0.66 มาก 
 - งานการเงิน 3.74 0.73 มาก 
 - งานสถานท่ี สภาพแวดล�อม และการบริการต$าง ๆ 3.79 0.57 มาก 
 - งานบริการด�านเทคโนโลยีดิจิทัล 3.50 0.73 ปานกลาง 
2 สํานักส$งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 3.59 0.92 มาก 
3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.90 0.69 มาก 
4 คณะครุศาสตร+ 3.93 0.59 มาก 
5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.87 1.25 มาก 
6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.16 0.54 มาก 
7 คณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
3.87 0.62 มาก 

8 คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี 3.68 0.80 มาก 
9 คณะพยาบาลศาสตร+ 4.35 0.47 มาก 
10 คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 4.28 0.45 มาก 
11 คณะวิทยาการจัดการ 3.85 0.55 มาก 
 รวม 3.93  มาก 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบว$า นักศึกษาเห็นว$า คุณภาพการบริหารและบริการของหน$วยงาน โดยรวม

อยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ 3.93) 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

3.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
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ผลการสนทนากลุ(มนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการบริหารงาน พบว(า 
1) นักศึกษามีความพึงพอใจต$อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อาจารย+ผู�สอน และ

การประเมินผลการเรียนการสอนมากน�อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
 (1) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  นักศึกษาพอใจในหลักสูตร ซ่ึงตรงต$อความต�องการต$อความต�องการทางด�าน

การศึกษาท่ีเลือกและการจัดการเรียนการสอนเป,นไปตามหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาและองค+ความรู�ครบถ�วน 
 (2) อาจารย+ผู�สอน 
  นักศึกษาพอใจในระดับมากจากท่ีอาจารผู�สอนในแต$ละวิชามีการสอนท่ีเข�าใจง$าย

และตรงตามเนื้อหาสาระท่ีต�องได�รับในแต$ละวิชานั้น ๆ อาจารย+ มีการเตรียมความพร�อมท่ีสอนในเนื้อหาท่ี
ต�องเรียน และควรปล$อยให�ตรงเวลา 

 (3) การประเมินผลการเรียนการสอน 
  นักศึกษาพอใจในระดับน�อยโดยเห็นว$าการประเมินผลการเรียนการสอนไม$เป,นไป

ตามความเป,นจริง การเรียนการสอนในการประเมิน เป,นไปคนทางดี เพราะอาจารย+ไม$ได�สอนแต$ในหลักสูตร
ยังสอนวิธีทางออนไลน+และบอกแหล$งความรู�ต$าง ๆ สอนไม$ตรงตามแผนการสอน 

2) นักศึกษามีความพึงพอใจต$อการจัดบริการด�านสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต$อการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยในเรื่องต$อไปนี้ มากน�อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

 (1) การบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นักศึกษาพอใจค$อนมากเพราะเทคโนโลยีมีให�ใช�ทุกด�านแต$ก็ยังมีท่ีบกพร$อง เช$น 

อุปกรณ+เสียหรือชํารุด ขาดการดูแล ซ$อมแซมเปลี่ยนหรือแก�ไขเป,นเวลานาน 
 (2) ห�องเรียนและห�องปฏิบัติการ 
  นักศึกษาพอใจมาก เพราะสะดวกสะอาดพร�อมใช�อยู$ตลอดเวลา แต$มีบางส$วนท่ีควร

แก�ไขปรับปรุง เช$น เก�าอ้ีในการนั่งเรียนมีจํานวนท่ีชํารุดอยู$มากพอสมควร มีท่ีนั่งไม$เพียงพอแออัด 
 (3) การบริการห�องสมุด 
  นักศึกษาพอใจมากท่ีสุด เนื่องจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันหนังสือและสื่อมี

ข�อมูลให�สามารถค�นหาได�อย$างเป,นระบบ แต$ควรปรับปรุงการบริการท้ังกริยา วาจาพนักงานและควรมี
หนังสือเพ่ิมข้ึน 

 (4) การบริการของเจ�าหน�าท่ีหน$วยงานต$าง ๆ 
  นักศึกษาพอใจโดยเห็นว$าการบริการของเจ�าหน�าท่ีหน$วยงานต$าง ๆ อยู$ในเกณฑ+ท่ีดี

เนื่องจากการบริการหน�าท่ีในแต$ละส$วนค$อนข�างจะตรงต$อหน�าท่ีและมีความสุภาพ เต็มใจให�บริการอยู$เสมอ 
แต$บางส$วนยังต�องปรับปรุงให�บริการเหมือนไม$เต็มใจ 
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3) นักศึกษามีความพึงพอใจต$อบรรยากาศด�านกายภาพ และสิ่งแวดล�อมของมหาวิทยาลัยใน
เรื่องต$อไปนี้ มากน�อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

 (1) การรักษาความปลอดภัย 
  นักศึกษาพอใจมากเพราะมีเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยอยู$ประจําจุดตลอด แต$ใน

บางครั้ง เจ�าหน�าท่ีก็ไม$อยู$ประจําจุด ถึงอยู$แต$บ$อยครั้งก็เล$นโทรศัพท+ไม$โบกรถให�กับนักศึกษา 
 (2) การจัดการและดูแลการจราจร 
  นักศึกษาเห็นว$าการจัดการดูแลการจราจรค$อนข�างดี โดยเฉพาะด�านทางเข�าหน�า

มหาวิทยาลัย แต$ยังติดขัดอยู$ในช$วงเวลาเร$งด$วน 
 (3) สถานท่ีจอดรถ 
  นักศึกษาพึงพอใจค$อนข�างมากเพราะมีท่ีจอดรถของทุกท่ีรองรับนักศึกษาท่ีไม$ใช�

บริการ เช$น ไม$เรียนตึกไหนก็มีท่ีให�จอดรถ แต$ท่ีจอดรถเพียงพอแต$ไม$มีหลังคาเพียงพอ มีบางอาคารไม$มีท่ี
จอดรถ 

 (4) โรงอาหาร 
  นักศึกษาพึงพอใจปานกลางโดยเห็นว$าต�องปรับปรุงในด�านของความสะอาด พ$อค�า

ยิ้มแย�มแจ$มใสท่ีนั่งก็โอเค 
 (5) ห�องน้ํา 
  นักศึกษาพึงพอใจปานกลางเพราะส$งกลิ่นเหม็นค$อนข�างมาก ควรมีน้ํายาหรือสิ่งท่ีให�

ปรับอากาศอยู$ภายในห�องน้ํา 
 (6) สภาพแวดล�อมและภูมิสถาปuตย+ 
  นักศึกษาพึงพอใจมากเพราะทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการได�อย$างมีประสิทธิภาพ

สภาพแวดล�อมในมหาวิทยาลัยโดยรวมถือว$าน$าอยู$  แต$บางครั้งฝนตกอาจจะมีน้ํ า ท่ียังไม$ระบาย 
สภาพแวดล�อมดี ควรปลูกต�นไม�เพ่ือให�ความร$มเย็น แต$ควรมีต�นไม�เพ่ิมข้ึน 

4) นักศึกษา ประทับใจ ในเรื่องใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 (1) นักศึกษาประทับใจมากท่ีสุดในการใส$ใจการดูแลนักศึกษาของสาขาเป,นอย$างมาก 

เพราะอาจารย+ทุกท$านท้ังสอนอาจารย+ยังดูแลเอาใจใส$เปรียบเสมือนครอบครัว และมีรถไฟฟCาคอยบริการ
นักศึกษา แต$ยังไม$เพียงพอต$อการใช�งานอยากให�มีประจําทุกตึก สนามกีฬา เป,นสนามมาตรฐาน 

5) นักศึกษาเห็นว$ามหาวิทยาลัยควรปรับปรุง พัฒนาในด�านใดบ�าง อย$างไร 
 (1) นักศึกษาเห็นว$ามหาวิทยาลัยควรปรับปรุงด�านอุปกรณ+เทคโนโลยีเพราะมีหลาย

ห�องเรียนท่ีอุปกรณ+ชํารุดและให�ไม$ได�และเรื่องสัญญาณ Wi-Fi ควรกระจายให�ครอบคลุมมากกว$านี้ ท่ีจอดรถ 
ด�านการบริการ ท่ีจอดรถนักศึกษา เพ่ิมท่ีจอดรถให�บางคณะ และท่ีจอดรถท่ีมีหลังคากันแดดกันฝน 
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4.4 ผลการประเมินผลงานของหน(วยงาน 
 (27) คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลงานของหน(วยงานระดับคณะ สํานัก และ
สถาบัน 

ผลการรวบรวมข�อมูลคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลงานของหน$วยงานระดับคณะ 
สํานัก และสถาบัน ดังตารางท่ี 4.25 

 
ตารางท่ี  4.25 สรุปผลการประเมินผลงานของหน(วยงานระดับคณะ สํานัก และสถาบัน 
 

ท่ี หน(วยงาน คะแนนเฉลี่ย ระดับผลงาน 
1 คณะครุศาสตร+ 4.03 ดี 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.81 ดี 
3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.92 ดี 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.06 ดี 
5 คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี 3.88 ดี 
6 คณะพยาบาลศาสตร+ 3.83 ดี 
7 คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 4.19 ดี 
8 คณะวิทยาการจัดการ 3.86 ดี 
9 สํานักงานอธิการบด ี 4.67 ดีเยี่ยม 
10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.24 ดี 
11 สํานักส$งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 4.46 ดี 
12 สถาบันวิจัยและส$งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 3.93 ดี 
 รวม 4.11 ดี 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบว$า สรุปผลการประเมินผลงานของหน$วยงานระดับคณะ สํานัก และสถาบัน 

มีค$าเฉลี่ย 4.11 
เม่ือคํานวณตามเกณฑ+การให�คะแนนท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในหน�าท่ี 5-7 มีค(าคะแนนเท(ากับ 

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

ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด ค(าน้ําหนัก ผลงาน 
คะแนน

ท่ีได+ 

คะแนน 
ถ(วง

น้ําหนัก 
แปลผล 

ประเด็นท่ี 1 ความสําเร็จตามเป"าหมายสําคัญของหน(วยงาน     
1.1 การพัฒนาสู(การเปfนมหาวิทยาลัยแห(งอาหารและการท(องเท่ียว     

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

2 3.74 3.74 0.4987  

(2) ลําดับการเปรยีบเทียบผลการประเมินหลักสูตร
จากการประเมินคุณภาพภายในกับมหาวิทยาลยั
ท่ีเปMดสอนด�านอาหารและท$องเท่ียว 

3 2 4 0.8000  

1.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขยีว (Green and Clean 
University) 

  
  

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

2 3.72 3.72 0.4960  

(4) ผลการลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green 
Metrics) 

3 12 5.00 1.0000  

1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู(ดิจิทัล (Digital University)     
(5) ระดับความพร�อมใช�งานของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2 3.72 3.72 0.4960  

(6) ผลการจัดลําดับคุณภาพของเว็บไซต+
มหาวิทยาลยัไทยของ Webometrics 

3 5 5.00 1.0000  

รวม 15   4.29 ดี 
ประเด็นท่ี 2 ความสําเร็จตามวัตถุประสงคUหลักของหน(วยงาน     
2.1 ให+การศึกษา ส(งเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สูง ทําการสอน     

(7) ร�อยละการมีงานทําของบัณฑิต 5 78.23 2.65 0.2208  
(8) ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต 5 85.00 4.00 0.3333  
(9) จํานวนหลักสตูรท่ีมผีลการประเมนิในระดับดมีาก 5 2 5.00 0.4167  

2.2 พัฒนาการวิจัย     
(10) จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต$อจํานวนอาจารย+

ประจํา (หน$วย : พันบาท) 
4  1.77 0.1178  
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ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด ค(าน้ําหนัก ผลงาน 
คะแนน

ท่ีได+ 

คะแนน 
ถ(วง

น้ําหนัก 
แปลผล 

- สังคมศาสตร+  13,382.37 3.30   
- วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี  23,555.77 1.00   
- วิทยาศาสตร+สุขภาพ  11,075.27 1.00   

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

3 23.16 2.63 0.1315  

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

3 74.63 5.00 0.2500  

2.3 ให+บริการวิชาการแก(สังคม (การพัฒนาท+องถิ่น)     
(13) จํานวนชุมชนต�นแบบ 5 14 5 0.4167  
(14) จํานวนชุมชนต�นแบบได�รับรางวัลในระดับชาต ิ 5 2 1.00 0.0833  

2.4 ปรับปรุงถ(ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี     
(15) จํานวนชุมชนท่ีได�รับการถ$ายทอดเทคโนโลย ี 5 45 5.00 0.4167  
(16) จํานวนชุมชนท่ีได�รับรางวัลในระดบัชาติ 5 2 3.00 0.2500  

2.5 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ     
(17) จํานวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ 5 6 5 0.4167  

2.6 ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
(18) จํานวนชุมชนท่ีได�รับการพัฒนาและแก�ปuญหา 

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

5 55 5.00 0.4167  

2.7 ผลิตครูและส(งเสริมวิทยฐานะครู     
(19) ร�อยละบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุได�ในการสอบครั้งแรก 3 41.18 3.12 0.1560  
(20) ร�อยละนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา       

มีคะแนนเฉลี่ยจากผลทดสอบทางการศึกษา
ระดับพ้ืนฐานท่ีมีคะแนนสูงกว$าคะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

2 37.20 5.00 0.1667  

รวม 60   3.79 ดี 
ประเด็นท่ี 3  การพัฒนาองคUกร      
3.1 การพัฒนาองคUกร     

(21) ร�อยละการบรรลเุปCาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพจากข�อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ฯ 

5 75.00 3.00 1.5000  

(22) จํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองค+กร 5 106 5.00 2.5000  
รวม 10   4.00 ดี 
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ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด ค(าน้ําหนัก ผลงาน 
คะแนน

ท่ีได+ 

คะแนน 
ถ(วง

น้ําหนัก 
แปลผล 

ประเด็นท่ี 4 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล       
4.1 ความสําเร็จตามเป"าหมายของผู+บริหาร     

(23) ร�อยละการบรรลเุปCาหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปLของหน$วยงาน 

6 62.16 1.16 0.4640  

4.2 การบริหารงบประมาณ     
(24) ร�อยละของอัตราการเบิกจ$ายงบประมาณตาม

แผนปฏิบัตริาชการประจําปL 
3 83.86 4.77 0.9540  

4.3 คุณภาพการบริหาร และธรรมาภิบาลของผู+บริหาร       
(25) ระดับคุณภาพการบรหิารและธรรมาภิบาลของ

ผู�บริหารตามความเห็นของบุคลากร 
2 3.92 3.92 0.5227  

(26) ระดับคุณภาพการบรหิารของผู�บรหิารตาม
ความเห็นของนักศึกษา/ผู�รับบริการ 

2 3.93 3.93 0.5240  

4.4 ผลการประเมินผลงานของหน(วยงาน     
(27) คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินผลงานของ

หน$วยงานระดับคณะ สํานัก และสถาบัน 
2 4.11 4.11 0.5475  

รวม 15   3.01 พอใช+ 
รวมท้ังสิ้น 100   3.77 ดี 
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สรุปผลงานของมหาวิทยาลัยและความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

1. สรุปผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรวมอยู(ในระดับดี (3.77 คะแนน) แบ(งเปfนประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 

1.1 ความสําเร็จตามเป"าหมายสําคัญของหน(วยงาน มีผลการดําเนินงานอยู$ในระดับดี (4.29 
คะแนน) โดยมีผลการดําเนินงานในแต(ละด+าน ดังนี้ 

 1) การพัฒนาสู$การเป,นมหาวิทยาลัยแห$งอาหารและการท$องเท่ียว พบว$า ระดับการ
ยอมรับต$อความสําเร็จด�านอาหารและการท$องเท่ียวของผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย อยู$ในระดับดี (3.74 คะแนน) 
และการจัดลําดับเปรียบเทียบหลักสูตรด�านอาหารและท$องเท่ียว อยู$ในระดับดี (4.00 คะแนน) 

 2) การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) พบว$า ระดับการ
ยอมรับต$อผลงานด�านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย อยู$ในระดับดี (3.72 คะแนน) 
และผลการลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metrics) อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 

 3) การพัฒนามหาวิทยาลัยสู$ดิจิทัล (Digital University) พบว$า ระดับความพร�อมใช�งาน
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู$ในระดับดี (3.72 คะแนน) และผลการจัดลําดับคุณภาพของเว็บไซต+
มหาวิทยาลัยไทยของ Webometrics อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 

1.2 ความสําเร็จตามวัตถุประสงคUของหน(วยงาน มีผลการดําเนินงานอยู$ในระดับดี (3.79 
คะแนน) โดยมีผลการดําเนินงานในแต(ละด+าน ดังนี้ 

 1) ให�การศึกษา ส$งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอน พบว$า บัณฑิตมีงานทํา  
อยู$ในระดับพอใช� (2.65 คะแนน) ความพึงพอใจผู�ใช�บัณฑิต อยู$ในระดับดี (4.00 คะแนน) และจํานวน
หลักสูตรท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมาก อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 

 2) พัฒนาการวิจัย พบว$า มีจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต$อจํานวนอาจารย+ประจํา อยู$ใน
ระดับควรปรับปรุง (1.77 คะแนน) ผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ+ต$อจํานวนอาจารย+ประจํา อยู$ในระดับพอใช� 
(2.63 คะแนน) และผลงานวิจัยท่ีนําไปใช�ประโยชน+ อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00) 

 3) ให�บริการวิชาการแก$สังคม (การพัฒนาท�องถ่ิน) พบว$า ชุมชนต�นแบบ อยู$ในระดับดี
เยี่ยม (5.00 คะแนน) และชุมชนต�นแบบท่ีได�รับรางวัลระดับชาติ อยู$ในระดับต�องปรับปรุง (1.00 คะแนน) 

 4) ปรับปรุงถ$ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี พบว$า จํานวนชุมชนท่ีได�รับการถ$ายทอด
เทคโนโลยี อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) และจํานวนชุมชนท่ีได�รับรางวัลระดับชาติ อยู$ในระดับพอใช� 
(3.00 คะแนน) 

 5) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 
 6) ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 
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 7) ผลิตครูและส$งเสริมวิทยฐานะครู พบว$า บัณฑิตครูท่ีสอบรรจุได�ในการสอบครั้งแรก 
อยู$ในระดับพอใช� (3.12 คะแนน) และนักเรียนกองทุนมีคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาสูงกว$าคะแนน
เฉลี่ยระดับจังหวัด อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00) 

1.3 การพัฒนาองคUกร มีผลการดําเนินงานอยู$ในระดับดี (4.00 คะแนน) พบว$า สามารถ
ดําเนินการได�บรรลุเปCาหมายตามแผนพัฒนาอยู$ในระดับพอใช� (3.00 คะแนน) และรางวัลความสําเร็จในการ
พัฒนาองค+กร อยู$ในระดับดีเยี่ยม (5.00 คะแนน) 

1.4 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล มีผลงานอยู$ในระดับพอใช� (3.01 คะแนน) โดยมี
ผลงานด�านต$าง ๆ ได�แก$ 

 1) ความสําเร็จตามเปCาหมายของผู�บริหาร อยู$ในระดับต�องปรับปรุง (1.16 คะแนน) 
 2) การบริหารงบประมาณ อยู$ในระดับดีเยี่ยม (4.77 คะแนน) 
 3) คุณภาพการบริหาร และธรรมาภิบาลของผู�บริหาร พบว$า การบริหารและ                            

ธรรมาภิบาลตามความเห็นของบุคลากร อยู$ในระดับดี (3.92 คะแนน) และคุณภาพการบริหารของผู�บริหาร
ตามความเห็นของนักศึกษา อยู$ในระดับดี (3.93 คะแนน) 

 4) คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลงานของหน$วยงานระดับคณะ สํานัก และสถาบัน 
อยู$ในระดับดี (4.11 คะแนน) 

 
2. ผลการตรวจเย่ียมหน(วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยตามจุดเด(นจุดเน+นและบริบทของมหาวิทยาลัย 
 จ า กก า ร เ ยี่ ย มช ม โ ค ร ง ก า ร พัฒนา ท� อ ง ถ่ิ น  ต าม พัน ธ กิ จมห า วิ ท ย าลั ย  ไ ด� แ ก$                                     

หมู$บ�านหัวทุ$ง-ทุ$งพร�าว อําเภอท$ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว$า เป,นชุมชนท่ีมีความโดดเด$นและชุมชนต�นแบบ 
“ด�านการจัดการขยะ” ท่ีมหาวิทยาลัยให�การสนับสนุนส$งเสริมในการจัดทําโครงการต้ังแต$ปLงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ให�เป,นหมู$บ�านต�นแบบการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน โดยมหาวิทยาลัยได�สร�างความ
ตระหนักแก$คนในชุมชนสํารวจการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนและจัดอบรมให�ความรู�แก$ชุมชนในการ
จัดการขยะประเภทต$าง ๆ อย$างต$อเนื่อง และในปLงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได�มีการจัดต้ังฐานกิจกรรรม
เรียนรู�การจัดการขยะอย$างครบวงจร เช$น การจัดต้ังธนาคารขยะ การลดใช�ถุงพลาสติก การใช�เตาเผา       
ชีวมวล ธนาคารใบไม� กิจกรรมซ$อมบํารุง กิจกรรมทําปุ�ยและน้ําหมักชีวภาพ เป,นต�น ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกล$าวได�รับความร$วมมือร$วมใจของประชาชนในชุมชนท่ีมีความต้ังใจจริงในการพัฒนาชุมชนทําให�ชุมชน
หัวทุ$ง-ทุ$งพร�าวพัฒนา เป,นหมู$บ�านต�นแบบในการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยในปLงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ชุมชนได�ร$วมส$งผลงานการดําเนินการจัดการขยะภายในชุมชน ซ่ึงจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม และได�รับรางวัลชนะเลิศหมู$บ�านจัดการขยะระดับจังหวัด ทําให�ชุมชนเกิดขวัญกําลังใจในการ
พัฒนาชุมชนตนเองอย$างเข�มแข็ง โดยนําขยะประเภทต$าง ๆ มาจัดทําเป,นผลิตภัณฑ+ และจําหน$ายให�แก$ผู�มา
เยี่ยมชมในราคาถูก เนื่องจากไม$ได�ต�องการกําไร แต$ต�องการท่ีจะลดขยะและใช�ประโยชน+จากขยะท่ีเกิด
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ภายในหมู$บ�าน และในปLงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุมชนได�ผ$านการคัดเลือกและได�รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ
ระดับภาค ประจําปL 2561 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงมีชุมชนเข�าร$วมประกวด 
จํานวน 15 แห$ง จากท่ัวประเทศ นับเป,นความสําเร็จและความภูมิใจของชุมชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีท่ีได�มีส$วนร$วมในการพัฒนาท�องถ่ิน 

ปuจจุบันมีผู�มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากท่ัวประเทศ ท้ังหน$วยงานภาครัฐและเอกชน จึงต�องการให�
มหาวิทยาลัยสนับสนุนสื่อโสตทัศนูปกรณ+ เพ่ือให�สามารถนําเสนอแก$กลุ$มท่ีมาศึกษาดูงานกลุ$มใหญ$ ๆ เช$น 
เครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร+ เป,นต�น 

 
3. ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 3.1 ความสําเร็จตามเป"าหมายของมหาวิทยาลัย 
  3.1.1 การพัฒนาสู(การเปfนมหาวิทยาลัยแห(งอาหารและการท(องเท่ียว  
   จุดเด(น 1) มีอาคารและครุภัณฑ+พร�อม 
    2) ผู�บริหารมีความต้ังใจสูง 
    3) นักศึกษามีผลงานได�รับรางวัล 
   ข+อเสนอแนะ 1) ควรมีการให�บริการวิชาการด�านอาหารอย$างเป,นรูปธรรม 
    2) เน�นการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ 
    3) เพ่ิมหลักสูตรฝ�กอบรมระยะสั้น 
  3.1.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
   จุดเด(น ผลการประเ มินเ พ่ือจัดลํ า ดับโดย UI  Green Metr ics 

มหาวิทยาลัยได�รับการประเมินอยู$ในลําดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอยู$ในลําดับท่ี 12 ของ
มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 

   ข+อเสนอแนะ 1) ควรมีระบบการจัดการน้ําและอนุรักษ+น้ํา 
    2) ควรมีการอบรมเรื่องสิ่งแวดล�อมแก$บุคลากรและนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 
    3) ควรประหยัดพลังงานโดยใช�พลังงานทางเลือกให�มากข้ึน 
  3.1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู(ดิจิทัล 
   จุดเด(น 1) มีอุปกรณ+/เครื่องมือความพร�อมสูง 
    2) มีระบบเครือข$ายความเร็วสูง 
   ข+อเสนอแนะ 1) ควรมีวิธีการจัดการให�สามารถเข�าถึงระบบได�ง$ายและรวดเร็วข้ึน 
    2) ควรเพ่ิมความเสถียรของระบบ 
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 3.2 ความสําเร็จตามวัตถุประสงคUของหลักของมหาวิทยาลัย 
  ข+อเสนอแนะ 
  1) ควรเพ่ิมปริมาณผลการประเมินหลักสูตรในระดับดีมากให�มากข้ึน 
  2) ควรเร$งรัดการตีพิมพ+เผยแพร$ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติให�

มากข้ึน 
  3) ควรนําผลงานวิจัยเด$น ๆ นําไปใช�ประโยชน+ท้ังเชิงนโยบายและเชิงพาณิชย+ให�มากข้ึน 
  4) ควรส$งเสริมบัณฑิตครูให�มีปริมาณการสอบบรรจุในปLแรกท่ีสําเร็จการศึกษาได�เพ่ิม

มากข้ึน 
  5) ควรส$งเสริมพัฒนาร�อยละของนักเรียนโรงเรียนกองทุนให�มีคะแนนทอดสอบท่ีมี

คะแนนสูงกว$าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดให�มากข้ึน 
 3.3 การพัฒนาองคUกร 
  ข+อเสนอแนะ 
  ควรให�ความสําคัญและวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค+กรให�ต$อเนื่อง 
 3.4 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล 
  3.4.1 ความสําเร็จตามเป"าหมายของผู+บริหาร 
   ข+อเสนอแนะ 
   1) ควรมีการกํากับติดตามแผนงาน/โครงการในแต$ละยุทธศาสตร+ให�ดําเนินไป

จนบรรลุเปCาหมาย 
   2) ควรมีการวิเคราะห+ยุทธศาสตร+ แผนงาน ตัวชี้วัด ให�มีความเหมาะสมกับ

บริบทของมหาวิทยาลัย 
  3.4.2 การบริหารงบประมาณ 
   ข+อเสนอแนะ 
   -  ควรมีการเร$งรัดการใช�จ$ายงบประมาณให�เป,นไปตามเกณฑ+หรือเปCาหมายท่ี

กําหนดไว� 
  3.4.3 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผู+บริหาร 
   ข+อเสนอแนะ 
   -  ควรส$งเสริมพัฒนาแนวคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 


