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 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ฉบับนีๅจัดท าขึๅนพืไอสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
บຌานสมดใจจຌาพระยา ตามจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. โ5ไ็ มาตรา 5เ            
ทีไก าหนด฿หຌคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยละของอธิการบดี 
ด านินการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยละของอธิการบดี ละรายงาน                   
ผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานดังกลาว พรຌอมความหในตอสภามหาวิทยาลัย ทุกปี                           
ซึไงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ ก าหนด฿หຌมีการติดตาม ตรวจสอบ ละประมิน   
ผลงานป็นรายปีงบประมาณ บัดนีๅ สิๅนปีงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ละการด านินการติดตาม ตรวจสอบ             
ละประมินผลงานฯ ดังกลาวสรใจสิๅนลຌว คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ จึงจัดท า
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. โ55่ สนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พืไอทราบละพิจารณา 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ ขอขอบคุณคณะท างานทุกทาน               
ทีไมีสวนส าคัญท า฿หຌการด านินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ ป็นเปดຌวย             
ความรียบรຌอย รวมทัๅง ชวยด านินการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลฯ ฿หຌส ารใจ
ลุลวงเปเดຌดຌวยดี ขอขอบคุณทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ผูຌทรงคุณวุฒิ            
ละผูຌกีไยวขຌองกับมหาวิทยาลัย ทีไ฿หຌความรวมมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยวิธีการตางโ หวังป็นอยางยิไง
วาผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ ครัๅ งนีๅ จะป็นประยชน์ส าหรับผูຌบริหารละ                
สภามหาวิทยาลัย อันจะป็นอกาสพืไอการปรับปรุง พัฒนาละป็นก าลัง฿จ฿นการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ตอเป  
 
 
 

      คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน 
      ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

       มกราคม โ55้ 



ข 

  บทสรุปยอ 
 

 พืไอ฿หຌป็นเปตามจตนารมณ์ของมาตรา ไ้ ละมาตรา 5เ หงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. โ5ไ็ ทีไตຌองการ฿หຌมีการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยละ          
ของอธิการบดีดยผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา จึงเดຌตงตัๅง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดย฿หຌคณะกรรมการปฏิบัติงาน            
ตามขຌอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา วาดຌวย การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. โ55ๆ 
 

 คณะกรรมการทีไเดຌรับการตงตัๅงเดຌก าหนดกรอบการประมิน ดย฿หຌมีการติดตาม ตรวจสอบ 
ละประมินป็นรายปีงบประมาณ เม฿หຌซๅ าซຌอนกับการประมินของหนวยประมินภายนอกอืไน ละ฿หຌสามารถ
น าผลการติดตาม ตรวจสอบ ละการประมินผลมา฿ชຌพืไอพัฒนา 
 

 การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ บงป็น ๑ ดຌาน ดังนีๅ ดຌานทีไ ํ การประมินผล   
การด านินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๒๎ 
ดຌานทีไ ๎ การประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 
ดຌานทีไ ๏ การประมินผลการตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารความสีไยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดຌานทีไ ๐ การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย 
ละดຌานทีไ ๑ การตรวจยีไยมหนวยงาน 
  

 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน ทัๅง 5 ดຌาน ปรากฏดังนีๅ 
 

 ด้ำนทีไ ํ กำรประมินผลกำรด ำนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔            
ตำมผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ พฺศฺ ๒๕๕๔ - ๒๕๒๒ 

 

 การประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๎๑๑๔ ตามผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๒๎ พบวา ฿นปีงบประมาณ พ.ศ.๎๑๑๔ 
มหาวิทยาลัยเดຌก าหนดผนกลยุทธ์ ดยผานความหในชอบของสภามหาวิทยาลัย ซึไงประกอบดຌวย ๑ กลยุทธ์ 
ํ๕ ยุทธวิธี ๐๐ มาตรการ ละ ๐ ป้าหมายหลัก ํ๕ กลยุทธ์หลัก ๏๎ กลยุทธ์รอง ละ ๑5 ตัวชีๅวัด               
ซึไงผลการด านินงานตามผนกลยุทธ์ปรากฏ ดังนีๅ 
 

 ผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด ทัๅง ๑๑ ตัว พบวา มีตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมาย
จ านวน ํ๐ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๎๑.๐๑ ละป็นเปตามป้าหมาย จ านวน ๎๎ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๐์.์์ 
สดง฿หຌหในวามหาวิทยาลัยมีผลการด านินงานตามตัวชีๅวัดทีไป็นเปตามป้าหมายละสูงกวาป้าหมาย              
ทัๅงสิๅน ๏๒ ตัวชีๅวัด คิดป็นรຌอยละ ๒๑.๐๑ ละตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย มีจ านวน ํ๕ ตัว 
คิดป็นรຌอยละ ๏๐.๑๑ ดังนีๅ 
 

 กลยุทธ์ทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบการจัดการรียน          
การสอน฿หຌมีคุณภาพ พบวาตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ำกวำป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวชีๅวัด เดຌก ิํี รຌอยละ
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ิ๎ี คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ ิ๏ี รຌอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไเดຌงานท า/หรือประกอบอาชีพ
อิสระภาย฿น ํ ปี ิ๐ี ผลงานทีไมีคุณภาพของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาท/ปริญญาอก ิ๑ี ผลงานของนิสิต



ค 

นักศึกษาผูຌส ารใจการศึกษา฿นระดับปริญญาอกทีไเดຌรับการตีพิมพ์หรือผยพร ิ๒ี คณาจารย์ประจ าสถาบัน             
ทีไมีวุฒิปริญญาอก ิ๓ี คณาจารย์ประจ าสถาบันทีได ารงต าหนงทางวิชาการ ละ ิ๔ี ระดับความพึงพอ฿จ
ของบุคลากรกีไยวกับระบบสวัสดิการละสิทธิประยชน์ 
 

กลยุทธ์ทีไ ๎ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย สรຌางองค์ความรูຌ นวัตกรรม ละ        
งานสรຌางสรรค์ พบวาตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ำกวำป้าหมาย จ านวน ่ ตัวชีๅวัด เดຌก ิํี งินสนับสนุน
งานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ ิอยู฿น โ ยุทธวิธีี ิ๎ี จ านวนครือขายการท างานวิจัย ิ๏ี ระบบละกลเก          
การจัดการความรูຌจากงานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค ์ิอยู฿น โ ยุทธวิธีี ิ๐ี งานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไน าเป฿ชຌ
ประยชน์ ิอยู฿น โ ยุทธวิธีี ละ ิ๑ี งานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไเดຌรับการผยพร 

 

กลยุทธ์ทีไ ๏ การ฿หຌบริการวิชาการกสังคมทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของชุมชนละ
ทຌองถิไน พบวาตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ำกวำป้าหมาย จ านวน ํ ตัวชีๅวัด เดຌก จ านวนครงการทีไน า
ความรูຌละประสบการณ์จากการ฿หຌบริการวิชาการมา฿ชຌ฿นการพัฒนาการรียนการสอนละการวิจัย 

 

กลยุทธ์ทีไ ๑ การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดຌวยหลักธรรมภิบาล พบวา
ตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ำกวำป้าหมาย จ านวน ๎ ตัวชีๅวัด เดຌก ิํี ระดับความส ารใจ฿นการตรียม              
การ฿ชຌกณฑ์คุณภาพการศึกษาพืไอการด านินการทีไป็นลิศ ละ ิ๎ี ระดับความส ารใจ฿นการจัดตัๅงหนวยงาน    
ดຌานภาษา 
 

 ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
1. ควรมีคณะท างานทีไ ป็นผูຌทรงคุณวุฒิภายนอกชวยก ากับ ดูล ละกຌปัญหา               

การด านินงานของมหาวิทยาลัย พืไอ฿หຌบรรลุ ป้าหมายตามผนกลยุทธ์ ทนทีไจะป็นคณะท างานทีไป็น
ผูຌบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย พราะมีภาระงานลຌนมืออยูลຌว ดยตຌองมีความอิสระ รวดรใว คลองตัว            
฿นการก ากับ ดูล ละกຌปัญหา 

2. ควรทบทวนการด านินงานละสรຌางระบบละกลเก฿หຌหในความชืไอมยงบูรณาการ
ของผนกลยุทธ์ละผนปฏิบัติการประจ าปีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกดຌาน ดยการมีสวนรวมของ              
ทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

3. ควรวิคราะห์กิจกรรมละผลักดันกิจกรรม฿หมทีไสอดคลຌองกับพันธกิจทัๅง ๑ ดຌาน 
ตามทีไระบุเวຌ฿นผนกลยุทธ์ 

4. ควรคຌนหาสาหตุละนวทางการด านินงาน฿นมาตรการละตัวชีๅวัดทีไเมเดຌด านินการ
ตามทีไระบุเวຌ฿นผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย หรือทีไเดຌด านินการตมีผลการด านินงานตไ ากวาป้าหมาย             
ชน ตัวชีๅวัดทีไกีไยวกับการ฿หຌการสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบการจัดการรียนการสอน                
การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย สรຌางองค์ความรูຌ นวัตกรรม ละ งานสรຌางสรรค์ การจัดการรียน             
การสอน฿หຌมีคุณภาพ การจัดตัๅงหนวยงานพืไอสงสริมศักยภาพนิสิตนักศึกษาละคณาจารย์  

5. ควรทบทวนสาหตุละนวทางการด านินงาน ละรงด านินการ พัฒนาระบบ
สวัสดิการละสิทธิประยชน์  ตัวชีๅวัดระดับความพึงพอ฿จของบุคลากรกีไยวกับระบบสวัสดิการละ                
สิทธิประยชน์ ซึไงเมเดຌด านินการมาป็นวลา ๎ ปี ตอนืไอง 



ง 

6. ควรมีการปรับปรุง/พัฒนากณฑ์มาตรฐานการประมิน ละพิจารณาการก าหนด
ป้าหมาย฿นตละตัวชีๅวัดพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอมูลพืๅนฐานละความทຌาทายการด านินงาน  

7. ฿นตละครงการ/กิจกรรม ควรก าหนดตัวชีๅวัดทีไครบถຌวน สอดคลຌองกับวิสัยทัศน์          
ป็นประยชน์ ชืไอมยงละครอบคลุมกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพืไอ฿หຌบรรลุผลตามพันธกิจทีไก าหนดเวຌ 

 

 ด้ำนทีไ  ๒ กำรประมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำร฿ช้จำยงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

 ผลการประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๎๑๑๔ สรุปเดຌ ดังนีๅ 
 

ํ. หลงทีไมำของงบประมำณ  
ํ.ํ งบประมำณผนดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มหาวิทยาลัยเดຌรับการสนับสนุน

งบประมาณผนดินทีไเดຌรับการจัดสรรจากส านักงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี  
ป็นงินทัๅงสิๅน ๑๕์,๔์๐,ํ๒๓.๔๔ บาท ป็นการเดຌรับการจัดสรรพิไมขึๅนจากงบประมาณผน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๎๑๑๓ ทัๅงสิๅน ํํ๔ุ๑๔๒ุ๕๒๓.๔๔ บาท 

ํ.๎ งบประมำณผนดิน ิงบพิศษ/พิไมติมี จากมาตรการกระตุຌนการลงทุนขนาดลใก
ของรัฐบาลทีไ฿ชຌจายจากงบกลางปี ๎๑๑๔ ฿นสวนของงบลงทุน เดຌรับการจัดสรรทัๅงสิๅน ๑,๑๏์,๕์์.์์ บาท 

ํ.๏ งบประมำณงินรำยเด้มหำวิทยำลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มหาวิทยาลัย         
เดຌจัดท าประมาณการรายรับจากประมาณการนิสิตนักศึกษาทีไลงทะบียนตามรายวิชาละประมาณการ
รายจายตามระบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ละจัดท าค าขอตัๅงงบประมาณงินรายเดຌ 
สนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ซึไงเดຌรับอนุมัติ ป็นงินทัๅงสิๅน ๑๏๐,์์๑,๎๔๒.์์ บาท บงป็น
งบประมาณงินรายเดຌประจ าปี  ๐์๔ ,๏๕๓ ,๐๒์.์์ บาท ละงบประมาณรายเดຌ  งินคงคลั ง 
ํ๎๑,๒์๓,๔๎๒.์์ บาท ดยงบประมาณงินรายเดຌมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ เดຌรับ                
การจัดสรรลดลงจากงบประมาณงินรายเดຌมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๎๑๑๓ จ านวน 
๎๔๒ุํ๑๓ุ๓์๔.์์ บาท 
 

๒. กำรจัดสรรละบริหำรงบประมำณ 
¥.[ มหาวิทยาลัยด านินการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงงินปีงบประมาณ พ.ศ. 

๎๑๑๔ ดยค านึงถึงรายจายประจ าขัๅนตไ า ภาระผูกพันทีไตຌองด านินงาน ละรายจายตามภารกิจ-กลยุทธ์           
ดยคณะรับผิดชอบครงการ/กิจกรรม ทีไกีไยวขຌองกับงานวิชาการป็นหลัก สวนส านัก/สถาบัน รับผิดชอบ
ครงการ/กิจกรรมทีไกีไยวขຌองตามพันธกิจ หนวยงานทีไกีไยวขຌองจะป็นผูຌรับผิดชอบงานสนับสนุนป็นหลัก          
ดยมีการจัดท าค าขอการจัดสรร฿นสวนทีไป็นคา฿ชຌจายหลัก จ านกตามงบบุคลากร งบด านินงาน งบลงทุน            
งบงินอุดหนุนละงบรายจายอืไน 

¥.¥ การประมาณการรายเดຌประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ของประภทงิน บกศ. 
กศ.พ. ละ กศ.บพ. น ามาประมาณการรายจาย฿นวงงินเมกินรຌอยละ ๔์ ของประมาณการรายเดຌ 

¥.] ฿นกรณีทีไหนวยงานเดຌรับอนุมัติงวดงินประจ าปีกินกวารายรับทีไกใบเดຌจริง          
ของปีงบประมาณนัๅนโ มหาวิทยาลัยอาจน าสวนตางเปปรับลดงบประมาณ฿นปีถัดเป สวนงบประมาณ              
หลือจายของทุกหนวยงาน มืไอสิๅนปีงบประมาณจะน ามาป็นงินคงคลังของมหาวิทยาลัย 



จ 

¥.^ ปัญหาละอุปสรรคการบริหารงบประมาณ  
¥.^.[ มหาวิทยาลัยเมสามารถควบคุมการบิกจายงบประมาณของหนวยงาน           

เดຌอยางทัไวถึง 
¥.^.¥ การบิกจายลาชຌา เมป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด สงผล฿หຌการบิกจาย

งบประมาณตามรายงาน GFMIS เมป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานของส านักงบประมาณ 
¥.^.] การด านินกิจกรรมละครงการตางโ ของหนวยงาน บางครัๅงเมป็นเป

ตามผนปฏิบัติงานทีไก าหนดเวຌ  
 

๏. ผลกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 
 มหาวิทยาลัยด านินครงการละ/หรือกิจกรรมตามผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ.๎๑๑๔-๎๑๒๎ ทีไผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ดังนีๅ  

๏.ํ ครงการตามงบประมาณผนดิน มีจ านวน ๎๔ํ ครงการ ป็นครงการ             
ทีไเดຌด านินการลຌว ํ๔๒ ครงการ ก าลังด านินการ ๒๓ ครงการ รวม ๎๑๏ ครงการ คิดป็นรຌอยละ 
๓๐.์๎ ละครงการทีไเมเดຌด านินการ จ านวน ๎๔ ครงการ คิดป็นรຌอยละ ๎๑.๕๔ 

๏.๎ ครงการตามงบประมาณรายเดຌ  มีจ านวน ๒๎๒ ครงการ ด านินการลຌว ๎๒๓ 
ครงการ ก าลังด านินการ ๎๔์ ครงการ รวม ๑๐๓ ครงการ คิดป็นรຌอยละ ๔๓.๏๔ ละครงการ                 
ทีไเมเดຌด านินการ ๓๕ ครงการ คิดป็นรຌอยละ ํ๎.๒๎ 
 

๐. ผลกำร฿ช้จำยงบประมำณ 
๐.ํ มหาวิทยาลัยมีการ฿ชຌจายงบประมาณบงป็นการ฿ชຌจายตามรายเตรมาส                 

ชนดียวกับการบิกจายงบประมาณ ฿นปี พ.ศ. ๎๑๑๓ ดยมืไอสิๅนเตรมาสทีไ ๐ บิกจายเดຌรຌอยละ ๒๔.์๎ 
บงป็นงบประมาณผนดิน บิกจายรຌอยละ ๔ํ.๔๒  ละงบประมาณงินรายเดຌ บิกจายเดຌรຌอยละ ๐๕.๐๒ 

๐.๎ งินกันหลืไอมปี มหาวิทยาลัยมีงินกันหลืไอมปีงบประมาณผนดิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๎๑๑๔ ป็นงิน ํ๒,๑๕๐,๒๎์.์์ บาท มืไอทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ มีการกันงินหลืไอมปี
ลดลง ๐ุ๓๔๎ุ๏๑๑.๐์บาท สวนงบประมาณงินรายเดຌ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ เมมีการกันงินหลืไอมปี             
฿นระบบ ERP 
 

 ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
ํ. มหาวิทยาลัยบิกจายงบประมาณงินรายเดຌตไ ากวากณฑ์คอนขຌางมาก ควรมี                 

การวางผนการบิกจายตัๅงตตຌนปีงบประมาณ ละมีการติดตาม รงรัดการบิกจายอยางตอนืไอง 
๎. หนวยงานควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลการด านินครงการ/กิจกรรม

อยางจริงจัง ตຌองถือวาการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลครงการ/กิจกรรมป็นขัๅนตอนหนึไงของ             
การด านนิครงการ/กิจกรรม ทัๅงนีๅ พืไอความมีประสิทธิภาพของการ฿ชຌจายงบประมาณ 

๏. ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ละรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณอยางสมไ าสมอ                
ละน าผลทีไเดຌจากการติดตาม ตรวจสอบมา฿ชຌ฿นการกຌเขปัญหาละอุปสรรคของความลาชຌา 

๐. ควรมี มาตรการ ฿หຌ ผูຌ บ ริ ห า ร  คณาจา รย์  ละบุ คลากรทุ กคนด า นิ น งาน                       
ตามผนการ฿ชຌจายงบประมาณอยางครงครัด พืไอ฿หຌป็นเปตามผนปฏิบัติการทีไก าหนดเวຌ 

 
 



ฉ 

 ด้ำนทีไ ๏ กำรประมินผลกำรตรวจสอบภำย฿น กำรควบคุมภำย฿น ละกำรบริหำร
ควำมสีไยง ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

 การตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารความสีไยง ป็นภารกิจของหนวย
ตรวจสอบภาย฿น ซึไงมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา จัดตัๅงหนวยตรวจสอบภาย฿นขึๅน฿นปี              
พ.ศ.๎๑๑๑ ดยปฏิบัติงานขึๅนตรงตออธิการบดี มีวัตถุประสงค์พืไอป็นครืไองมือของผูຌบริหาร฿นการตรวจสอบ
ติดตามละประมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารของหนวยงานตางโ ภาย฿นมหาวิทยาลัยละสนอนะ
นวทางหรือมาตรการทีไจะท า฿หຌการด านินงานมีประสิทธิภาพละบรรลุผลตามนยบายของรัฐบาล 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงศึกษาธิการละอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย เดຌติดตาม ตรวจสอบ
ละประมินผลงานจากรายงานของผูຌรับผิดชอบ฿น ๏ ประดใน ดังนีๅ 
 

๏.ํ การประมินผลการตรวจสอบภาย฿น เดຌตรวจสอบภาย฿นตามผนการตรวจสอบ
ภาย฿น (Audit Plan) ละผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔  
จ านวน ํ๔ รืไอง เดຌสรุปขຌอตรวจพบจากการตรวจสอบหนวยงานตางโละเดຌจัดท ารายงานสนอ฿หຌอธิการบดี
ทราบพืไอด านินการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล  ประดในส าคัญ                
ทีไตรวจพบเดຌกการขยายขอบขตงานของบางหนวยงาน ความซับซຌอนของงาน ความผิดพลาดละ/หรือ
ลຌมหลวทีไอาจจะกิดกหนวยงานตางโ ความผิดปกติหรือการเมปฏิบัติตาม กฎ ระบียบ ขຌอบังคับทีไส าคัญ                  
ความคุຌมคาของการ฿ชຌจายงบประมาณ ป็นตຌน 

๏.๎ การประมินผลการควบคุมภาย฿น เดຌตรวจสอบผลการควบคุมภาย฿นของหนวยงาน
ตางโภาย฿นมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ จ านวน ํ๒ หนวยงาน ละเดຌจัดสงรายงาน
ภาพรวม฿นการตรวจสอบ฿หຌส านักงานการตรวจงินผนดิน (สตง.) ตามระบียบคณะกรรมการตรวจงิน
ผนดินวาดຌวยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. ๎๑๐๐ เดຌสนอนวทางการจัดวางระบบ               
การควบคุมภาย฿นละการประมินผลการควบคุมภาย฿นตอผูຌก ากับ ดูล ละคณะกรรมการตรวจสอบ 
ภาย฿น ๕์ วันนับจากวันสิๅนปีงบประมาณ ซึไงด านินการควบคูกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ประดใน
ส าคัญทีไตรวจพบ เดຌก หนวยงานตรวจสอบภาย฿นมีการสอบทานติดตามละประมินผลการปฏิบัติงาน              
อยางตอนืไองละป็นระบบ มีการสอบทาน การปฏิบัติงานตรวจสอบภาย฿นป็นระยะโ ฿หຌตละหนวยงาน
สรຌางระบบละกลเกการด านินการ ฿หຌประมินตนองหรือ฿หຌประมินดยบุคคลอืไนทีไอยูภาย฿นสวนราชการ            
ทีไมีความรูຌกีไยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย฿น ป็นตຌน 

๏.๏ การประมินผลการบริหารความสีไยง เดຌบริหารปัจจัย ควบคุมกิจกรรม รวมทัๅง
กระบวนการด านินกิจกรรม พืไอลดมูลหตุทีไอาจท า฿หຌมหาวิทยาลัยละหนวยงานตาง โกิดความสียหาย 
ทัๅงนีๅ มหาวิทยาลัยเดຌตงตัๅงคณะกรรมการควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยงท าหนຌาทีไตามกระบวนการ
บริหารความสีไยง เดຌน าขຌอคຌนพบทีไเดຌจากการวิคราะห์ความสีไยง เปด านินการประมินความสีไยง ป้องกัน
ละขจัดความสีไยง ละติดตามผลการจัดการความสีไยงตามบริบทของมหาวิทยาลัย ประดในส าคัญ                
ทีไงานประมินผลการบริหารความสีไยงตรวจพบเดຌก  การพัฒนาละจัดตัๅงหนวยงาน฿หมสูระดับสากล            
การพัฒนาคุณภาพละศักยภาพทางวิชาชีพ การสงสริมละสรຌางรงจูง฿จกนักวิจัย การพัฒนาทักษะ              
การท าวิจัยบบมืออาชีพ การปลีไยนปลงดຌานสภาพวดลຌอมภายนอกมหาวิทยาลัย หลงอบายมุข฿นพืๅนทีไ
฿กลຌคียงมหาวิทยาลัย ชน รຌานหลຌา หลงบันทิง รຌานกม ป็นตຌน 
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ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
ํ. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานละคณะบุคคลรองรับการปฏิบัติภารกิจทัๅงการตรวจสอบ

ภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารความสีไยง มีบุคลากรประจ าหนวยตรวจสอบภาย฿นตไ ากวากรอบ
อัตราก าลัง ตกใพียงพอกการปฏิบัติภารกิจทีไรับผิดชอบ 

๎. การด านินงานการตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารความสีไยง 
ป็นเปตามจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๎๑๐๓ กระทรวงการคลัง ละ
กระทรวงศึกษาธิการ ผูຌปฏิบัติงานตัๅง฿จ ทุมท ละจริงจังกับการปฏิบัติงาน มีผลการด านินงานป็นทีไนาพอ฿จ 
฿หຌขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์ตอมหาวิทยาลัย 

๏. ผูຌบริหารควรน าผลสรุปการตรวจพบ ปัญหาจากผูຌปฏิบัติงานทัๅงการตรวจสอบภาย฿น 
การควบคุมภาย฿น ละการบริหารความสีไยง มาพิจารณากຌเขอยางจริงจัง 

๐. ควรสริมสรຌางความขຌา฿จ ความตระหนัก ละจตคติ ทีไมีตอภารกิจการตรวจสอบ
ภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารความสีไยง ฿หຌมากขึๅน ทัๅง฿นระดับผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ผูຌบริหาร
หนวยงาน ละบุคลากร฿นทุกหนวยงาน ฿หຌทุกฝຆายท าพืไอการป้องกัน ละการปรามตามหลักธรรมาภิบาล  
ละพืไอประยชน์ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

 ด้ำนทีไ ๐ กำรประมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 

 จากการจกบบสอบถาม ฿หຌก กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการ
กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ        
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมส.ี คณาจารย์ หัวหนຌาส านักงานหรือจຌาหนຌาทีไละผูຌน า฿นองค์การนิสิต
นักศึกษา มีผูຌตอบประมินรวมทัๅงสิๅน ๓ํํ คน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บຌานสมดใจจຌาพระยา ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มืไอปรียบทียบกับผลการด านินงาน฿นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๎๑๑๓ ฿นภาพรวมพบวา ทัๅงสองปีอยู฿นระดับปานกลาง ดยดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอยู฿นระดับมากละมีคาฉลีไยสูงสุด สวนดຌานทีไมีคาฉลีไยตไ าสุด ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ป็นดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตกตางจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ป็นดຌานการบริหารงาน
ชิงระบบ ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ การประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดี ดยรวม           
อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา ทุกดຌานอยู฿นระดับมาก ดยมีดຌานการบริหารตามหลัก              
ธรรมาภิบาล มีคาฉลีไยสูงทีไสุด สวนดຌานคุณลักษณะผูຌน ามีคาฉลีไยตไ าสุด/การประมินการปฏิบัติตามบทบาท
หนຌาทีไของรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ปรียบทียบระหวางปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ กับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมากทัๅงสองปี  ดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓             
ดຌานคุณลักษณะผูຌน า มีคาฉลีไยสูงทีไสุด สวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ               
มีคาฉลีไยสูงทีไสุด ละการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคาฉลีไยตไ าทีไสุดทัๅงสองปี/การประมินผล            
การปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมากทัๅงสองปี             
ดยดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ มีคาฉลีไยสูงสุด สวน฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ดຌานคุณลักษณะผูຌน า          
มีคาฉลีไยตไ าสุด ตกตางจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ซึไงดຌานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีคาฉลีไย
ตไ าสุด มืไอพิจารณาป็นรายคณะ คณะทีไมีคาฉลีไยสูงสุด เดຌก บัณฑิตวิทยาลัย รองลงมาป็น คณะครุศาสตร์ 
ละคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ตามล าดับ สวนคาฉลีไยตไ าสุด เดຌก คณะวิทยาการจัดการ               
ละมืไอพิจารณาป็นวิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน พบวา ส านักมีคาฉลีไยสูงสุด เดຌก ส านักวิทศสัมพันธ์
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ละครือขายอาซียน รองลงมาป็น ส านักรงรียนสาธิต ละส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ 
ตามล าดับ สวนส านักทีไมีไคาฉลีไยตไ าสุด เดຌก ส านักคอมพิวตอร์    

 

 ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
  ผลการประมินภาพรวมการด านินงานของมหาวิทยาลัย ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. โ55่ 
มืไอปรียบทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. โ55็ ซึไงมีผลดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง ฿นปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๎๑๑๔ ภาย฿ตຌการด านินงานของอธิการบดีทีไมีความตอนืไองพบวาผลการประมินการปฏิบัติหนຌาทีไ         
ของอธิการบดี฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก รวมทัๅงผลการประมินการปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌบริหารระดับ         
รองอธิการบดี ผูຌชวยอธิการบดี ละผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ดยรวมอยู฿นระดับมาก
ชนดียวกัน กรรมการหในวาผลการประมินดยรวมดีขึๅนกวาปีกอนซึไงสะทຌอน฿หຌหในวาผูຌบริหารมหาวิทยาลัย
มีความชัดจนละตอนืไองรวมทัๅงมีผลการด านินงาน฿นชิงการพัฒนาดีขึๅนมืไอปรียบทียบกับผลการประมิน
฿นปีทีไผานมา 
 

 ด้ำนทีไ ๕ กำรตรวจยีไยมหนวยงำน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย เดຌขຌาตรวจยีไยม
หนวยงาน ํ๒ หนวยงานของมหาวิทยาลัย ระหวางวันทีไ ๏-๎๕ กันยายน พ.ศ.๎๑๑๔ ละเดຌจัดท าขຌอสนอ                  
ขຌอมูล ปัญหาละความคิดหในตอหนวยงานตางโ จ านกป็น ๕ ดຌานยอย สรุปเดຌดังนีๅ 
 

๕.ํ ด้ำนงบประมำณ  
มหาวิทยาลัยเดຌจัดสรรงบประมาณกระจายลงเป฿นครงการของหนวยงาน                      

฿นมหาวิทยาลัยอยางสมอภาคละหมาะสม รวมทัๅงสามารถควบคุมละบริหารจัดการงบประมาณ           
เดຌทัๅง฿นรืไองการบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ละอืไนโ ละมีการบริหารงบประมาณ                
฿นสัดสวนทีไหมาะสมกับงาน฿นสาขาวิชา 

๕.๒ ด้ำนบริหำร   
มหาวิทยาลัยมีการวางผนการด านินงานพืไอ฿หຌกิดความส ารใจตามกลยุทธ์             

ของมหาวิทยาลัย มีนยบายสงสริมละพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฿นดຌานวิชาการ ภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม ความสามารถดຌานการวิจัย ความป็นครู ความสามารถ฿นการจัดการรียนการสอน สมรรถนะ
ทางวิชาชีพทีไกีไยวขຌองกับสาขาวิชาทีไตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการงานตางโ ละการพัฒนาความรูຌ             
คูคุณธรรมจริยธรรม พืไอยกระดับจิต฿จ฿หຌชวยหลือซึไงกันละกันดยปราศจากผลประยชน์   

๕.๏  ด้ำนวิชำกำร 
มหาวิทยาลัยเดຌพัฒนารูปบบการรียนการสอนละกิจกรรมตางโ ฿หຌสอดคลຌอง

กับยุคสมัย เดຌสงสริม฿หຌนิสิตนักศึกษาขຌารวมการขงขัน ประกวดผลงานทางวิชาการ฿นรูปบบตางโ            
จัดกิจกรรมครงการรียนรวมกับมหาวิทยาลัย฿นครือขายอาซียน พืไอตรียมความพรຌอมพืไอขຌาสูประชาคม
อาซียน มหาวิทยาลัยยังเดຌสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรละการด านินการรียนการสอนตามกณฑ์             
มาตรฐานทีไ สกอ. ก าหนด ดยนຌนรืไองงานวิจัย฿หຌมีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ผยพร฿นวารสารระดับชาติ               
มีการพัฒนาฐานขຌอมูลงานวิจัย พืไอป็นหลงขຌอมูลส าหรับคณาจารย์  ฿นมหาวิทยาลัย รวมทัๅงการพัฒนา
หຌองสมุดวิจัยพืไอป็นหลงคຌนควຌา ละการ฿หຌบริการทางวิชาการ 
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๕.๐ ด้ำนบุคลำกร  
การปรับครงสรຌางของรงรียนสาธิต ดยจัดตัๅงหนวยงานภาย฿น฿หมจาก               

ส านักรงรียนสาธิตป็นรงรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเดຌสรຌางวัฒนธรรมการท างานทีไมีคุณภาพ ละตระหนัก     
ถึงความส าคัญละหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นบทบาทหนຌาทีไของตน ดยสรຌางรงจูง฿จละความภักดีตอองค์กร             
฿หຌมากขึๅน เดຌก าหนดนวทางการพัฒนาก าลังคนทีไมีอยูปัจจุบัน฿หຌมีประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน                  
มากยิไงขึๅน  ดยบุคลากรทุกคนตຌองท าผนการพัฒนาตนองพืไอพิไมพูนความรูຌความสามารถ฿นงานทีไตนปฏิบัติ   
มากยิไ งขึๅน ละมหาวิทยาลัยเดຌสนับสนุนการจัดอบรมบุคลากรทัๅงสายการสอนละสายสนับสนุน                    
฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌา฿นสายงานของตน 

๕.๕ ด้ำนอำคำรละสถำนทีไ  
มหาวิทยาลัยเดຌปรับปรุงอาคารสถานทีไ ชน รงรียนสาธิต การจัดท าหลงรียนรูຌ

กรุงธนบุรีศึกษา ฿นรูปบบของพิพิธภัณฑ์การรียนรูຌ พืไอป็นศูนย์กลางการรียนรูຌดຌานศิลปะละวัฒนธรรม           
฿นพืๅนทีไฝัດงธนบุรี การปรับปรุงอาคาร ํ๑์ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฿หຌป็นรงละครทีไสมบูรณ์บบส าหรับการสดง
ดนตรี ละครวที สามารถ฿ชຌงานเดຌอยางตใมประสิทธิภาพตามมาตรฐานระดับสากล ละป็นสถานทีไรองรับ
การจัดประชุม สัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการละการ฿หຌบริการทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมทัๅง การตรียมความพรຌอมส าหรับการชิดชูกียรติสมดใจจຌาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ิชวง บุนนาคี 
ป็นบุคคลส าคญัของลก฿น ป ีพ.ศ. ๎๑๒1 

๕.๒ ด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำ  
การสรຌ า ง อกลักษณ์ความป็นนิสิ ตนักศึกษาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ            

บຌานสมดใจจຌาพระยา ดຌวยการตงกายทีไบงบอกวาป็นนิสิตนักศึกษา นຌนความมีระบียบวินัย ละ            
การสรຌางคุณธรรมจริยธรรม฿หຌนิสิตนักศึกษามีทัๅง EQ ละ IQ ดยการปรับปรุงพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา          
ทีไหในป็นรูปธรรมละนຌนรืไองจรรยาบรรณวิชาชีพของตละสาขาตละคณะ รวมทัๅงรืไองจิตสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเดຌรับนิสิตนักศึกษาทีไป็นดใกพิศษ ละส านักกิจการนิสิตนักศึกษาก าลังด านินการจัดตัๅง
ศูนย์บริการ DSS Center พืไอรองรับดใกพิศษหรือนิสิตนักศึกษาทีไมีความผิดปกติทางรางกาย การสงสริม
นิสิตนักศึกษาทางดຌานกีฬาละสุขภาพ ดยปຂดบริการหຌองฟຂตนส฿หຌกนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ละ      
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชน์ละดูลสุขภาพตนองมากยิไงขึๅน 

๕.๓ ด้ำนประชำสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยมีการน าสนอขาวสารหลายชองทางละรูปบบ อาทิ การจัดท า 

BSRU Bulletin อกสารขาวรายปักษ์ สืไอออนเลน์ Facebook BSRU News VTR ผลิตสืไอวิดีทัศน์ พืไอการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ผลิตรายการทรทัศน์ Communication Graphic ออกบบสืไอประชาสัมพันธ์
ตางโของมหาวิทยาลัย Visual Graphic ออกบบอัตลักษณ์ครงการ ออกบบของทีไระลึกละผลิตชิๅนงาน            
฿นอกาสตางโ 

๕.๔ ด้ำนสงสริมศิลปวัฒนธรรม   
มหาวิทยาลัยเดຌพัฒนาละสงสริมงานดຌานศิลปะละวัฒนธรรมทีไ กีไยวกับ

ประพณี ละสัมมาอาชีพทีไยังคง฿ชຌภูมิปัญญาของชาติของสาขาวิชาตางโ อาทิ นาฏศิลป์ การพทย์ผนเทย 
การสดงศิลปะของเทยละดนตรี ละการลกปลีไยนระหวางมหาวิทยาลัย฿นอาซียน  มหาวิทยาลัยเดຌจัด
กิจกรรมสงสริมละท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประพณี จารีต รวมทัๅง การชิดชูกียรติคุณของสมดใจ
จຌาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ิชวง บุนนาคี ทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย การชิญวิทยากร          



ญ 

มาถายทอดความรูຌละประสบการณ์ดຌานศิลปวัฒนธรรมกนิสิตนักศึกษา พืไอสงสริม฿หຌนิสิตนักศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมเทย 

๕.๕ ด้ำนทคนลยีสำรสนทศ  
    การพัฒนาระบบครือขายหลักของมหาวิทยาลัย เดຌจัดท าระบบครือขาย
อินทอร์นใต บบ Leased Line ทีไชืไอมตอกับครือขายของ Uninet สามารถ฿ชຌ฿นการชืไอมตอกับ
มหาวิทยาลัยตางโ ละเดຌชาสຌนทางอินทอร์นใตส ารอง฿นการชืไอมตออินทอร์นใตกับ ISP ของอกชน 
พืไอ฿หຌกิดสถียรภาพ฿นการ฿ชຌระบบครือขายอินทอร์นใต การพัฒนาระบบ e-Meeting พืไอ฿ชຌ฿นการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ละคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมส.ี พืไอลดขัๅนตอน           
การด านินงานละประหยัดงบประมาณ เดຌพัฒนาการ฿หຌบริการ ICT ละการประชาสัมพันธ์ การน า                 
e-Learning มา฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอน ซึไงป็นนยบายส าคัญของมหาวิทยาลัยท า฿หຌผูຌรียนสามารถ฿ชຌ
ทคนลยี฿นการรียนรูຌละสงสริม฿หຌการจัดการรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน จุดดน คือ สามารถ
ผยพรนืๅอหาทีไผูຌสอนตຌองการจะน าสนอตอผูຌรียน ผูຌรียนสามารถมีสวนรวมละสามารถติดตอกับผูຌสอน 
ละพืไอนรวมชัๅนเดຌ ทัๅงยังสามารถท ากิจกรรมอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับการรียนการสอน ชน การตอบ
บบสอบถาม การซักถาม การนดัหมาย ละการ฿หຌการบຌาน ป็นตຌน 
 

 จำกกำรตรวจยีไยมหนวยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ๒๕๕๔ คณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย เด้รับทรำบผลกำรด ำนินงำนละ
ประด็นปัญหำของทุกหนวยงำน มืไอปรียบทียบกับผลกำรตรวจยีไยม฿นปีงบประมำณ           
พฺศฺ ๒55๓ คณะกรรมกำรเด้สรุปป็นภำพรวม ดังนีๅ 
 

    มหาวิทยาลัยมีความคืบหนຌา฿นการด านินงานตามภารกิจเปมาก มีการกຌเขปัญหา                
ทีไคยกิดขึๅนละมีการพัฒนาอยางตอนืไอง บุคลากรมีศักยภาพ มีความตัๅง฿จ มีครงการ/กิจกรรมดนโ                  
พิไมจากปีกอนอยางตอนืไอง หนวยงานตางโมีความขຌา฿จละหในความส าคัญของผนกลยุทธ์มากขึๅน             
เดຌน าผนกลยุทธ์มาป็นผนมบท฿นการจัดท าผนของหนวยงานมากขึๅน การกຌเขปัญหาของนิสิตนักศึกษา
ทีไคຌางช าระคาหนวยกิตเดຌรับความรวมมือจากทุกฝຆายทีไกีไยวขຌอง ท า฿หຌปัญหาการคຌางช าระคาหนวยกิต
คลีไคลายอยางมาก มหาวิทยาลัยมีการรงรัดการบิกจายงบประมาณตามนยบายของรั ฐบาลมากขึๅน                    
กิดความสามัคคี฿นหนวยงานมากขึๅน ทุกหนวยงานทุมทพืไอกຌาวเปสูอนาคตทีไดีกวาของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรขຌา฿จวิสัยทัศน์ ป้าหมาย ละกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยละ฿หຌความรวมมือ฿นการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ตามนวทางของสภามหาวิทยาลัยละผูຌบริหารมหาวิทยาลัย฿นปัจจุบัน สิไงทีไหในป็นรูปธรรม       
คือ อาณาบริวณภาย฿นมหาวิทยาลัย สะอาดตาขึๅนอยางหในเดຌชัด ทัๅงภาคสนามละภาย฿นภายนอกอาคาร  

 



ฎ 

สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 
บทสรุปยอ  ข 
สำรบัญ  ฎ 
บททีไ แ บทน ำ แ 
 หลักการละหตุผล ใ 
 วัตถุประสงค์ ไ 
 ขอบขตการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไ 

 ประยชน์ของการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ๆ 
บททีไ โ ข้อมูลสำรสนทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ็ 

 ภูมิหลัง ้ 
 ปรัชญา คติพจน์ประจ ามหาวิทยาลัย ปณิธาน อกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  แแ 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ แแ 
 ครงสรຌางมหาวิทยาลัยพืไอรองรับละขับคลืไอนผนกลยุทธ์ แโ 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยละคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย แใ 
 ขຌอมูลจ านวนบุคลากร โใ 
 ขຌอมูลจ านวนนิสิตนักศึกษา โ5 
 สรุปผลการประมินคุณภาพการศึกษาภาย฿นระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                

บຌานสมดใจจຌาพระยา ประจ าปีการศึกษา ๎๑๑๓ 
โๆ 

บททีไ ใ วิธีกำรด ำนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย โ้ 
 ดຌานทีไ แ  การประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ตามผนกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. โ55่- โ5ๆโ 
ใแ 

 ดຌานทีไ โ การประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ใโ 

 ดຌานทีไ ใ  การประมินผลการตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ใใ 

 ดຌานทีไ ไ  การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ใๆ 
 ดຌานทีไ 5  การตรวจยีไยมหนวยงาน ไเ 
บททีไ ไ ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ไใ 
 ผลกำรประมินด้ำนทีไ ํ การประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. ๎๑๑๔-๎๑๒๎ 
ไ5 

 
 สรุปผลกำรประมินด้ำนทีไ แ  ๆ่ 
 ผลกำรประมินด้ำนทีไ ๒ การประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 
็เ 

 สรุปผลกำรประมินด้ำนทีไ โ ่โ 
 ผลกำรประมินด้ำนทีไ ๏ การประมินผลการตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿นละ             

การบริหารความสีไยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๎๑๑๔ 
่ไ 

 สรุปผลกำรประมินด้ำนทีไ ใ แเ5 



ฏ 

  หน้ำ 
 ผลกำรประมินด้ำนทีไ ๐ การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร

มหาวิทยาลัย 
แเ็ 

 สรุปผลกำรประมินด้ำนทีไ ไ แใแ 
 ผลกำรประมินด้ำนทีไ ๕ การตรวจยีไยมหนวยงาน แใโ 
 ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ ดยภำพรวม แไเ 
ภำคผนวก  แไแ 
 - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. โ5ไ็ แไใ 
 - ขຌอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา วาดຌวยองค์ประกอบ จ านวน 

คุณสมบัติ หลักกณฑ์ ละวิธีการเดຌมา วาระการด ารงต าหนง การพຌนจากต าหนงของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. โ55ๆ 

แไไ 

 - ค าสัไงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ทีไ  โ/โ55็ รืไอง ตงตัๅ ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

แไ็ 

 - ค าสัไงมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ทีไ ํ์๔๑/๎๑๑๔ รืไอง ตงตัๅงจຌาหนຌาทีไ
การประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ิพิไมติมี 

แไ้ 

 - คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บຌานสมดใจจຌาพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ55่ 

แ5เ 

 - ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. โ55่ 

แ5็ 

 - บบประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. โ55็ 

แ5่ 
 

 - นวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจยีไยมหนวยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๎๑๑๔ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

แๆแ 

 - บบสอบถามการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา แๆโ 
 - บบสอบถามการปฏิบัติหนຌาทีไของอธิการบดี แๆ็ 
 - บบสอบถามการปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย แ็โ 
 - บบสอบถามการปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน แ็็ 
 - ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน          

ของมหาวิทยาลัย 
แ่โ 

 
 
 
 
 
 
 



ฐ 

สำรบัญตำรำง 
 

  หน้ำ 
ตารางทีไ แ สดงจ านวนบุคลากรทัๅงหมด จ านกตามหนวยงาน/ประภทสายงาน โใ 
ตารางทีไ โ สดงจ านวนบุคลากรสายสอนทัๅงหมด จ านกตามหนวยงาน/คุณวุฒิการศึกษา โใ 
ตารางทีไ ใ สดงจ านวนบุคลากรสายสอนทัๅงหมด จ านกตามหนวยงาน/สภาพการปฏิบัติงาน โไ 
ตารางทีไ ไ สดงจ านวนบุคลากรสายสอนทัๅงหมด จ านกตามหนวยงาน/ต าหนงทางวิชาการ โไ 
ตารางทีไ 5 สดงจ านวนนิสิตนักศึกษาภาคปกติทัๅงหมดทุกระดับ ประจ าปีการศึกษา ๎๑๑๔ 

จ านกตามประภทนิสิตนักศึกษา/ระดับการศึกษา  
โ5 

ตารางทีไ ๆ ผลการประมินตามองค์ประกอบคุณภาพ โๆ 
ตารางทีไ ็ ผลการประมินรายตัวบงชีๅตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบงชีๅ โๆ 
ตารางทีไ ่ การวิคราะห์ผลการประมิน ระดับสถาบัน โ่ 
ตารางทีไ ้ จ านวนตัวชีๅวัดตามผลการด านินงานปรียบทียบกับป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๎๑๑๔ ทีไตัๅงเวຌ จ านกตามป้าหมายของผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๒๎ 

ไๆ 

ตารางทีไ แเ ผลการด านินงานตามกลยุทธ์ทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละ
ระบบการจัดการรียนการสอน฿หຌมีคุณภาพ 

ไ้ 

ตารางทีไ แแ ผลการด านินงานการสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย สรຌางองค์ความรูຌ นวัตกรรม
ละงานสรຌางสรรค์ 

55 

ตารางทีไ แโ จ านวนผลงานวิจัยตอคณาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ จ านกตาม
คณะ/สถาบัน 

5็ 

ตารางทีไ แใ จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ละผยพร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ จ านกตาม
คณะ/สถาบัน 

5่ 

ตารางทีไ แไ การ฿หຌบริการวิชาการกสังคมทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของชุมชนละทຌองถิไน 5้ 
ตารางทีไ แ5 การสรຌางความตระหนักรูຌ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ ผยพรศิลปวัฒนธรรมเทย ละ

สืบสานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ 
ๆแ 

ตารางทีไ แๆ การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดຌวยหลักธรรมาภิบาล ๆ5 
ตารางทีไ แ็ งบประมาณทีไน ามาจัดสรร จ านกตามหลงของงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๎๑๑๔ 
็แ 

ตารางทีไ แ่ ผลการจัดสรรงบประมาณ จ านกตามประภทงบรายจาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๎๑๑๔ 

็ใ 

ตารางทีไ แ้ ผลการจัดสรรงบประมาณ จ านกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

็ไ 

ตารางทีไ โเ  ผลการด านินครงการหรือกิจกรรมทีไเดຌรับอนุมัติ จ านกตามหนวยงานละ           
หลงของงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

็็ 

ตารางทีไ โแ ผลการ฿ชຌจายงบประมาณรายเตรมาส ็่ 
ตารางทีไ โโ ผลการ฿ชຌจายงบประมาณผนดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ็่ 
ตารางทีไ โใ ผลการ฿ชຌจายงบประมาณงินรายเดຌ บกศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ็้ 
ตารางทีไ โไ ผลการ฿ชຌจายงบประมาณ กศ.พ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ็้ 
ตารางทีไ โ5 ผลการ฿ชຌจายงบประมาณ กศ.บพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ่เ 



ฑ 

  หน้ำ 
ตารางทีไ โๆ ผลการ฿ชຌจายงบประมาณ บกศ.คงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ่เ 
ตารางทีไ 27 สรุปการปรียบทียบการกันงบประมาณบิกหลืไอมปีงินงบประมาณผนดิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๎๑๑๓ ละการกันงบประมาณบิกหลืไอมปี                          
งนิงบประมาณผนดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

่แ 

ตารางทีไ โ่ สดงรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 
รอบ ๒ ดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ตัๅงตวันทีไ ํ ดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๎๑๑๓ ถึงวันทีไ ๏ํ ดือนมีนาคม พ.ศ. ๎๑๑๔ 

้้ 

ตารางทีไ โ้ การบริการความสีไยงมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. โ55่ 

แเใ 

ตารางทีไ ใเ ความถีไละรຌอยละ สถานภาพผูຌประมิน แเ็ 
ตารางทีไ ใแ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ดยรวม ปรียบทียบระหวางปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๎๑๑๓ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

แเ่ 

ตารางทีไ ใโ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ดຌานการบริหารงานชิงระบบ 

แเ้ 

ตารางทีไ ใใ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แแเ 

ตารางทีไ ใไ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

แแแ 

ตารางทีไ ใ5 ความถีไละรຌอยละ สถานภาพผูຌประมิน แแโ 
ตารางทีไ ใๆ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดี 

ดยรวม 
แแใ 

ตารางทีไ ใ็ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไ     
ของอธิการบดี ดຌานคุณลักษณะผูຌน า 

แแไ 

ตารางทีไ ใ่ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไ     
ของอธิการบดีดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ 

แแ5 

ตารางทีไ ใ้ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดี                    
ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

แแๆ 

ตารางทีไ ไเ ความถีไละรຌอยละ สถานภาพผูຌประมิน แแ็ 
ตารางทีไ ไแ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของรองอธิการบดี               

ละผูຌชวยอธิการบดี ดยรวม ปรียบทียบระหวางปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ กับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

แแ่ 

ตารางทีไ ไโ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไ     
ของรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดຌานคุณลักษณะผูຌน า 

แแ้ 

ตารางทีไ ไใ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไ      
ของรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ 

แโเ 

ตารางทีไ ไไ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของรองอธิการบดี
ละผูຌชวยอธิการบดี ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

แโแ 

ตารางทีไ ไ5 ความถีไละรຌอยละ สถานภาพผูຌประมิน 122 



ฒ 

  หน้ำ 
ตารางทีไ 46 คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/

วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ปรียบทียบระหวางปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ กับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

แโใ 

ตารางทีไ 47 จ านวนผูຌประมิน คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไ
ของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ดยรวมทัๅง ๏ ดຌาน จ านกตาม
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

แโไ 

ตารางทีไ 48 คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ดຌานคุณลักษณะผูຌน า จ านกตามคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

แโ5 

ตารางทีไ 49 คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ จ านกตามคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

แโๆ 

ตารางทีไ 50 จ านวนผูຌประมิน คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไ
ของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ดຌานการบริหารงานตามหลัก             
ธรรมาภิบาล 

แโ็ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ณ 

สำรบัญผนภูมิ 
 

  หน้ำ 
ผนภูมิทีไ แ สดงรຌอยละของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ตามผน         

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวาป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไ ป็นเป           
ตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมาย 

ไ็ 

ผนภูมิทีไ โ สดงรຌอยละของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๎๑๑๔            
ตามป้าหมายของผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวาป้าหมาย 

ไ่ 

ผนภูมิทีไ ใ สดงรຌอยละของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๎๑๑๔  
ตามป้าหมายของผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไป็นเปตามป้าหมาย 

ไ่ 

ผนภูมิทีไ ไ สดงรຌอยละของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔  
ตามป้าหมายของผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไสูงกวาตามป้าหมาย 

ไ่ 

ผนภูมิทีไ 5 สดงรຌอยละของตัวชีๅวัดทีไมีผลการด านินงานทีไตไ ากวาป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไป็นเป
ตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมายของกลยุทธ์ทีไ ํ 

5ไ 

ผนภูมิทีไ ๆ สดงรຌอยละของตัวชีๅวัดทีไมีผลการด านินงานทีไตไ ากวาป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไป็นเป
ตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมายของกลยุทธ์ทีไ ๎ 

5่ 

ผนภูมิทีไ ็ สดงรຌอยละของตัวชีๅวัดทีไมีผลการด านินงานทีไตไ ากวาป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไป็นเป
ตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมายของกลยุทธ์ทีไ ๏ 

ๆเ 

ผนภูมิทีไ ่ สดงรຌอยละของตัวชีๅวัดทีไมีผลการด านินงานทีไตไ ากวาป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไป็นเป
ตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมายของกลยุทธ์ทีไ ๐ 

ๆไ 

ผนภูมิทีไ ้ สดงรຌอยละของตัวชีๅวัดทีไมีผลการด านินงานทีไตไ ากวาป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไป็นเป
ตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมายของกลยุทธ์ทีไ ๑ 

ๆ่ 

ผนภูมิทีไ แเ สถานภาพผูຌประมินผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บຌานสมดใจจຌาพระยา 

แเ็ 

ผนภูมิทีไ แแ การประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
ดยรวมปรียบทียบระหวางปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ กับปีงบประมาณ พ.ศ. 
๎๑๑๔ 

แเ่ 

ผนภูมิทีไ แโ สถานภาพผูຌประมินประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดี แแโ 
ผนภูมิทีไ แใ การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดี แแใ 
ผนภูมิทีไ แไ สถานภาพผูຌประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของรองอธิการบดีละ             

ผูຌชวยอธิการบดี 
แแ็ 

ผนภูมิทีไ แ5 การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดยรวม
ปรียบทียบระหวางปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

แแ่ 

ผนภูมิทีไ แๆ สถานภาพผูຌประมินประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

แโโ 

ผนภูมิทีไ แ็ การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน            
ดยปรียบทียบระหวางปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๎๑๑๔ 

แโใ 
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ส ำนักบริหำรจัดกำรรำยเด้ละสิทธิประยชน์ 

สถาบันภาษา 
 

ครงสร้ำงมหำวิทยำลัยพืไอรองรับละขับคลืไอนผนกลยุทธ์ 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ 

 

บัณฑิตวิทยำลัย 
 

ส ำนักรงรียนสำธิต 
 

ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ 
 ส ำนักคอมพิวตอร์ 
 ส ำนักวิทศสัมพันธ์ละครือขำยอำซียน 

ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์ละสารสนทศ 
 

กองคลัง 

กองอาคารสถานท่ีละสิ่งวดล้อม 
 

คณะครุศำสตร ์

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
กองกลาง 

 

กองนยบายละผน 
 

กองบริหารงานบุคคล 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ส านักงานคณบด ี

 

คณะวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 

 

ส ำนักสงสริมวิชำกำรละงำนทะบียน 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรละทคนลยีสำรสนทศ
สำรสนทศ

 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

 

ส ำนักศิลปะละวัฒนธรรม 

 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

สถาบันวิจัยละพัฒนา 
 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

ศูนย์กำรศึกษำนอกทีไตัๅงอูทองทวำรวดี 
 

วิทยาลัยการดนตรี 
 

สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 

หนวยตรวจสอบภำย฿น 

 

หมายเหตุ   
แ. หน่วยงานตามกรอบใน พ.ร.บ.       
 
2. หน่วยงานทีไจัดตัๅงในมหาวิทยาลัย         

 
3. หน่วยงานทีไตรียมการจัดตัๅงขึๅนใหม่รองรับกลยุทธ์  
 

3. หน่วยงานขึๅนตรงกับสภามหาวิทยาลัย 
    ละขึๅนตรงกับมหาวิทยาลัย  
 

 

 

ส านักงานคณบด ี
 

ส านักงานคณบด ี
 

ส านักงานคณบด ี
 



ํ 

 

 
 
 
 
 

บททีไ ํ 

บทน ำ 
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บททีไ ํ 
   

บทน ำ 
 

หลักกำรละหตุผล 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ        
จຌาพระยา มีนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ทีไจะสะทຌอนภาพ               
การปฏิบัติงาน ละการบริหารจัดการองค์กรของคณะผูຌบริหารภาย฿ตຌนวนยบายสภามหาวิทยาลัยละ              
ผนกลยุทธ์ทีไเดຌวางเวຌ ดยการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ถือป็นขຌอก าหนด              
฿นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๎๑๐๓ หมวด ๐ วาดຌวย การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผล 
฿นมาตรา ๐๕ ฿หຌมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประกอบดຌวย
ประธานกรรมการละกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึไงนายกสภามหาวิทยาลัยตงตัๅง ดยความ
หในชอบของสภามหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักกณฑ์ละวิธีการเดຌมา วาระการด ารง
ต าหนง การพຌนจากต าหนง ตลอดจนวิธีการด านินงานของคณะกรรมการ ฿หຌป็นเปตามขຌอบังคับของ
มหาวิทยาลัย มาตรา ๑์ ฿หຌคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย            
มีอ านาจละหนຌาทีไ฿นการตรวจสอบ ติดตามละประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ
การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนีๅ ิํี ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยละ                 
ของอธิการบดีดยรับฟังความคิดหในอยางกวຌางขวางกีไยวกับการปฏิบัติ หนຌาทีไของมหาวิทยาลัยละ                
ของอธิการบดีประกอบการประมินผลงาน ิ๎ี รายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน              
ของมหาวิทยาลัยละของอธิการบดีพรຌอมความหในตอสภามหาวิทยาลัยทุกปี  ละหมวด ๎ มาตรา ๏๕               
การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน฿นต าหนงคณบดี ทีไ฿หຌป็นเปตามขຌอบังคับของมหาวิทยาลัย             
ละ฿หຌน าบทบัญญัติ฿นหมวด ๐ มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 
  

 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา เดຌมีการ
ด านินงานภาย฿ตຌปรัชญาของมหาวิทยาลัย ทีไวา  มุงสรຌางมหาวิทยาลัยคุณภาพมาตราฐานสากล  ดยยึดถือ
ป็นนวทางการขับคลืไอนมหาวิทยาลัย นืไองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ป็น
สถาบันการศึกษาทีไกากมีอัตลักษณ์ดดดน มีคุณภาพ มาตรฐาน ละความป็นลิศ฿นการปฏิบัติงาน             
หลายประการ ดยฉพาะดຌานการท านุบ ารุงวัฒนธรรมละการสรຌางครือขายสายสัมพันธ์กับประทศ฿นกลุม
อาซียน มีบทบาทส าคัญ฿นการพัฒนา กຌปัญหา ละชีๅน าสังคม ชุมชน ทຌองถิไน ดังนัๅน นวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงสอดคลຌองกับพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการ
ผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ละพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๒             
ทีไก าหนด฿หຌสวนราชการปรับระบบการบริหารจัดการ฿หຌป็นการบริหารงานชิงยุทธศาสตร์ทีไมุงผลสัมฤทธิ์                
ดยสวนราชการตางโ จะตຌองวางผนยุทธศาสตร์ พืไอก าหนดทิศทาง฿นการด านินงานของสวนราชการ              
อันประกอบดຌวย การวิคราะห์ปัจจัยชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์ 
ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัดผลงานหลัก ละกลยุทธ์การด านินงานเวຌลวงหนຌาอยางป็นรูปธรรม อีกทัๅง  สอดคลຌองกับ
มาตรา ๏๕ หงพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ  พ.ศ. ๎๑๐๎ ละทีไกຌเขพิไมติม ก าหนด฿หຌ
กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหารละการจัดการศึกษาออกป็น ๐ ดຌาน คือ ดຌานวิชาการ              
ดຌานงบประมาณ ดຌานบริหารงานบุคคล ละดຌานบริหารทัไวเป ดยตละงานจะมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการ           
จัดการศึกษา฿หຌบรรลุป้าหมายตามผนกลยุทธ์ ผนงาน ละครงการตางโ ตามกระบวนการจัดการ             
ทีไมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอนืไอง การ฿หຌความรวมมือผสมผสานละความรับผิดชอบของฝຆายนัๅนโ             



๐ 

 

 

฿หຌด านินเปอยางมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผล ทัๅงนีๅ ฿นการด านินการทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
บຌานสมดใจจຌาพระยา จ าป็นตຌองชืไอมยงผลงานของคณะละหนวยงานสนั บสนุนทุกหนวยงาน                    
มาป็นสวนหนึไง พืไอบงชีๅผลส ารใจของงานดยรวม รวมทัๅงสรຌางการมีสวนรวมจากบุคลากรภาย฿นละภายนอก
มหาวิทยาลัยทีไมีมุมมองตอมหาวิทยาลัย฿นการสะทຌอน฿หຌหในถึงผลลัพธ์ทางบวกละทางลบ  
 

วัตถุประสงค ์
 

 การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ 
 

ํ. พืไอประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ตามผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. ๎๑๑๔-๎๑๒๎ 

๎. พืไอประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

๏. พืไอการประมินผลการควบคุมภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารความสีไยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

๐. พืไอการประมินผลการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจพระยา ฿นดຌาน           
การบริหารงานชิงระบบ ดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ละดຌานการบริหารงาน                  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑. พืไอประมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดี ฿นดຌานคุณลักษณะผูຌน า            
ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ ละดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. พืไอประมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนຌาทีไของรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี            
฿นดຌานคุณลักษณะผูຌน า ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ ละดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. พืไอประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 
฿นดຌานคุณลักษณะผูຌน า ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ ละดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๔. พืไอรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน           
ของมหาวิทยาลัยละรับขຌอสนอนะ฿นการพัฒนามหาวิทยาลัยของหนวยงาน 

๕. พืไอสนอความหในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย           
ตอสภามหาวิทยาลัย  
 

ขอบขตกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

 การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยานัๅน 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด านินการตรวจสอบละ
ประมินผลการด านินงาน฿นการบริหารละการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย พืไอสนับสนุนการก ากับ 
ดูลการด านินงาน฿หຌป็นเปตามนยบายละป้าหมายทีไสภามหาวิทยาลั ยก าหนด ละสนับสนุน              
฿หຌมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอนืไอง ดยมีนวคิด฿นการท างานรวมกันระหวางผูຌประมินละ                
ผูຌถูกประมินอยางสรຌางสรรค์ ละ฿ชຌกระบวนการประมินทีไมีบรรยากาศของความสัมพันธ์บบกัลยาณมิตร                  
จึงเดຌก าหนดประดใน฿นการประมิน ดยยกออกป็น ๑ ดຌาน ดังนีๅ 
 
  



๑ 

 

 ด้ำนทีไ ํ กำรประมินผลกำรด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ ตำมผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ พฺศฺ ๒๕๕๔ - ๒๕๒๒  
 

   ด านินการศึกษา วิคราะห์ สังคราะห์จากรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน             
ทีไรับผิดชอบตามผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๎๑๑๔ ละผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย สืบคຌนขຌอมูล             
จากฐานขຌอมูลละอกสารตางโ  

 

 ด้ำนทีไ ๒ กำรประมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำร฿ช้จำยงบประมำณของมหำวิทยำลัย             
รำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
  

  ด านินการศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ เดຌก  
ํ. หลงทีไมาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 
๎. การจัดสรรละการบริหารงบประมาณ 
๏. ผลการด านินครงการ/กิจกรรม 
๐. ผลการ฿ชຌจายงบประมาณ  

 ด้ำนทีไ ๏ กำรประมินผลกำรตรวจสอบภำย฿น กำรควบคุมภำย฿นละกำรบริหำรควำมสีไยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

ํ. การประมินผลการตรวจสอบภาย฿น 
๎. การประมินผลการควบคุมภาย฿น 
๏. การประมินผลการบริหารความสีไยง 

 ด้ำนทีไ ๐ กำรประมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 

   ด านินการสอบถามความคิดหในหรือประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของ
ผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ซึไงบงออกป็น ๐ สวน คือ 

ํ. การด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
๎. การปฏิบัติหนຌาทีไของอธิการบดี  
๏. การปฏิบัติหนຌาทีไของรองอธิการบดี ละผูຌชวยอธิการบดี 
๐. การปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

 

 ด้ำนทีไ ๕ กำรตรวจยีไยมหนวยงำน 
 

  ด านินการตรวจยีไยมพบปะหนวยงานตางโ รับฟังความคิดหใน฿นการด านินงาน                  
ของหนวยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ละของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
พืไอน าขຌอมูลทีไเดຌเปป็นขຌอสนอนะพืไอพัฒนามหาวิทยาลัยตอเป ดยก าหนดการตรวจยีไยมป็น ํ รอบ 
฿นชวงเตรมาสทีไ ๐ คือ ดือนกันยายน พ.ศ. ๎๑๑๔  

 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

ประยชน์ของกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

ํ. ท า฿หຌ เดຌทราบถึงผลการประมินผลการด านินงานประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  ๎๑๑๔               
ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. ๎๑๑๔ – ๎๑๒๎  

๎. ท า฿หຌเดຌทราบถึงผลการประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

๏. ท า฿หຌเดຌทราบถึงผลการประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดีละผูຌบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

๐. ท า฿หຌเดຌทราบถึงความคิดหใน฿นการด านินงานของหนวยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/
สถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

๑. ท า฿หຌเดຌขຌอมูลสารสนทศทีไสามารถน าเป฿ชຌ  พืไอพัฒนาการด านินงานของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

๒. ท า฿หຌเดຌขຌอมูลสารสนทศทีไน าเป฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จกีไยวกับการบริหารงานของอธิการบดีละ
ผูຌบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

๓. ท า฿หຌเดຌขຌอมูลสารสนทศทีไน าเป฿ชຌ฿นการวางผนละนยบาย฿นการด านินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 



๓ 

 

 
 
 
 
 

บททีไ ๒ 
ข้อมูลสำรสนทศของ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 

 

บททีไ ๒  
 

ข้อมูลสำรสนทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ 
 

ภูมิหลัง 
 

  สถานศึกษาซึไงป็นทีไตัๅงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ิมบส.ี ฿นปัจจุบันนีๅเดຌ฿ชຌ
ประยชน์พืไอการศึกษามาป็นวลา ํ๎์ ปีศษ จุดริไมตຌนกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมดใจ              
พระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัว รัชกาลทีไ ๑ ทีไทรงมีพระราชประสงค์จะตัๅงรงรียนบบ Public School ของ
อังกฤษ ดยปรด฿หຌจัดตัๅงคณะกรรมการพืไอด านินการรืไองนีๅ ดยมีพระยาภาสกรวงศ์สนาบดีกระทรวง   
ธรรมการป็นประธานทีไประชุม หในวาจวนของสมดใจจຌาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ชวง บุนนาค) ซึไงพระยา
สีหราชดชชัย หลานปูຆของสมดใจจຌาพระยาฯ เดຌนຌอมกลຌาถวายเวຌ ตัๅงตปี พ.ศ. ๎๐๏๏ ป็นทีไกวຌางขวาง
฿หญต หในสมควรจัดตัๅงป็นรงรียน฿หຌชืไอวา รงรียนราชวิทยาลัย ปຂดรียนตัๅงตวันทีไ ํ๓ มีนาคม 
๎๐๏๕ ชาวบຌานนิยมรียกวา รงรียนฟากขะนຌน หรือ รงรียนบຌานสมดใจจຌาพระยา ตราของ
รงรียนป็นรูปจุฬมงกุฎ การตงกายนุงผຌาสีฟ้าครามก สืๅอขาว มีนายอ ซี คาร์ตอร์ ป็นอาจารย์฿หญ 
 

  ครัๅนตอมาการศึกษาขยายตัวขึๅนป็นล าดับ ท า฿หຌสถานทีไคับคบลง รงรียนราชวิทยาลัย จึงยຌาย
เปอยูทีไต าบลเผสิงต ปทุมวัน ขຌางวังสระประทุม จวนของสมดใจจຌาพระยาฯ กใวางลง ฿นขณะนัๅนการศึกษา
ระหวางหัวมืองกับกรุงทพฯ หลืไอมลๅ ากันมากนืไองจากคุณภาพของครูตกตางกัน กระทรวงธรรมการ            
จึงเดຌจัดตัๅงรงรียนฝຄกหัดครูขึๅนทีไจวนของสมดใจจຌาพระยาฯ อีกครัๅงหนึไง รียกวา รงรียนฝึกหัดครูฝัດง
ตะวันตก ส าหรับผลิตครูทีไมีคุณภาพพืไอสอน฿นหัวมือง ริไมปຂดสอนมืไอวันทีไ ํ พฤษภาคม พ.ศ. ๎๐๐๒                   
มีหลวงบ าหนใจวรญาณ ป็นอาจารย์฿หญ 
 

  การจัดการศึกษาฝຄกหัดครูระยะนัๅน เดຌขยายตัวออกเปยังตางจังหวัดมากขึๅน จึงท า฿หຌความจ าป็น
ทีไจะสงนักรียนมารียน฿นกรุงทพฯ ทีไบຌานสมดใจจຌาพระยานຌอยลง ทางราชการหในวาการฝຄกหัดครูทีไมีอยูดิม
จะ฿หຌเดຌประยชน์อยางสูง ควรจัดป็นรงรียนประจ า จึง฿หຌยຌายรงรียนฝຄกหัดอาจารย์ทพศิรินทร์ ซึไงป็น
นักรียนกลางวันมาอยูทีไรงรียนฝຄกหัดครูฝัດงตะวันตก ลຌวรียกชืไอ฿หมวา รงรียนฝึกหัดอาจารย์ตะวันตก 
มืไอ พ.ศ. ๎๐๐๕ มีขุนวิทศดรุณกิจ ป็นอาจารย์฿หญ ละตอมารียกวา รงรียนฝึกหัดอาจารย์บຌานสมดใจ
จຌาพระยา 
 

 พ.ศ. ๎๐๑๒ พระบาทสมดใจพระมงกุฎกลຌาจຌาอยูหัว เดຌปรดกลຌาฯ ฿หຌรงรียนฝຄกหัดอาจารย์
บຌานสมดใจจຌาพระยา เปสังกัดป็นผนกหนึไง฿นรงรียนขຌาราชการพลรือน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย฿น
ปัจจุบัน) ตยังตัๅงอยูทีไดิม จนถึงปี พ.ศ. ๎๐๑๔ จึงเดຌยຌายรงรียนเปอยูทีไวัง฿หม (กรีฑาสถานหงชาติ฿น
ปัจจุบัน) ท า฿หຌ จวน วางลงอีกครัๅงหนึไง ทางราชการ จึงเดຌจัดตัๅงรงรียนมัธยมขึๅน ณ จวนสมดใจจຌาพระยาฯ 
ขึๅน฿หม รียกวา รงรียนมัธยมบຌานสมดใจจຌาพระยา มืไอวันทีไ ํ๓ พฤษภาคม ๎๐๑๔ รับนักรียนประจ า 
ดยมีรงรียน฿กลຌคียงขຌารวมป็นสาขาของรงรียนหงนีๅ เดຌก รงรียนมัธยมวัดอนงค์ รงรียนสุขุมาลัย 
(ตัๅงอยูบริวณวัดพิชัยญาติ) ละรงรียนประถมวัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูลป็นอาจารย์฿หญ 
 

 รงรียนมัธยมบຌานสมดใจจຌาพระยา ป็นรงรียนทีไมีชืไอสียงมาตัๅงตอดีต มีสีประจ ารงรียน 
คือ มวงละขาว อักษรยอของรงรียน คือ บ.ส. มีคติพจน์ประจ ารงรียน คือ สจฺจ ว อมตำ วำจำละ      
ตราประจ ารงรียน คือ รูปสมาสุริยมณฑล พืไอป็นกียรติดสมดใจจຌาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์
ทีไกลาวมานีๅป็นรากฐานทีไส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยาจนถึงปัจจุบัน 



ํ์ 

 

 

 มืไอ พ.ศ. ๎๐๓๏ ทางราชการเดຌสรຌางสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) ละเดຌตัดถนน
ผานรงรียนมัธยมบຌานสมดใจจຌาพระยา กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จึงมอบทีไดินบริวณต าบลบางเสຌเก            
ละตอน฿ตຌของรงรียนศึกษานารีดิม พืไอสรຌางหอนอนละรงรียน ละเดຌยຌายนักรียนมาอยู ณ ทีไหง฿หม 
นีๅตัๅงต พ.ศ. ๎๐๓๑ ซึไงป็นสถานทีไตัๅงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา฿นปัจจุบัน ขณะนัๅน               
มีการศึกษาถึงชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๓ -ม.๔) 
 

 ฿น พ.ศ. ๎๐๔๐ กระทรวงศึกษาธิการมีนยบายผลิตครูพิไมขึๅน จึง฿หຌปຂดสอนผนกฝຄกหัดครู          
อีกผนกหนึไงทีไรงรียนมัธยมบຌานสมดใจจຌาพระยา มีชืไอวา รงรียนฝຄกหัดครูบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ คูกับ
รงรียนมัธยมบຌานสมดใจจຌาพระยา ผนกฝຄกหัดครูหงนีๅ  ปຂดรับนักรียนทุนของจังหวัดทีไส ารใจชัๅน
มัธยมศึกษาปีทีไ ๒ ละเดຌปຂดสอนหลักสูตรครูประถม (ป.ป.) ป็นรงรียนประจ า ตอมา฿น พ.ศ.๎๐๕๕ เดຌยุบ
หลักสูตรดังกลาว ละเดຌปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ิป.กศ.ี กับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชัๅนสูง ิป.กศ.สูงี 
 

 พ.ศ. ๎๑์ํ รงรียนฝຄกหัดครูบຌานสมดใจจຌาพระยา เดຌรับการยกฐานะป็นวิทยาลัยครู               
บຌานสมดใจจຌาพระยา สวนรงรียนมัธยมบຌานสมดใจจຌาพระยาเดຌปลีไยนชืไอป็น รงรียนสาธิตวิทยาลัยครู           
บຌานสมดใจจຌาพระยา 
 

 วิทยาลัยครูบຌานสมดใจจຌาพระยา เดຌขยายการจัดการศึกษาพืไอผลิตครูมาป็นล าดับ ฿น พ.ศ. 
๎๑ํ๒ เดຌปຂดสอน฿นระดับปริญญาตรีหลักสูตรประยคอุดมศึกษา ตอมา฿น พ.ศ. ๎๑ํ๔ กระทรวงศึกษาธิการ 
เดຌประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบຌานสมดใจจຌาพระยามีการปຂดสอนระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) จนกระทัไง พ.ศ. ๎๑๎๓ จึงเดຌปຂดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอืไนพิไมขึๅน เดຌก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) ละสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ละยังเดຌปຂดสอนระดับอนุปริญญา  
หลักสูตร ๎ ปี นับป็นการขยายการศึกษา฿นระดับอุดมศึกษาอยางกวຌางขวาง ฿นปีดียวกันนีๅ วิทยาลัยครู           
บຌานสมดใจจຌาพระยาเดຌรวมกลุมกับวิทยาลัยครูกลุมนครหลวง ๒ หง ภาย฿ตຌชืไอ สหวิทยาลัยรัตนกสินทร์ 
 

 มืไอวันทีไ ํ๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๎๑๏๑ พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ 
พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ พรຌอมกับพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ ฿หຌป็นตรา
ครืไองหมายของสถาบันราชภัฏ นับป็นพระมหากรุณาธิคุณลຌนกลຌาฯ ชาว ราชภัฏ ทุกคนเดຌตระหนัก             
฿นพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ทีไมุงหวั ง฿หຌสถาบันราชภัฏ ป็นทีไพึไงละป็นผูຌน า            
ทางปัญญา฿หຌกประชาชนละทຌองถิไน ละผลจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ .ศ.๎๑๏๔ ท า฿หຌสถาบัน             
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ตຌองปฏิบัติภารกิจ฿นฐานะอุดมศึกษาพืไอพัฒนาทຌองถิไน ท าหนຌาทีไ฿หຌบริการ
วิชาการ ดยมีจุดมุงหมาย฿นการสรຌางละพัฒนาคน฿หຌมีความรูຌทางวิชาการ พัฒนาคน฿หຌมีความสามารถ             
฿นการประกอบอาชีพพรຌอมโ กับการสรຌางองค์ความรูຌทีไยังประยชน์฿นชิงวิชาการละน าเป฿ชຌ฿นการ              
พัฒนาทຌองถิไน สังคม ละประทศชาติ 
 

จวบจน฿นวันทีไ ํ์ มิถุนายน พ.ศ. ๎๑๐๓ สถาบันราชภัฏ ทัๅง ๐ํ หง ตางปຂติกันถຌวนหนຌาดຌวย             
ป็นพระราชวรกาสทีไพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช มีพระบรมราชองการ ปรดกลຌาฯ                 
฿หຌประกาศวา ดยทีไป็นการสมควรจัดตัๅงมหาวิทยาลัยราชภัฏขึๅนทนสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๎๑๐๓ ขึๅน ยังความ
ซาบซึๅง฿นพระมหากรุณาธิคุณอยางหาทีไสุดมิเดຌ฿นครัๅงนีๅ ละจากการปลีไยนปลงสถานะดังกลาว สงผล฿หຌ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา เดຌออกขຌอบังคับ ระบียบละหลักกณฑ์ตางโ เดຌองอยางป็น
อิสระมากยิไงขึๅน   
 



ํํ 

 

ปรัชญำ 

 มุงสรຌางมหาวิทยาลัยคุณภาพเดຌมาตรฐานสากล  
 

คติพจน์ประจ ำมหำวิทยำลัย 

สจฺจ ว อมตา วาจา ความจริงป็นสิไงเมตาย 
 

ปณิธำน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา มุงมัไนทีไจะสรຌางคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรูຌ
ละนวัตกรรมทีไป็นประยชน์ตอสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพทีไปีດยมดຌวยคุณธรรม                  
มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสืไอสาร ละทคนลยี มีความรับผิดชอบ                  
ตอสังคมละประทศชาติพรຌอมป็นสมาชิกประชาคมอาซียนละประชาคมลก 
 

อกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 ชีไยวชาญ฿นศาสตร์ ภาษาละวัฒนธรรม 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะการสืไอสารดี                
ละมีความป็นเทย 
 

วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยาป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพเดຌมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 

ํ. สรຌางบัณฑิตคุณภาพสูสังคม  
๎. วิจัย สรຌางองค์ความรูຌนวัตกรรม ละงานสรຌางสรรค ์

๏. บริการวิชาการพืไอพัฒนาเปสูสังคมหงการรียนรูຌ 
๐. สงสริมละผยพรศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล 

๑. บริหารการจัดการมหาวิทยาลัยดຌวยหลักธรรมาภิบาล 

 

 



ํ๎ 

 

 

 



ํ๏ 

 

คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยละคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
 

   ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา มีคณะกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัย ๑ ชุด ตามชวงวลา ดังนีๅ 
 

ํี คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนตุลำคม - ดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๓ 
 

ํ. ศาสตราจารย์ นายพทย์พยงค์  จูฑา  นายกสภามหาวิทยาลัย 

๎. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๏. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  กณฑ์มา รักษาราชการทนอธิการบดี กรรมการ 

๐. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  พียรชอบ  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  ทพหัสดิน ณ อยุธยา  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.เพฑูรย์  สินลารัตน์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรจน์  ผลพันธิน  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.คมพชร  ฉัตรศุภกุล  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต  หลาวัฒนา  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 

ํ์. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาน฿จ  ธารทัศนวงศ์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํํ. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํ๎. นายวรพงษ์  วรรณศิริ  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํ๏. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  มหาบรรพต  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  ชติรัตนศักดิ์  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๒. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  กຌวนียม  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
ํ๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  ชืๅอถว  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
ํ๔. อาจารย์วิกรม  ศุขธณี  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
ํ๕. อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
๎์. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล  ทพรณู ประธานสภาคณาจารย์ละ

ขຌาราชการ 
กรรมการ 

๎ํ. ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว รองอธิการบดี ลขานุการ 

๎๎. อาจารย์สุพัตรา  วิเลลักษณ์ ผูຌชวยอธิการบดี ผูຌชวยลขานุการ 

   
   
 
 
 
 



ํ๐ 

 

 

๒ี คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนพฤศจกิำยน - ดือนธันวำคม ๒๕๕๓ 
 

ํ. ศาสตราจารย์ นายพทย์พยงค์  จูฑา  นายกสภามหาวิทยาลัย
ละรักษาราชการทน
อธิการบดี 

๎. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๏. ศาสตราจารย์ ดร.เพฑูรย์  สินลารัตน์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๐. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  พียรชอบ  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  ทพหัสดิน ณ อยุธยา  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรจน์  ผลพันธิน  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.คมพชร  ฉัตรศุภกุล  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต  หลาวัฒนา  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาน฿จ  ธารทัศนวงศ์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 

ํ์. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํํ. ดร.บุญลือ  ทองอยู  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํ๎. นายวรพงษ์  วรรณศิริ  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํ๏. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๐. ผูຌชวยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๑. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  กณฑ์มา  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๒. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  ชติรัตนศักดิ์  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  กຌวนียม  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
ํ๔. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  ชืๅอถว  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
ํ๕. อาจารย์วิกรม  ศุขธณี  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
๎์. อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
๎ํ. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล  ทพรณู ประธานสภาคณาจารย์ละ

ขຌาราชการ 
กรรมการ 

๎๎. ผูຌชวยศาสตราจารย์ทองอม  สุมสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ
สงสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการ 

๎๏. ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว รองอธิการบดี ลขานุการ 

๎๐. อาจารย์ ดร.สุพัตรา  วิเลลักษณ์ ผูຌชวยอธิการบดี ผูຌชวยลขานุการ 

 
 
 
 
 



ํ๑ 

 

๏ี คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนธันวำคม ๒๕๕๓ - ดือนมษำยน ๒๕๕๔ 
 

ํ. ศาสตราจารย์ นายพทย์พยงค์  จูฑา  นายกสภามหาวิทยาลัย
ละรักษาราชการทน
อธิการบดี 

๎. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๏. ศาสตราจารย์ ดร.เพฑูรย์  สินลารัตน์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๐. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  พียรชอบ  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  ทพหัสดิน ณ อยุธยา  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรจน์  ผลพันธิน  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.คมพชร  ฉัตรศุภกุล  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต  หลาวัฒนา  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาน฿จ  ธารทัศนวงศ์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 

ํ์. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํํ. ดร.บุญลือ  ทองอยู  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํ๎. นายวรพงษ์  วรรณศิริ  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํ๏. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๐. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  กณฑ์มา  กรรมการผูຌทนบริหาร 

ํ๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  ชติรัตนศักดิ์  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๒. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  กຌวนียม  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
ํ๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  ชืๅอถว  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
ํ๔. อาจารย์วิกรม  ศุขธณี  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
ํ๕. อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
๎์. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล  ทพรณู ประธานสภาคณาจารย์ละ

ขຌาราชการ 
กรรมการ 

๎ํ. ผูຌชวยศาสตราจารย์ทองอม  สุมสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ
สงสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการ 

๎๎. ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว รองอธิการบดี ลขานุการ 

๎๏. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิเลลักษณ์ ผูຌชวยอธิการบดี ผูຌชวยลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 



ํ๒ 

 

 

๐ี คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนมษำยน - ดือนพฤษภำคม ๒๕๕๔ 
 

ํ. ศาสตราจารย์ นายพทย์พยงค์  จูฑา  นายกสภามหาวิทยาลัย
ละรักษาราชการทน
อธิการบดี 

๎. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๏. ศาสตราจารย์ ดร.เพฑูรย์  สินลารัตน์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๐. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  พียรชอบ  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  ทพหัสดิน ณ อยุธยา  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรจน์  ผลพันธิน  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.คมพชร  ฉัตรศุภกุล  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต  หลาวัฒนา  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาน฿จ  ธารทัศนวงศ์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 

ํ์. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํํ. ดร.บุญลือ  ทองอยู  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํ๎. นายวรพงษ์  วรรณศิริ  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํ๏. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๐. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  กณฑ์มา  กรรมการผูຌทนบริหาร 

ํ๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  ชติรัตนศักดิ์  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๒. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  กຌวนียม  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
ํ๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  ชืๅอถว  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
ํ๔. อาจารย์วิกรม  ศุขธณี  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
ํ๕. อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
๎์. ผูຌชวยศาสตราจารย์นุกูล  กຌวนียม ประธานสภาคณาจารย์ละ

ขຌาราชการ 
กรรมการ 

๎ํ. ผูຌชวยศาสตราจารย์ทองอม  สุมสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ
สงสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการ 

๎๎. ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว รองอธิการบดี ลขานุการ 

๎๏. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิเลลักษณ์ ผูຌชวยอธิการบดี ผูຌชวยลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 



ํ๓ 

 

๕ี คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนพฤษภำคม - ดือนกันยำยน ๒๕๕๔ 
 

ํ. ศาสตราจารย์ นายพทย์พยงค์  จูฑา  นายกสภามหาวิทยาลัย 

๎. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๏. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  กณฑ์มา รักษาราชการทนอธิการบดี กรรมการ 

๐. ศาสตราจารย์ ดร.เพฑูรย์  สินลารัตน์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  พียรชอบ  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  ทพหัสดิน ณ อยุธยา  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรจน์  ผลพันธิน  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.คมพชร  ฉัตรศุภกุล  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต  หลาวัฒนา  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 

ํ์. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาน฿จ  ธารทัศนวงศ์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํํ. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํ๎. ดร.บุญลือ  ทองอยู  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํ๏. นายวรพงษ์  วรรณศิริ  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ํ๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๑. ผูຌชวยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๒. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  ชติรัตนศักดิ์  กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร 

ํ๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  กຌวนียม  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
ํ๔. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  ชืๅอถว  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
ํ๕. อาจารย์วิกรม  ศุขธณี  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
๎์. อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการผูຌทนคณาจารย์ 
๎ํ. ผูຌชวยศาสตราจารย์นุกูล  กຌวนียม ประธานสภาคณาจารย์ละ

ขຌาราชการ 
กรรมการ 

๎๎. ผูຌชวยศาสตราจารย์ทองอม  สุมสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ
สงสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการ 

๎๏. ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว รองอธิการบดี ลขานุการ 

๎๐. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิเลลักษณ์ ผูຌชวยอธิการบดี ผูຌชวยลขานุการ 

 
 
 
 

 
 
 



ํ๔ 

 

 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
 

   ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา มีคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย ๐ ชุด ตามชวงวลา ดังนีๅ 
 

1) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนตุลำคม - ดือนพฤศจกิำยน ๒๕๕๓ 
 

ํ. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  กณฑ์มา รักษาราชการทนอธิการบดี 
๎. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๏. ผูຌชวยศาสตราจารยส์มหมาย  มหาบรรพต  รองอธิการบดี 
๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  กวทิวที รองอธิการบดี 
๑. ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว รองอธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอนืไอง  สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี 
๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.วิชียร  อนิทรสมพันธ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
๔. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ณศุณี  มีกຌวกุญชร ผูຌชวยอธิการบดี 
๕. อาจารย์ ดร.พใญพร  ทองค าสุก ผูຌชวยอธิการบดี 

ํ์. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สุพตัรา  วเิลลักษณ ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
ํํ. อาจารย์ ดร.สวสัดิ์  ทองสิน ผูຌชวยอธิการบดี 
ํ๎. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ประสริฐ  ลิๅมสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ํ๏. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  กณฑ์มา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
ํ๐. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
ํ๑. อาจารย์ ดร.เพฑรูย์  มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ํ๒. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  อีไยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ํ๓. ผูຌชวยศาสตราจารยล์าวัลย์  ฟุ้งขจร ผูຌอ านวยการส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน 
ํ๔. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ผูຌอ านวยการส านักคอมพิวตอร์ 
ํ๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  ชตริัตนศกัดิ์ ผูຌอ านวยการส านักวิทศสัมพันธ์ฯ 
๎์. คณาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับกียรต ิ ผูຌอ านวยการส านักรงรียนสาธิตฯ 
๎ํ. ผูຌชวยศาสตราจารย์ผดใจ  กຎาค า ผูຌอ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๎๎. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล ผูຌอ านวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา 
๎๏. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผูຌอ านวยการส านักศิลปะละวัฒนธรรม  
๎๐. ผูຌชวยศาสตราจารยส์ายณั  พุทธลา ผูຌอ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๎๑. นายสุชาครยี์  กอกียรตติระกลู ผูຌอ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๎๒. ผูຌชวยศาสตราจารยส์ุปราณี  ศิรสิวัสดิ์ชัย ผูຌอ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
๎๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์วิชัย  ปทุมชาติพัฒน์ ผูຌอ านวยการศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี 
๎๔. นางบุษบงค์  วงษ์พันทา ผูຌอ านวยการกองกลาง 
๎๕. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกลุ ผูຌอ านวยการกองบริการงานบุคคล 
๏์. นางมรกต  ภูทอง ผูຌอ านวยการกองคลัง 
๏ํ. นายสุวิทย์   มุดทะล ผูຌอ านวยการกองอาคารสถานทีไละสิไงวดลຌอม 
๏๎. นางจันทร์จิรา  ภระกูลสุขสถติ ปฏิบัติหนຌาทีไทนผูຌอ านวยการกองนยบายละผน 
๏๏. นางบุญพใญ  หงส์ทอง หัวหนຌางานพัสดุ 
๏๐. นางสาวกัลย์ธมน  ภคัวทพิสิษฐ์ หัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿น 

   
 
 
 



ํ๕ 

 

๒ี คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนพฤศจิกำยน - ดือนธันวำคม ๒๕๕๓ 
 

ํ. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา รักษาราชการทนอธิการบดี 
๎. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  กณฑ์มา รองอธิการบดี 
๏. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๐. ผูຌชวยศาสตราจารยส์มหมาย  มหาบรรพต  รองอธิการบดี 
๑. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วภิา  ดิลกสัมพันธ ์ รองอธิการบดี 
๒. ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว รองอธิการบดี 
๓. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุงรจน์จริญ รองอธิการบดี 
๔. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.วิชียร  อนิทรสมพันธ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
๕. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ณศุณี  มีกຌวกุญชร ผูຌชวยอธิการบดี 

ํ์. อาจารย์ ดร.พใญพร  ทองค าสุก ผูຌชวยอธิการบดี 
ํํ. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สุพตัรา  วเิลลักษณ ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
ํ๎. อาจารย์ ดร.สวสัดิ์  ทองสิน ผูຌชวยอธิการบดี 
ํ๏. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ประสริฐ  ลิๅมสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ํ๐. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
ํ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  กวทิวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
ํ๒. อาจารย์ ดร.เพฑรูย์  มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ํ๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  อีไยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ํ๔. ผูຌชวยศาสตราจารยล์าวัลย์  ฟุ้งขจร ผูຌอ านวยการส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน 
ํ๕. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ผูຌอ านวยการส านักคอมพิวตอร์ 
๎์. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  ชตริัตนศกัดิ์ ผูຌอ านวยการส านักวิทศสัมพันธ์ฯ 
๎ํ. อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับกียรต ิ ผูຌอ านวยการส านักรงรียนสาธิตฯ 
๎๎. ผูຌชวยศาสตราจารย์ผดใจ  กຎาค า ผูຌอ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๎๏. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอนืไอง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผูຌอ านวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา 
๎๐. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผูຌอ านวยการส านักศิลปะละวัฒนธรรม  
๎๑. ผูຌชวยศาสตราจารยส์ายณั  พุทธลา ผูຌอ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๎๒. นายสุชาครยี์  กอกียรตติระกลู ผูຌอ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๎๓. ผูຌชวยศาสตราจารยส์ุปราณี  ศิรสิวัสดิ์ชัย ผูຌอ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
๎๔. ผูຌชวยศาสตราจารย์วิชัย  ปทุมชาติพัฒน์ ผูຌอ านวยการศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี 
๎๕. นางบุษบงค์  วงษ์พันทา ผูຌอ านวยการกองกลาง 
๏์. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกลุ ผูຌอ านวยการกองบริการงานบุคคล 
๏ํ. นางมรกต  ภูทอง ผูຌอ านวยการกองคลัง 
๏๎. นายสุวิทย์   มุดทะล ผูຌอ านวยการกองอาคารสถานทีไละสิไงวดลຌอม 
๏๏. นางจันทร์จิรา  ภระกูลสุขสถติ ปฏิบัติหนຌาทีไทนผูຌอ านวยการกองนยบายละผน 
๏๐. นางบุญพใญ  หงส์ทอง หัวหนຌางานพัสดุ 
๏๑. นางสาวกัลย์ธมน  ภคัวทพิสิษฐ์ หัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๎์ 

 

 

๏ี คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนมกรำคม - ดือนมีนำคม ๒๕๕๔ 
 

ํ. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา รักษาราชการทนอธิการบดี 
๎. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  กณฑ์มา รองอธิการบดี 
๏. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๐. ผูຌชวยศาสตราจารยส์มหมาย  มหาบรรพต  รองอธิการบดี 
๑. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วภิา  ดิลกสัมพันธ ์ รองอธิการบดี 
๒. ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว รองอธิการบดี 
๓. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุงรจน์จริญ รองอธิการบดี 
๔. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.วิชียร  อนิทรสมพันธ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
๕. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ณศุณี  มีกຌวกุญชร ผูຌชวยอธิการบดี 

ํ์. อาจารย์ ดร.พใญพร  ทองค าสุก ผูຌชวยอธิการบดี 
ํํ. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สุพตัรา  วเิลลักษณ ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
ํ๎. อาจารย์ ดร.สวสัดิ์  ทองสิน ผูຌชวยอธิการบดี 
ํ๏. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ประสริฐ  ลิๅมสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ํ๐. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
ํ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  กวทิวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
ํ๒. อาจารย์ ดร.เพฑรูย์  มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ํ๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  อีไยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ํ๔. นางสาวอรุณี  คูวิมล ผูຌอ านวยการส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน 
ํ๕. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ผูຌอ านวยการส านักคอมพิวตอร์ 
๎์. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  ชตริัตนศกัดิ์ ผูຌอ านวยการส านักวิทศสัมพันธ์ฯ 
๎ํ. อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับกียรต ิ ผูຌอ านวยการส านักรงรียนสาธิตฯ 
๎๎. ผูຌชวยศาสตราจารย์ผดใจ  กຎาค า ผูຌอ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๎๏. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอนืไอง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผูຌอ านวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา 
๎๐. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผูຌอ านวยการส านักศิลปะละวัฒนธรรม  
๎๑. ผูຌชวยศาสตราจารยส์ายณั  พุทธลา ผูຌอ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๎๒. นายสุชาครยี์  กอกียรตติระกลู ผูຌอ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๎๓. ผูຌชวยศาสตราจารยส์ุปราณี  ศิรสิวัสดิ์ชัย ผูຌอ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
๎๔. ผูຌชวยศาสตราจารย์วิชัย  ปทุมชาติพัฒน์ ผูຌอ านวยการศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี 
๎๕. นางบุษบงค์  วงษ์พันทา ผูຌอ านวยการกองกลาง 
๏์. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกลุ ผูຌอ านวยการกองบริการงานบุคคล 
๏ํ. นางมรกต  ภูทอง ผูຌอ านวยการกองคลัง 
๏๎. นายสุวิทย์   มุดทะล ผูຌอ านวยการกองอาคารสถานทีไละสิไงวดลຌอม 
๏๏. นางจันทร์จิรา  ภระกูลสุขสถติ ปฏิบัติหนຌาทีไทนผูຌอ านวยการกองนยบายละผน 
๏๐. นางบุญพใญ  หงส์ทอง หัวหนຌางานพัสดุ 
๏๑. นางสาวกัลย์ธมน  ภคัวทพิสิษฐ์ หัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๎ํ 

 

๐ี คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนพฤษภำคม - ดือนกรกฎำคม ๒๕๕๔ 
 

ํ. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  กณฑ์มา รักษาราชการทนอธิการบดี 
๎. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๏. ผูຌชวยศาสตราจารยส์มหมาย  มหาบรรพต  รองอธิการบดี 
๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  กวทิวที รองอธิการบดี 
๑. ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว รองอธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอนืไอง  สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี 
๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.วิชียร  อนิทรสมพันธ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
๔. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ณศุณี  มีกຌวกุญชร ผูຌชวยอธิการบดี 
๕. อาจารย์ ดร.พใญพร  ทองค าสุก ผูຌชวยอธิการบดี 

ํ์. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สุพตัรา  วเิลลักษณ ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
ํํ. อาจารย์ ดร.สวสัดิ์  ทองสิน ผูຌชวยอธิการบดี 
ํ๎. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ประสริฐ  ลิๅมสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ํ๏. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  กณฑ์มา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
ํ๐. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
ํ๑. อาจารย์ ดร.เพฑรูย์  มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ํ๒. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  อีไยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ํ๓. ผูຌชวยศาสตราจารยล์าวัลย์  ฟุ้งขจร ผูຌอ านวยการส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน 
ํ๔. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ผูຌอ านวยการส านักคอมพิวตอร์ 
ํ๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  ชตริัตนศกัดิ์ ผูຌอ านวยการส านักวิทศสัมพันธ์ฯ 
๎์. อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับกียรต ิ ผูຌอ านวยการส านักรงรียนสาธิตฯ 
๎ํ. ผูຌชวยศาสตราจารย์ผดใจ  กຎาค า ผูຌอ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๎๎. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล ผูຌอ านวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา 
๎๏. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผูຌอ านวยการส านักศิลปะละวัฒนธรรม  
๎๐. ผูຌชวยศาสตราจารยส์ายณั  พุทธลา ผูຌอ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๎๑. นายสุชาครยี์  กอกียรตติระกลู ผูຌอ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๎๒. ผูຌชวยศาสตราจารยส์ุปราณี  ศิรสิวัสดิ์ชัย ผูຌอ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
๎๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์วิชัย  ปทุมชาติพัฒน์ ผูຌอ านวยการศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี 
๎๔. นางบุษบงค์  วงษ์พันทา ผูຌอ านวยการกองกลาง 
๎๕. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกลุ ผูຌอ านวยการกองบริการงานบุคคล 
๏์. นางมรกต  ภูทอง ผูຌอ านวยการกองคลัง 
๏ํ. นายสุวิทย์   มุดทะล ผูຌอ านวยการกองอาคารสถานทีไละสิไงวดลຌอม 
๏๎. นางจันทร์จิรา  ภระกูลสุขสถติ ปฏิบัติหนຌาทีไทนผูຌอ านวยการกองนยบายละผน 
๏๏. นางบุญพใญ  หงส์ทอง หัวหนຌางานพัสดุ 
๏๐. นางสาวกัลย์ธมน  ภคัวทพิสิษฐ์ หัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๎๎ 

 

 

๕ี คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนสิงหำคม - ดือนกันยำยน ๒๕๕๔ 
 

ํ. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  กณฑ์มา รักษาราชการทนอธิการบดี 
๎. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๏. ผูຌชวยศาสตราจารยส์มหมาย  มหาบรรพต  รองอธิการบดี 
๐. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วภิา  ดิลกสัมพันธ ์ รองอธิการบดี 
๑. ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว รองอธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุงรจน์จริญ รองอธิการบดี 
๓. ผูຌชวยศาสตราจารยล์าวัลย์  ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
๔. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.วิชียร  อนิทรสมพันธ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
๕. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ณศุณี  มีกຌวกุญชร ผูຌชวยอธิการบดี 

ํ์. อาจารย์ ดร.พใญพร  ทองค าสุก ผูຌชวยอธิการบดี 
ํํ. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สุพตัรา  วเิลลักษณ ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
ํ๎. อาจารย์ ดร.สวสัดิ์  ทองสิน ผูຌชวยอธิการบดี 
ํ๏. ผูຌชวยศาสตราจารย์ชลติ  วณิชยานันต ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
ํ๐. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ประสริฐ  ลิๅมสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ํ๑. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
ํ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  กวทิวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
ํ๓. อาจารย์ ดร.เพฑรูย์  มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ํ๔. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  อีไยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ํ๕. อาจารย์อนุรักษ์  บุญจะ คณบดีคณะวิทยาลัยการดนตรี 
๎์. นางสาวอรุณี  คูวิมล ผูຌอ านวยการส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน 
๎ํ. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ผูຌอ านวยการส านักคอมพิวตอร์ 
๎๎. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  ชตริัตนศกัดิ์ ผูຌอ านวยการส านักวิทศสัมพันธ์ฯ 
๎๏. อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับกียรต ิ ผูຌอ านวยการส านักรงรียนสาธิตฯ 
๎๐. ผูຌชวยศาสตราจารย์ผดใจ  กຎาค า ผูຌอ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๎๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล ผูຌอ านวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา 
๎๒. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผูຌอ านวยการส านักศิลปะละวัฒนธรรม  
๎๓. ผูຌชวยศาสตราจารยส์ายณั  พุทธลา ผูຌอ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๎๔. นายสุชาครยี์  กอกียรตติระกลู ผูຌอ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๎๕. ผูຌชวยศาสตราจารยส์ุปราณี  ศิรสิวัสดิ์ชัย ผูຌอ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
๏์. ผูຌชวยศาสตราจารย์วิชัย  ปทุมชาติพัฒน์ ผูຌอ านวยการศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี 
๏ํ. นางบุษบงค์  วงษ์พันทา ผูຌอ านวยการกองกลาง 
๏๎. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกลุ ผูຌอ านวยการกองบริการงานบุคคล 
๏๏. นางมรกต  ภูทอง ผูຌอ านวยการกองคลัง 
๏๐. นายสุวิทย์   มุดทะล ผูຌอ านวยการกองอาคารสถานทีไละสิไงวดลຌอม 
๏๑. นางจันทร์จิรา  ภระกูลสุขสถติ ปฏิบัติหนຌาทีไทนผูຌอ านวยการกองนยบายละผน 
๏๒. นางบุญพใญ  หงส์ทอง หัวหนຌางานพัสดุ 
๏๓. นางสาวกัลย์ธมน  ภคัวทพิสิษฐ์ หัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿น 

 

ขຌอมูล ณ ํ ตุลาคม ๎๑๑๔ 
งานลขานุการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

 
 
 



๎๏ 

 

จ ำนวนบุคลำกรทัๅงหมด ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

ตำรำงทีไ ํ  สดงจ ำนวนบุคลำกรทัๅงหมด จ ำนกตำมหนวยงำน/ประภทสำยงำน 

หนวยนับ : คน 
ขຌอมูล ณ ํ ตุลาคม ๎๑๑๔ 

กองบริหารงานบุคคล ิส านักงานอธิการบดีี 
 

ตำรำงทีไ ๒  สดงจ ำนวนบุคลำกรสำยสอนทัๅงหมด จ ำนกตำมหนวยงำน/คุณวุฒิกำรศึกษำ 

หนวยงำน 
วุฒิกำรศึกษำ รวม ปริญญำตรี ปริญญำท ปริญญำอก 

คณะครุศาสตร์  ํ ๔๕ ๐๏ ํ๏๏ 

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร ์ ๏ ๕ํ ํ๓ ํํํ 

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลย ี ๐ ํํ๑ ๏๔ ํ๕๓ 

คณะวิทยาการจัดการ - ๓ํ ํํ ๔๒ 

ส านักรงรียนสาธิต ํ๔ ๎๐ - ๐๒ 

ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวด ี - ๐ - ๐ 

วิทยาลัยการดนตร ี - ๎ํ ๎ ๒๏ 

รวม ๒๒ ๐ํ๕ ํํํ ๕๕๒ 
 

หนวยนับ : คน 

 
 

หนวยงำน 

ประภทสำยงำน 

สำยสอน สำยสนับสนุน 

รวม
ทัๅงหมด 

คณำจำรย์
ประจ ำ 

พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัย 

รศฺ 
ตออำยุ
รำชกำร 

รวม 
สำย 
สอน 

ข้ำรำชกำร 
ิPC) พนักงำน

รำชกำร 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
มหำวิทยำลัย 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัย 

รวม 
สำย 

สนับสนุน งปมฺ รำยเด้ งปมฺ รำยเด้ 
คณะครุศาสตร์ ๏ํ - ํ์ํ - ํ ํ๏๏ ํ ํ ๎ - ๕  ํ๏ ํ๐๒ 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๎๑ - ๔๑ ํ - ํํํ ํ ํ ํ - ๔ ํ ํ๒ ํ๒๏ 

คณะวิทยาการจัดการ ๎๒ - ๑๐ - ๎ ๔๒ ํ ํ - ํ ํ๏ ํ ํ๒ ๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๏๐ - ํ๎์ ๎ ํ ํ๕๓ ํ ๎ ๎ ํ ๔ ๒ ๒์ ํ๓๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - - ํ - - ๓ - ๔ ๔ 

ส านักงานอธกิารบด ี - - - - - - ๓ ํํ ํํ ๎๑ ๎๒ ๑์ ํ๏์ ํ๏์ 

ส านักสงสริมวิชาการฯ - - - - - - ํ ๎ ๎ ํ ํ๎ ๔ ๒๒ ๒๒ 

ส านักวิทยบริการฯ - - - - - - ํ ํ - ๑ ํ๎ ๏ ๒๒ ๒๒ 

ส านักศิลปะละวัฒนธรรม - - - - - - - - - - ๐ - ๐ ๐ 

ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา - - - - - - - ๎ - - ๒ ํ ๕ ๕ 

ส านักวิทศสัมพันธ์ฯ - - - - - - - - - - ๑ - ๕ ๕ 

ส านักคอมพิวตอร ์ - - - - - - - ๑ - ํ ๒ ๎ ํ๐ ํ๐ 

ส านักรงรียนสาธิต - - ๎๑ ํ๓ - ๐๒ - ํ ํ - ๐ ํ ๓ ๐๕ 

สถาบันวิจยัละพัฒนา - - - - - - ํ ํ - - ๒ - ๔ ๔ 

ส านักประชาสัมพันธ์ฯ - - - - - - - ํ - - - ๐ ๕ ๕ 

หนวยตรวจสอบภาย฿น - - - - - - - ๎ - - - ๐ ๒ ๒ 

ศูนย์การศึกษาอูทอง
ทวารวด ี

- - ๏ ํ - ๐ - - - ๏ ๎ ๐ ๕ ํ๏ 

วิทยาลยัการดนตรี ๒ - ํ๓ - - ๒๏ - - - - ๎ ํ ๏ ๒๒ 

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

- - - - - - - - - - ํ ๒ ๓ ๓ 

รวม ํ๒๒ - ๐์๕ ๒ํ ๐ ๕๕๒ ํ๐ ๏๒ ํ๕ ๏๓ ํ๏ํ ๕ํ ๏๒๐ ๔๓๒ รวมทัๅงสิๅน ๕๕๒  ๏๒๐ 



๎๐ 

 

 

ตำรำงทีไ ๏  สดงจ ำนวนบุคลำกรสำยสอนทัๅงหมด จ ำนกตำมหนวยงำน/สภำพกำรปฏิบัติงำน 
 

 
หนวยงำน 

 

สภำพกำรปฏิบัติงำน 

รวม ปฏิบัติ
รำชกำร เปชวยรำชกำร ลำศึกษำตอ 

คณะครุศาสตร์  ํ๎๓ - ๒ ํ๏๏ 

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร ์ ํ์๎ - ๕ ํํํ 

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลย ี ํ๐๕ - ๔ ํ๕๓ 

คณะวิทยาการจัดการ ๔๎ - - ๔๒ 

ส านักรงรียนสาธิต ๐๎ - - ๐๒ 

ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวด ี ๐ - - ๐ 

วิทยาลัยการดนตร ี ๎๏ - - ๒๏ 

รวม ๕๒๕ - ๒๏ ๕๕๒ 
 

หนวยนับ : คน 
 

ตำรำงทีไ ๐  สดงจ ำนวนบุคลำกรสำยสอนทัๅงหมด จ ำนกตำมหนวยงำน/ต ำหนงทำงวิชำกำร 
 

หนวยงำน 

ต ำหนงทำงวิชำกำร 
รวม คณำจำรย ์

ผู้ชวย
ศำสตรำจำรย์ 

รอง
ศำสตรำจำรย์ 

คณะครุศาสตร์  ํ์๑ ๎๏ ๑ ํ๏๏ 

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร ์ ๕๑ ํ๐ ๎ ํํํ 

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลย ี ํ๏ํ ๎๎ ๐ ํ๕๓ 

คณะวิทยาการจัดการ ๒๏ ํ๑ ๐ ๔๒ 

ส านักรงรียนสาธิต ๐๎ - - ๐๒ 

ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวด ี ๐ - - ๐ 

วิทยาลัยการดนตร ี ๎์ ๏ - ๒๏ 

รวม ๐๒์ ๓๓ ํ๕ ๕๕๒ 
 

หนวยนับ : คน 
ขຌอมูล ณ ํ ตุลาคม ๎๑๑๔ 

กองบริหารงานบุคคล ิส านักงานอธิการบดีี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๎๑ 

 

จ ำนวนนิสิตนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔  
 

ตำรำงทีไ ๕  สดงจ ำนวนนิสิตนักศึกษำภำคปกติทัๅงหมดทุกระดับ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ จ ำนกตำม 
   ประภทนักศึกษำ/ระดับกำรศึกษำ  
 

คณะ 
ระดับกำรศึกษำ 

รวม ปริญญำตรี 
๐ ปี 

ปริญญำตรี 
๕ ปี 

ปริญญำตรี
ตอนืไอง 

ปฺ 
บัณฑิต 

ปริญญำ
ท 

ปริญญำ
อก 

คณะครุศาสตร์ ํุ๎๕๒ ๒,๒๔๒ - - ๎ - ๓,๕๔๐ 

คณะวิทยาการจัดการ ๒,๔๕ํ - ๐๏๐ - ๑ - ๒,๔๕ํ 

คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี 

๏,๓๎๕ - - - - - ๐,ํ๒๔ 

คณะมนุษยศาสตร์
ละสังคมศาสตร์ 

๏,๓๐๕ - - - - - ๏,๓๐๕ 

วิทยาลัยการดนตรี ๓๓๎ - - - ๐๏ - ๔ํ๕ 

บัณฑิตวิทยาลัย - - - - ํ๓๎  ํ๓๒ 

รวม ํ๒,๐๏๓ ๒,๒๔๒ ๐๏๐ - ๒๒๒ - ๒๏,๓๓๕ 
 

หนวยนับ : คน 
ขຌอมูล ณ ํ ตุลาคม ๎๑๑่ 

ขຌอมูล : ส านักสงสรมิวิชาการละงานทะบียน



๎๒ 

 

สรุปผลกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำภำย฿นระดับสถำบัน 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ 

 

฿นปีการศึกษา ๎๑๑๓ มหาวิทยาลัยรับการประมินคุณภาพการศึกษาภาย฿น ระหวางวันทีไ     
ํ๕-๎์ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๑๔ ตามกณฑ์องค์ประกอบละตัวบงชีๅ  ของส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา จ านวน ํ๏ ตัวบงชีๅ ภาย฿ตຌองค์ประกอบทีไ ํ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบทีไ ๎ การวิจัย 
องค์ประกอบทีไ ๏ การบริการวิชาการ องค์ประกอบทีไ ๐ การท านุบ ารุงศิลปะละวัฒนธรรมละองค์ประกอบ     
ทีไ ๑ การบริหารจัดการ ซึไงสรุปผลการประมินฯ ฉบับนีๅ บงออกป็น ๎ สวน คือ ํ) ผลการประมิน           
ตามองค์ประกอบคุณภาพละตัวบงชีๅ ละ ๎) ผลการวิคราะห์การด านินงานละทิศทางการพัฒนา                  
ดังรายละอียดตอเปนีๅ 
 

ตำรำงทีไ ๒  ผลกำรประมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ  
 

องค์ประกอบกำรประมิน คะนน ระดับผลกำรประมิน 

องค์ประกอบทีไ ํ การผลิตบัณฑิต ๏.๐๎ ระดับพอ฿ชຌ 
องค์ประกอบทีไ ๎ การวิจัย ๎.๓๐ ระดับพอ฿ชຌ 
องค์ประกอบทีไ ๏ การบริการวิชาการ ๐.์์ ระดับดี 
องค์ประกอบทีไ ๐ การท านุบ ารุงศิลปะละวัฒนธรรม ๑.์์ ระดับดีมาก 
องค์ประกอบทีไ ๑ การบริหารจัดการ ๐.์์ ระดับดี 
ผลการประมินดยรวม ระดับสถาบัน  ๏.๑๒ ระดับดี 
 

ตำรำงทีไ ๓ ผลกำรประมินรำยตัวบงชีๅตำมองค์ประกอบคุณภำพทุกตัวบงชีๅ 
 

ตัวบงชีๅคุณภำพ ป้ำหมำย 

ผลกำรประมิน 
ของคณะกรรมกำรฯ 

บรรลุ
ป้ำหมำย 

= บรรล ุ

 = เมบรรล ุ

คะนน
ประมิน ตัวตัๅง ผลลัพธ ์

 ิ%หรือสัดสวนี ตัวหำร 
องค์ประกอบทีไ ํ กำรผลิตบัณฑติ 
ตัวบงชีๅทีไ ํ.ํ ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรดยรวม 

คาฉลีไย ๏.์์ ํ๒๑.๕๐ ๎.๏ํ  ๎.๏ํ 
๓๎ 

ตัวบงชีๅทีไ ํ.๎ คณาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลยั   ทีไมีคุณวุฒิปรญิญาอก 

รຌอยละ ๎๔ ๎๏.๑๐ 
X ๑ 

๎.๕๐  ๎.๕๐ 
๐์ 

ตัวบงชีๅทีไ ํ.๏ คณาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลยั ทีได ารงต าหนงทาง
วิชาการ 

รຌอยละ ๐๎ ๎๎.๐๐ 
X ๑ 

ํ.๔๓  ํ.๔๓ 
๒์ 

ตัวบงชีๅทีไ ํ.๐ การบริการนักศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

๐ ขຌอ ๒ ขຌอ  ๑.์์ 

ตัวบงชีๅทีไ ํ.๑ กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

๐ ขຌอ ๒ ขຌอ 
เดຌกขຌอ ํ ๎ ๏ ๐ ๑ ละ ๒ 

 ๑.์์ 

 
 
 



๎๓ 

 

ตำรำงทีไ ็ ผลกำรประมินรำยตัวบงชีๅตำมองค์ประกอบคุณภำพทุกตัวบงชีๅ (ตอ) 
 

ตัวบงชีๅคุณภำพ ป้ำหมำย 

ผลกำรประมิน 
ของคณะกรรมกำรฯ 

บรรลุ
ป้ำหมำย 

= บรรล ุ

 = เมบรรล ุ

คะนน
ประมิน ตัวตัๅง ผลลัพธ ์

 ิ% หรือสัดสวนี ตัวหำร 
องค์ประกอบทีไ ๒ กำรวิจัย 
ตัวบงชีๅทีไ ๎.ํ ระบบละกลเกการบริหาร
ละพัฒนางานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค ์

๑ ขຌอ ๐ ขຌอ 
เดຌกขຌอ ๎ ๏ ๐ ละ ๑ 

 ๏.์์ 

ตัวบงชีๅทีไ ๎.๎ งินสนับสนุนงานวิจัยละ
งานสรຌางสรรค ์

๏.์์ คะนน ํ๔.ํ๏ ๏.๒๏  ๏.๒๏ 
๑ 

ตัวบงชีๅทีไ ๎.๏ ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ประจ าละนักวิจัย 

๏.์์ คะนน ๓.๕ํ ํ.๑๔  ํ.๑๔ 
๑ 

องค์ประกอบทีไ ๏ กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบงชีๅทีไ ๏.ํการบริการวิชาการกสังคม ๑ ขຌอ ๑ ขຌอ 

เดຌกขຌอ ํ ๏ ๐ ๑ ละ ๒ 
 ๐.์์ 

องค์ประกอบทีไ ๐ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะละวัฒนธรรม 
ตัวบงชีๅทีไ ๐.ํระบบละกลเกการท านุ  
บ ารุงศิลปะละวัฒนธรรม 

๑ ขຌอ ๒ ขຌอ 
เดຌกขຌอ ํ ๏ ๐ ๑ ๒ ละ ๓ 

 ๑.์์ 

องค์ประกอบทีไ ๕ กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบงชีๅทีไ ๑.ํการบริหารของมหาวิทยาลัย 
พืไอการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุมมหาวิทยาลัย ละอกลักษณข์อง
มหาวิทยาลยั 

๓ ขຌอ ๓ ขຌอ 
เดຌกขຌอ ํ ๎ ๏ ๐ ๑ ๒ ละ ๓ 

 ๑.์์ 

ตัวบงชีๅทีไ ๑.๎ ผลการบริหารของคณะ คาฉลีไย ๏.์๏ ํํ.๕๓ ๎.๕๕  ๎.๕๕ 
๐ 

ตัวบงชีๅทีไ ๑.๏ ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูรละคณะ 

๑ ขຌอ ๑ ขຌอ  ๐.์์ 

ผลกำรประมินรวมทุกตัวบงชีๅ คำฉลีไย ๏.๕ํ 
๐๒.๏๒ ๏.๕๒  ๏.๕๒ 

ํ๏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๎๔ 

 

ตำรำงทีไ ่  กำรวิครำะห์ผลกำรประมิน ระดับสถำบัน 
 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

ตัวบงชีๅ 
ผลกำรประมินของคณะกรรมกำรฯ 

I P O คะนนฉลีไย 
ระดับ

คุณภำพ 

ํ ๑ ํ.๎ ิ๎.๕๐ี 
ํ.๏ ิํ.๔๓ี 

ํ.๐ ิ๑.์์ี 
ํ.๑ ิ๑.์์ี 

ํ.ํิ๎.๏ํี ํ๓.ํ๎/๑ = ๏.๐๎ พอ฿ชຌ 

๎ ๏ ๎.๎ ิ๏.๒๏ี ๎.ํ ิ๏.์์ี ๎.๏ ิํ.๑๔ี ๔.๎ํ/๏ = ๎.๓๐ พอ฿ชຌ 
๏ ํ - ๏.ํ ิ๐.์์ี -  ๐.์์/ํ = ๐.์์ ดี 
๐ ํ - ๐.ํ ิ๑.์์ี -  ๑.์์/ํ = ๑.์์ ดีมาก 
๑ ๏ - ๑.ํ ิ๑.์์) 

๑.๏ ิ๐.์์) 
๑.๎ ิ๎.๕๕) ํํ.๕๕/๏ = ๐.์์ ดี 

รวม ํ๏ ๏ ๓ ๏  ๐๒.๏๒/ํ๏ = ๏.๕๒ ด ี

ผลกำรประมิน ๔.๐๐/๏ 
= ๎.๔ํ 

๏ํ/๓ 
= ๐.๐๏ 

๒.๔๔/๏ 
= ๎.๎๕ 

  

 ระดับพอ฿ชຌ ระดับด ี ระดับปรับปรุง   
 

 ึ ตัวบงชีๅทีไ ํ.ํ ป็นคาคะนนฉลีไยของผลการประมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

 ึ ตัวบงชีๅทีไ ๑.๎ ป็นคะนนฉลีไยของผลการประมินระดับคณะทุกคณะ  
 * ผลการประมิน ระดับสถาบัน ปลผลคะนนฉลีไย ดังนีๅ 

 ์.์์ – ํ.๑์ การด านินงานตຌองปรับปรุงรงดวน 
 ํ.๑ํ – ๎.๑์ การด านินงานตຌองปรับปรุง 
 ๎.๑ํ – ๏.๑์ การด านินงานระดับพอ฿ชຌ 
 ๏.๑ํ – ๐.๑์ การด านินงานระดับด ี
 ๐.๑ํ – ๑.์์ การด านินงานระดับดีมาก 
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บททีไ ๏ 

วิธีกำรด ำนินกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
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บททีไ ๏  
 

วิธีกำรด ำนินกำรตดิตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวทิยำลัย 
 

การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌ าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย                    
เดຌด านินการติดตาม ตรวจสอบละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยละของอธิการบดี  ยกออกป็น                
๑ ดຌาน ดังนีๅ 

 

ดຌานทีไ ํ การประมินผลการด านินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ตามผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๒๎  

ดຌานทีไ ๎ การประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ดຌานทีไ ๏ การประมินผลการตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ดຌานทีไ ๐ การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย 
 ดຌานทีไ ๑ การตรวจยีไยมหนวยงาน 

 

 รายละอียดของวิธีการด านินการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มีรายละอียด ดังตอเปนีๅ 

 

ด้ำนทีไ ํ  กำรประมินผลกำรด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ ตำมผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ พฺศฺ ๒๕๕๔ - ๒๕๒๒ 

 

 ป็นการประมินดຌานความส ารใจของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔          
ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๒๎ ดยพิจารณาขຌอมูลจาก
กลยุทธ์ ยุทธวิธี มาตรการ ตัวชีๅวัด ละป้าหมาย ซึไง฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ เดຌก าหนดป้าหมายหลัก           
๑ กลยุทธ์ ดังนีๅ 

กลยุทธ์ทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบการจัดการรียนการสอน฿หຌมี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ทีไ ๎ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย สรຌางองค์ความรูຌ นวัตกรรม ละงานสรຌางสรรค์ 
กลยุทธ์ทีไ ๏ การ฿หຌบริการวิชาการกสังคมทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของชุมชนละทຌองถิไน 
กลยุทธ์ทีไ ๐ การสรຌางความตระหนักรูຌ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ ผยพรศิลปวัฒนธรรมเทย ละ

สืบสานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์ทีไ ๑ การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดຌวยหลักธรรมาภิบาล 
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 วิธีกำรก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ด านินการศึกษา วิคราะห์ สังคราะห์ขຌอมูลรายงานผลการด านินการครงการ/กิจกรรมตางโ 
ละรายงานผลการด านินงานทีไทางมหาวิทยาลัยละหนวยงานตางโ เดຌด านินการขึๅนพืไอรองรับ฿นตละ                    
กลยุทธ์ ยุทธวิธี ละมาตรการทีไก าหนดเวຌ฿นผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา                    
พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๒๎ ละผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 

 วิธีกำรวิครำะห์ข้อมูล 
 

 มีวิธีการวิคราะห์ขຌอมูล ดังนีๅ 
ํ. วิคราะห์ขຌอมูลรายงานผลการด านินงานตามผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๎๑๑๔ ของมหาวิทยาลัย ละหนวยงานตางโ ทีไจะตຌองรับผิดชอบด านินการจัดครงการ /กิจกรรม                      
ตางโ พืไอรองรับ฿นตละกลยุทธ์ ยุทธวิธี ละมาตรการ ทีไระบุเวຌ฿นผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                             
บຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๒๎ ฿นชวงปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ละผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. ๎๑๑๔ ดยมีขอบขตการพิจารณาขຌอมูล฿น ๑ กลยุทธ์ ํ๕ ยุทธวิธี ๐๐ มาตรการ ละ ๑๑ 
ตัวชีๅวัด ส าหรับการพิจารณาผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด บงออกป็น ๎ นวทาง คือ  

ํ.ํ ตัวชีๅวัดทีไมีการก าหนดป้าหมาย฿นชวงปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ จ านวน ๑๑ 
ตัวชีๅวัด มีวิธีการรายงานผลการประมินดຌวยการศึกษาขຌอมูลละการจัดท าสรุปผลจ านวน /รຌอยละของตัวชีๅวัด 
ทีไมีผลการด านินงานตไ ากวาป้าหมาย ตามป้าหมาย ละสูงกวาป้าหมายทีไตัๅงเวຌ ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 
๎๑๑๔  

ํ.๎ ตัวชีๅวัดทีไ เมเดຌก าหนดป้าหมาย฿นชวงปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ เวຌ฿น                     
ผนกลยุทธ์ฯ จ านวน ๎ ตัวชีๅวัด 
 

ด้ำนทีไ ๒  กำรประมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำร฿ช้จำยงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔  

 

 ป็นรายงานผลการด านินงานพืไอตรวจสอบการจัดท างบประมาณ ส ารวจขຌอมูลภารกิจ             
ละงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดยน าหลักการละนวทางการจัดท างบประมาณบบผนงาน               
มา฿ชຌผสมผสานกับระบบงบประมาณบบสดงรายการ ซึไงป็นระบบทีไมีความมุงหมาย฿หຌมีการชืไอมยง             
การจัดสรรงบประมาณขຌากับการวางผนละพืไอ฿หຌการจัดสรรงบประมาณป็นเปอยางสมหตุสมผล            
ซึไงสดงงบประมาณ฿นลักษณะผนงานงบประมาณรายจายประจ าปี ฿นขณะดียวกันเดຌจ านกงบประมาณ
รายจายของงาน/ครงการออกป็นหมวดรายจายตางโ ฿นอกสารงบประมาณ รายละอียดประกอบ
งบประมาณรายจาย  

 

 การบริหารจัดการงบประมาณละการ฿ชຌจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔         
มีขอบขต฿นการศึกษา ดังนีๅ 

ํ. หลงทีไมาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔  
๎. การจัดสรรงบประมาณ วิธีการจัดสรรงบประมาณ ปัญหาละอุปสรรคของการจัดสรร

งบประมาณ 
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๏. ผลการจัดสรรงบประมาณ จ านกตามประภทงบรายจายละตามพันธกิจ              
ของมหาวิทยาลัย ละวิธีการบริหารงบประมาณ การติดตามรงรัดละผลการติดตามรงรัดการ฿ชຌงบประมาณ 
ปัญหาละอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 

๐. ผลการด านินครงการ /กิจกรรมทีไ เดຌรับอนุมัติ  จ านกตามหนวยงาน ละ               
หตุผลความจ าป็นทีไเมสามารถด านินครงการ/กิจกรรมเดຌส ารใจตามป้าหมาย 

๑. ผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ดยรวมละรายเตรมาส จ านกตามหนวยงาน ละผลงิน
กันหลืไอมปี ละหตุผลความจ าป็นของการกันงินหลืไอมปี 
 

 วิธีกำรก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 กองนยบายละผน ประสานงานละกใบรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ
ละการ฿ชຌจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ของตละหนวยงาน  
 

 วิธีกำรวิครำะห์ข้อมูล 
 

 วิคราะห์ขຌอมูล฿นลักษณะตางโ ทัๅงขຌอมูลทีไป็นชิงปริมาณละคุณภาพ ดยขຌอมูลชิงปริมาณ
น าสนอจ านวนละคารຌอยละ สวนขຌอมูลชิงคุณภาพน าสนอลักษณะนืๅอหาชิงบรรยาย 
 

ด้ำนทีไ ๏  กำรประมินผลกำรตรวจสอบภำย฿น กำรควบคุมภำย฿นละกำรบริหำรควำมสีไยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

 

การควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยง ป็นครืไองมือดຌานการบริหารจัดการ ซึไงน ามา         
ชวย฿นการบริหารงานละป็นกลเกพืๅนฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูลการด านินกิจกรรมตางโ              
฿นหนวยงานละมหาวิทยาลัยพืไอ฿หຌการด านินงานป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ละบรรลุวัตถุประสงค์           
หากหนวยงานน าขຌอตรวจพบของการตรวจสอบภาย฿นมาบริหารจัดการ฿หຌกิดการควบคุมภาย฿นทีไดีละ          
การบริหารความสีไยงทีไหมาะสมจะป็นประยชน์อยางมากตอหนวยงานละมหาวิทยาลัย ป็นการป้องกัน   
หรือลดความผิดพลาด ความสียหาย การรัไวเหล การสิๅนปลืองหรือการทุจริต฿นหนวยงาน ดังนัๅน                    
การประมินผลการควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยง จะท า฿หຌผลการปฏิบัติงานดຌานระบบการควบคุม
ภาย฿นละการบริหารความสีไยงป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลละกิดประยชน์สูงสุด การรายงาน
ผลการประมินบงออกป็น ๏ สวน คือ 

ํี การประมินผลการตรวจสอบภาย฿น ดยประมินผล฿หຌ กิดความมัไน฿จตอความ                
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด านินงานละกิดความคุຌมคาของการ฿ชຌจายงิน รวมทัๅงความถูกตຌอง
ชืไอถือเดຌของขຌอมูลทางการงิน การปฏิบัติตามกฎ ระบียบทีไกีไยวขຌองชวย฿หຌการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
ป็นเป฿นทางทีไดีขึๅนละบรรลุวัตถุประสงค์ตามป้าหมายทีไก าหนดเวຌตามกระบวนการก ากับ ดูล฿นหนวยงาน
อยางป็นระบบ ดยยึดหลักจริยธรรม มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย฿น 

๎ี การประมินผลการควบคุมภาย฿น ดยตรวจสอบประมินผลความถูกตຌอง ครบถຌวน ละ
ชืไอถือเดຌของขຌอมูลดຌานการงิน การบัญชี ละดຌานการด านินงานครงการของหนายงานตางโ ภาย฿น
มหาวิทยาลัย พืไอ฿หຌการด านินงานถือปฏิบัติตามนยบาย กฎหมาย ค าสัไง ขຌอบังคับ ละระบียบราชการ                                  
จึงเดຌก าหนดนวทางการติดตามตรวจสอบประมินผลการการควบคุมภาย฿นตามระบียบคณะกรรมการ                         
ตรวจงินผนดินวาดຌวยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. ๎๑๐๐ ขຌอ ๑ ละ ขຌอ ๒ 
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๏ี การบริหารความสีไยงดยตรวจสอบประมินผลการบริหารจัดการละควบคุมปัจจัย กิจกรรม 
ละกระบวนการด านินงานทีไอาจป็นมูลหตุของความสียหาย (ทัๅง฿นรูปของตัวงิน หรือเม฿ชตัวงิน ชน 
ชืไอสียง ละการฟ้องรຌองจากการเมปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
ความคุຌมคา) พืไอ฿หຌระดับความสีไยง ละขนาดของความสียหายทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคตอยู฿นระดับทีไยอมรับ
ละควบคุมเดຌ ดยค านึงถึงการรียนรูຌวิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาลวงหนຌาละอกาส               
฿นการกิด พืไอป้องกันหรือบรรทาความรุนรงของปัญหา รวมทัๅงการมีผนส ารองตอภาวะฉุกฉิน พืไอ฿หຌ
มัไน฿จวาระบบงานตางโ มีความพรຌอม฿ชຌงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอนืไองละทันตอการปลีไยนปลง                
พืไอการบรรลุป้าหมายของสถาบัน/หนวยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ป็นส าคัญ 

 

 วิธีกำรก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ํ. สัมภาษณ์หัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿น ถึงวิธีการด านินงาน ผลการด านินงาน ปัญหา 
อุปสรรคละขຌอสนอนะ฿นการด านินงาน 

๎. ศึกษารายงานผลการบริหารความสีไยงทุกระดับ ละสัมภาษณ์ผูຌกีไยวขຌอง฿นการบริหาร       
ความสีไยง ถึงวิธีการด านินงาน ผลการด านินงาน ปัญหา อุปสรรค ละขຌอสนอนะ฿นการด านินงาน 

 

 วิธีกำรวิครำะห์ข้อมูล 
 

 มีวิธีการวิคราะห์ขຌอมูล ดังนีๅ 
ํ. หนวยตรวจสอบภาย฿น ด านินการดยพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบภาย฿น            

การควบคุมภาย฿นละการ฿หຌขຌอสนอนะของตละหนวยงานละมหาวิทยาลัยทีไเดຌจากการป็นผูຌ ตรวจสอบ
ละสอบทานบบรายงาน ดังนีๅ 

ํ.ํ การประมินผลการตรวจสอบภาย฿น การปฏิบัติงานตรวจสอบตามผนประมินความ
สีไยงพืไอวางผนการตรวจสอบ฿นหนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย พืไอจัดล าดับความสีไยงละขຌาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามผนการตรวจสอบภาย฿น ิAudit Planี ดยท าการชีๅจงรืไองทีไจะตรวจสอบ ขอบขต 
วัตถุประสงค์ ระยะวลาของการตรวจสอบภาย฿น การประชุมปຂดตรวจละการประชุมปຂดตรวจ พืไอออก
รายงานผลการตรวจสอบ฿หຌหนวยรับตรวจสอบ  พรຌอมขຌอสนอนะ฿นการพัฒนา ปรับปรุง ดยรายงานผล   
การตรวจสอบทุกรืไอง ทุกหนวยงาน อธิการบดี ป็นผูຌลงนามละมอบหมาย฿หຌหนวยรับตรวจท าการพัฒนา 
ปรับปรุง ตามขຌอสนอนะของหนวยตรวจสอบภาย฿น 

ํ.๎ การประมินผลการควบคุมภาย฿น การปฏิบัติงานควบคุมภาย฿น ด านินการ              
ดยพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมภาย฿น ละสรุปผลรายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
ละขຌอสนอนะของตละหนวยงานละมหาวิทยาลัยทีไเดຌจากการป็นผูຌสอบทานบบรายงานตางโ              
ของตละหนวยละมหาวิทยาลัย ดังนีๅ 

ํ.๎.ํ บบรายงานของหนวยงานยอย ิคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบันี 
- รายงานผลการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ิบบ ปย.ํ.ี  
- รายงานการประมินผลละปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ิบบ ปย.๎ี               
- รายงานผลการติดตามผนการประมินผลละปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

ิบบติดตาม ปย.๎ี 
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ํ.๎.๎ บบรายงานของหนวยรับตรวจ ิงานประกันคุณภาพการศึกษาี                                                    
- หนังสือรับรองการประมินการควบคุมภาย฿น ิบบ ปอ.ํี                              
- รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ิบบ ปอ.๎ี 
- รายงานผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ิบบ ปอ.๏ี     
- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

ิบบติดตาม ปอ.๏ี  
ํ.๎.๏ บบรายงานของผูຌตรวจสอบภาย฿น           

- บบรายงานผลการสอบทานการประมินการควบคุมภาย฿นของผูຌตรวจสอบ
ภาย฿น ิบบ ปส.ี  

๎. งานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการด านินการบริหารจัดการความสีไยง              
ของตละหนวยงานละมหาวิทยาลัย ดยพิจารณาผลตามกณฑ์มาตรฐาน฿นคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภาย฿น ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละอียดตอเปนีๅ 

๎.ํ มีการตงตัๅงคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความสีไยงดยมีผูຌบริหารระดับสูง
ละตัวทนทีไรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน/หนวยงานรวมป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

๎.๎ มีการวิคราะห์ละระบุความสีไยงละปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดความสีไยงอยางนຌอย ๏ ดຌาน 
ตามบริบทของสถาบัน/หนวยงาน จากตัวอยางตอเปนีๅ ความสีไยงดຌานทรัพยากร (การงินงบประมาณ ระบบ
ทคนลยีสารสนทศ อาคารสถานทีไ) ความสีไยงดຌานยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความสีไยง               
ดຌานนยบาย กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ ความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน ชน ความสีไยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความสีไยงดຌานบุคลากรละความสีไยง
ดຌานธรรมาภิบาล ดยฉพาะจรรยาบรรณของคณาจารย์ละบุคลากร ความสีไยงจากหตุการณ์ภายนอกอืไนโ 
ตามบริบทของสถาบัน 

๎.๏ มีการประมินอกาสละผลกระทบของความสีไยงละจัดล าดับความสีไยงทีไเดຌจาก 
การวิคราะห์ ฿นขຌอ ๎.๎ 

๎.๐ มีการจัดท าผนบริหารความสีไยงทีไมีระดับความสีไยงสูงละด านินการตามผน 
๎.๑ มีการติดตามละประมินผลการด านินงานตามผน ละรายงานตอสภาสถาบัน          

พืไอพิจารณาอยางนຌอยปีละ ํ ครัๅง 
๎.๒ มีการน าผลการประมินละขຌอสนอนะจากสภาสถาบัน/หนวยงานเป฿ชຌ฿นการ              

ปรับผนหรือวิคราะห์ความสีไยง฿นรอบปีถัดเป 
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ด้ำนทีไ ๐  กำรประมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 

 การประมินผลการด านินงานของมหาวิทยาลัยละการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
มหาวิทยาลัย บงออกป็น ๐ สวน คือ  

 

ํ. กำรประมินผลกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ 
ป็นการสอบถามความคิดหในกีไยวกับการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ

จຌาพระยา฿น ๏ ดຌานหลัก เดຌก  
 

ํ.ํ ดຌานการบริหารงานชิงระบบ ประกอบดຌวย การสอบถามขຌอมูลบริบท ทรัพยากร 
กระบวนการละผลผลิต 

ํ.๎ ดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดຌวย การสอบถามขຌอมูล  
ดຌานการผลิตบัณฑิต ดຌานการวิจัย ดຌานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ละดຌานการบริการวิชาการกชุมชน 

ํ.๏ ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบดຌวย การสอบถามขຌอมูล              
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความปรง฿ส หลักการ     
มีสวนรวม หลักกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความสมอภาค ละหลักความมุงนຌนฉันทามติ 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมินผลการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
ป็นบบสอบถาม บงออกป็น ๏ ตอน ดังนีๅ 

ตอนทีไ  ํ สถานภาพของผูຌตอบบบสอบถามมีลักษณะป็นบบตรวจสอบรายการ  
ิChecklistี 

ตอนทีไ ๎ การประมินผลการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา              
มีลักษณะของบบสอบถามป็นมาตราสวนประมาณคา ๑ ระดับ เดຌก ระดับการปฏิบัติมากทีไสุด มาก              
ปานกลาง นຌอย ละนຌอยทีไสุด 

ตอนทีไ ๏ ขຌอสนอนะพิไมติมพืไอการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามหลักวิคราะห์  SWOT 
Analysis พืไอพิจารณาจุดขใง ิStrength) จุดออน ิWeakness) อกาส ิOpportunity) ละอุปสรรค 
ิThreat) มีลักษณะของบบสอบถามป็นขຌอค าถามปลายปຂด 
 

 วิธีกำรก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ฿ชຌวิธีขอความรวมมือจากผูຌบริหารมหาวิทยาลัยชวยก ากับ ดูล การรับละสงคืนบบประมิน
ของกลุมป้าหมาย ดยมอบหมาย฿หຌฝຆายลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน          
ของมหาวิทยาลัย จกละติดตามกใบบบสอบถามจากประชาคมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย เดຌก กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ 
กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมส.ี คณาจารย์ หัวหนຌาส านักงาน
หรือจຌาหนຌาทีไละผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา ดยจก฿หຌกลุมป้าหมาย จ านวน ๕๏ํ ฉบับ ตัๅงตวันทีไ            
ํ-๏ํ สิงหาคม ๎๑๑๔ ละเดຌรับกลับคืนมาจ านวน ๓ํํ ฉบับ  
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 วิธีกำรวิครำะห์ข้อมูล 
 

 การวิคราะห์ขຌอมูลจากบบสอบถาม ฿ชຌวิธีหาคารຌอยละ คาฉลีไย ละคาบีไยงบนมาตรฐาน            
฿นขຌอค าถามตละประดใน ตละดຌานละรวมทุกดຌาน ละการวิคราะห์บบสอบถามปลายปຂด฿ชຌวิธี              
การวิคราะห์นืๅอหา 
 

๒. กำรประมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีไของอธิกำรบดี 
 ป็นการสอบถามความคิดหในกีไยวกับการประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดี 
฿น ๏ ดຌานหลัก เดຌก  

๎.ํ ดຌานคุณลักษณะผูຌน า  
๎.๎ ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ 
๎.๏ ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดຌวย การสอบถามขຌอมูล                

การบริหาร ดยยึดหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความ
ปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความสมอภาค ละหลักความมุงนຌน
ฉันทามต ิ

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของอธิการบดี ป็นบบสอบถามบงออกป็น           
๏ ตอน ดังนีๅ 
  ตอนทีไ ํ สถานภาพของผูຌตอบบบสอบถาม มีลักษณะป็นบบตรวจสอบรายการ  
ิChecklist) 
  ตอนทีไ ๎ การประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของอธิการบดี มีลักษณะของบบสอบถาม
ป็นมาตราสวนประมาณคา ๑ ระดับ เดຌก ระดับการปฏิบัติมากทีไสุด มาก ปานกลาง นຌอย ละนຌอยทีไสุด   
  ตอนทีไ ๏ ขຌอสนอนะพิไมติมพืไอการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

 วิธีกำรก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ฿ชຌวิธีขอความรวมมือจากผูຌบริหารมหาวิทยาลัยชวยก ากับ ดูล การรับละสงคืนบบประมิน
ของกลุมป้าหมาย ดยมอบหมาย฿หຌฝຆายลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน            
ของมหาวิทยาลัยจกละติดตามกใบบบสอบถามจากประชาคมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย เดຌก กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์             
ละขຌาราชการ กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมส.ี ละผูຌน า฿นองค์การนิสิต
นักศึกษา ดยจก฿หຌกลุมป้าหมาย จ านวน ํ๕๑ ฉบับ ตัๅงตวันทีไ ํ-๏ํ สิงหาคม ๎๑๑๔ ละเดຌรับกลับคืน
มาจ านวน ํ์ํ ฉบับ 
 

๏. กำรประมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีไของรองอธิกำรบดีละผู้ชวยอธิกำรบดี 
 ป็นการสอบถามความคิดหในกีไยวกับการประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
มหาวิทยาลัย ิรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดีี ฿น ๏ ดຌานหลัก เดຌก  

๏.ํ ดຌานคุณลักษณะผูຌน า  
๏.๎ ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ 
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๏.๏ ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดຌวย การสอบถามขຌอมูล                
การบริหาร ดยยึดหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความ
ปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความสมอภาค ละหลักความมุงนຌน
ฉันทามต ิ

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี                  
ป็นบบสอบถามบงออกป็น ๏ ตอน ดังนีๅ 

ตอนทีไ ํ สถานภาพของผูຌตอบบบสอบถาม มีลักษณะป็นบบตรวจสอบรายการ  
ิChecklistี 

ตอนทีไ  ๎ การประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี                    
มีลักษณะของบบสอบถามป็นมาตราสวนประมาณคา ๑ ระดับ เดຌก ระดับการปฏิบัติมากทีไสุด มาก                
ปานกลาง นຌอย ละนຌอยทีไสุด   

ตอนทีไ ๏ ขຌอสนอนะพิไมติมพืไอการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

 วิธีกำรก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ฿ชຌวิธีขอความรวมมือจากผูຌบริหารมหาวิทยาลัยชวยก ากับ ดูล การรับละสงคืนบบประมิน
ของกลุมป้าหมาย ดยมอบหมาย฿หຌฝຆายลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน            
ของมหาวิทยาลัยจกละติดตามกใบบบสอบถามจากประชาคมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย เดຌก กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์              
ละขຌาราชการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมส.ี กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ ละผูຌน า฿นองค์การนิสิต
นักศึกษา ดยจก฿หຌกลุมป้าหมาย จ านวน ํ๕๒ ฉบับ ตัๅงตวันทีไ ํ-๏ํ สิงหาคม ๎๑๑๔ ละเดຌรับกลับคืน
มาจ านวน ํ์ํ ฉบับ 
  

 วิธีกำรวิครำะห์ข้อมูล 
 

 วิคราะห์ขຌอมูลจากบบสอบถาม ฿ชຌวิธีหาคารຌอยละ คาฉลีไย ละคาบีไยงบนมาตรฐาน฿นขຌอ
ค าถามตละประดใน ตละดຌาน ละรวมทุกดຌาน ละการวิคราะห์บบสอบถามสวนทຌายทีไป็นขຌอสนอนะ
พิไมติม฿ชຌวิธีการวิคราะห์นืๅอหา 
  

๐. กำรประมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีไของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน 
 ป็นการสอบถามความคิดหในกีไยวกับการประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ฿น ๏ ดຌานหลัก เดຌก  

๐.ํ ดຌานคุณลักษณะผูຌน า  
๐.๎ ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ 
๐.๏ ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดຌวย การสอบถามขຌอมูล                

การบริหาร ดยยึดหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความ
ปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความสมอภาค ละหลักความมุงนຌน
ฉันทามต ิ
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 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/
สถาบัน ป็นบบสอบถามบงออกป็น ๏ ตอน ดังนีๅ 
 ตอนทีไ ํ สถานภาพของผูຌตอบบบสอบถาม มีลักษณะป็นบบตรวจสอบรายการ  
ิChecklistี 
 ตอนทีไ ๎ การประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน            
มีลักษณะของบบสอบถามป็นมาตราสวนประมาณคา ๑ ระดับ เดຌก ระดับการปฏิบัติมากทีไสุด มาก           
ปานกลาง นຌอย ละนຌอยทีไสุด   
 ตอนทีไ ๏ ขຌอสนอนะพิไมติมพืไอการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

 วิธีกำรก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ฿ชຌวิธีขอความรวมมือจากผูຌบริหารมหาวิทยาลัยชวยก ากับ ดูล การรับละสงคืนบบประมิน
ของกลุมป้าหมาย ดยมอบหมาย฿หຌฝຆายลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน            
ของมหาวิทยาลัยจกละติดตามกใบบบสอบถามจากประชาคมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย เดຌก ประธานสาขาวิชา
หรือทียบทา คณาจารย์ หัวหนຌาส านักงานหรือจຌาหนຌาทีไ ดยจก฿หຌกลุมป้าหมาย จ านวน ๕์๏ ฉบับ ตัๅงต
วันทีไ ํ-๏ํ สิงหาคม ๎๑๑๔ ละเดຌรับกลับคืนมาจ านวน ๒๓๎ ฉบับ 
  

 วิธีกำรวิครำะห์ข้อมูล 
 

 วิคราะห์ขຌอมูลจากบบสอบถาม ฿ชຌวิธีหาคารຌอยละ คาฉลีไย ละคาบีไยงบนมาตรฐาน฿นขຌอ
ค าถามตละประดใน ตละดຌานละรวมทุกดຌาน ละการวิคราะห์บบสอบถามสวนทຌายทีไป็นขຌอสนอนะ
พิไมติม฿ชຌวิธีการวิคราะห์นืๅอหา  
 

 สถิติทีไ฿ช้฿นกำรวิครำะห์ข้อมูล 
 

1. การวิคราะห์หาคาฉลีไย ิµี ดย฿ชຌสูตร ดังนีๅ  

    µ  =   

ดย µ   คือ คาฉลีไยของประชากร 
X   คือ คะนนผลการประมิน 
N   คือ จ านวนขຌอมูล ิจ านวนประชากรี 
 

2. การวิคราะห์หาคาบีไยงบนมาตรฐาน ิี  ดย฿ชຌสูตร ดังนีๅ ิชูศรี วงศ์รัตนะ.๎๑๐๐:๒๑ี 

  =   

ดย   คือ คาบีไยงบนมาตรฐานของประชากร 
µ   คือ คาฉลีไยของประชากร  
X   คือ คะนนผลการประมิน 
N   คือ จ านวนขຌอมูล ิจ านวนประชากรี 
 
 

N

X

N

μX 2)( 
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 กำรปลควำมหมำย 
 

คำฉลีไย ปลควำมหมำย 

๐.๑์-๑.์์ 
๏.๑์-๐.๐๕ 
๎.๑์-๏.๐๕ 
ํ.๑์-๎.๐๕ 
ํ.์์-ํ.๐๕ 

มีการปฏิบัติอยู฿นระดับมากทีไสุด หรือดีมาก 
มีการปฏิบัติอยู฿นระดับมาก หรือดี 
มีการปฏิบัติอยู฿นระดับปานกลาง หรือพอ฿ชຌ 
มีการปฏิบัติอยู฿นระดับนຌอย หรือควรปรับปรุง 
มีการปฏิบัติอยู฿นระดับนຌอยทีไสุด หรือตຌองปรับปรุง 

 

ด้ำนทีไ ๕  กำรตรวจยีไยมหนวยงำน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด านินการตรวจยีไยม
พบปะหนวยงานตางโ พืไอรับฟังความคิดหในกีไยวกับการด านินงานของหนวยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พืไอน าขຌอมูลทีไเดຌเปป็นขຌอสนอนะ            
พืไอพัฒนามหาวิทยาลัยตอเป การด านินการดังกลาวคณะกรรมการเดຌมีการวางผนตรวจยีไยมคณะ /
วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ํ รอบ คือ ดือนกันยายน พ.ศ. ๎๑๑๔ พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลชิงลึก฿นประดใน
คุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะของผูຌบริหารละภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา จากกลุมบุคคลทีไกีไยวขຌอง฿นประดในทีไส าคัญอืไนโ 

 

 วิธีกำรก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ตรวจยีไยม            
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน พืไอสัมภาษณ์ขຌอมูลจากกลุมบุคคลทีไกีไยวขຌองตามรายละอียด ดย฿หຌ
ลขานุการละคณะท างานป็นผูຌประสานงาน ฿นการตรวจยีไยมคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ํ รอบ 
คือ ดือนกันยายน พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 

ตำรำงกำรตรวจยีไยมหนวยงำน  

ดือนกันยำยน พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

 
ทีไ 
 

วัน/ดือน/ปี คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน วลำ หมำยหตุ 

ํ. วันอังคารทีไ ๏์ 
มิถุนายน ๎๑๑๔ 

ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี  
จ.สุพรรณบุรี 
 
 

์๔.์์ – ํ๒.๏์  

๎. วันอังคารทีไ ๎๔ 
กรกฎาคม ๎๑๑๔ 

หนวยตรวจสอบภาย฿น 
ครงการรงรมบຌานสมดใจฯ 
 
 

ํ์.์์ – ํํ.์์ 
ํํ.์์ – ํ๎.์์ 

 

๐. วันพุธทีไ ๕ 
กันยายน ๎๑๑๔ 

คณะครุศาสตร์ 
ส านักสงสริมวิชาการฯ 
ส านักวิทยบริการฯ  

์๕.๏์ - ํ๎.์์ 
ํ๏.ํ๑ – ํ๐.๐๑ 
ํ๑.์์ – ํ๒.๏์ 
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ทีไ 
 

วัน/ดือน/ปี คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน วลำ หมำยหตุ 

๑. วันอังคารทีไ ํ๑ 
กันยายน ๎๑๑๔ 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ส านักคอมพิวตอร์ฯ 
ส านักวิทศสัมพันธ์ฯ 

์๕.๏์ - ํ๎.์์ 
ํ๏.ํ๑ – ํ๐.๐๑ 
ํ๑.์์ – ํ๒.๏์ 

 

๒. วันพุธทีไ ๎๏ 
กันยายน ๎๑๑๔ 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
วิทยาลัยการดนตรี 
ส านักรงรียนสาธิต 
ส านักศิลปะละวัฒนธรรม   
             

์๕.๏์ - ํ๎.์์ 
ํ๎.๐์ – ํ๏.๐๑ 
ํ๐.์์ – ํ๑.ํ๑ 
ํ๑.๏์ – ํ๒.๏์ 

 

๓. วันอังคารทีไ ๎๕ 
กันยายน ๎๑๑๔ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักกิจการนิสิตฯ 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
 

์๕.๏์ - ํํ.์์ 
ํํ.์์ – ํ๎.๏์ 
ํ๏.ํ๑ – ํ๐.๐๑ 
ํ๑.์์ – ํ๒.๏์ 

 

 

หมำยหตุ 
ํ. คณะกรรมการขຌาตรวจยีไยม จ านวน ๔ คน ประกอบดຌวย ผูຌทรงคุณวุฒิ ๑ คน ลขานุการ             

ํ คน ผูຌชวยลขานุการ ๎ คน ละจຌาหนຌาทีไประสานงาน ๒ คน 
๎. หนวยงานระดับคณะ ตรวจยีไยมชวงชຌา วลา ์๕.๏์-ํ๎.์์ น. ณ ส านักงานคณะ

หนวยงานระดับวิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ตรวจยีไยมชวงบาย วลา ํ๏.ํ๑ – ํ๒.๏์ น ณ วิทยาลัย/
ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

๏. หนวยงานทีไเดຌรับการตรวจยีไยม ฿หຌด านินการตรียมความพรຌอมผูຌขຌารับการสัมภาษณ์ ดังนีๅ  
คณะทัๅง ๑ คณะ แ วิทยาลัย เดຌก คณบดี คณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย ละประธานสาขาวิชา             
รวมทัๅงสิๅน คณะละ ํ๑ คน ส านัก/ศูนย์/สถาบัน เดຌก หัวหนຌาหนวยงาน คณะกรรมการบริหารส านัก/ศูนย์/
สถาบัน หนวยงานละ ๑ คน 

๐. ป็นการตรวจยีไยมพืไอรับฟัง ละพูดคุยพืไอการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผล                
การบริหารงานละด านินงานของมหาวิทยาลัย หนวยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 
  

 วิธีกำรวิครำะห์ข้อมูล  
 

 การวิคราะห์ขຌอมูลจากการสัมภาษณ์ละประชุมกลุมผูຌทีไกีไยวขຌอง น าขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะห์
นืๅอหาชิงพรรณนา 
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บททีไ ๐ 

ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ  
ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



45 

 

บททีไ ๐ 
 

ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

 การสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ จะสดงผลการวิคราะห์ขຌอมูลตามขอบขตนวทาง              
การประมิน บงออกป็น ๑ ดຌาน ตามล าดับ ดังนีๅ 

 

 ผลกำรประมินด้ำนทีไ ํ กำรประมินผลกำรด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ
๒๕๕๔ ตำมผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ พฺศฺ ๒๕๕๔ - ๒๕๒๒ 

      การประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ตามผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๒๎ ป็นการติดตาม ตรวจสอบ ละประมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัยทีไจะสะทຌอนภาพการปฏิบัติงานละการบริหารจัดการองค์กรของคณะผูຌบริหารภาย฿ตຌ
นวนยบายสภามหาวิทยาลัยละผนกลยุทธ์ทีไเดຌวางเวຌ ดยมหาวิทยาลัยเดຌด านินการ฿น ๏ ขัๅนตอน คือ           
ํ) เดຌด านินการตงตัๅงคณะกรรมการจัดท ารายงานการประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๎๑๑๔ ซึไงมีหนຌาทีไขียนรายงานการประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔           
ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๒๎ ละตรียมอกสาร
หลักฐาน พรຌอมทัๅงป็นผูຌ฿หຌขຌอมูลการจัดท ารายงานการประมินผลการด านินงานกคณะกรรมการ
ผูຌทรงคุณวุฒิ ๎) จัดประชุมวิพากษ์ผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ตามผนกลยุทธ์           
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ดยคณะกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ละ ๏) สรุปผลการด านินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. 
๎๑๑๔ - ๎๑๒๎ ซึไงสามารถสรุปผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ตละกลยุทธ์ ยุทธวิธี 
ป้าประสงค์ ละมาตรการ ตัวชีๅวัด หนวยการวัดละป้าหมายทีไตัๅงเวຌ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔           
ของกลยุทธ์ทัๅง ๑ กลยุทธ์ เดຌ ดังนีๅ  

กลยุทธ์ทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบการจัดการรียนการสอน฿หຌมี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ทีไ ๎ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย สรຌางองค์ความรูຌ นวัตกรรม ละงานสรຌางสรรค์ 
กลยุทธ์ทีไ ๏ การ฿หຌบริการวิชาการกสังคมทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของชุมชนละทຌองถิไน 

กลยุทธ์ทีไ ๐ การสรຌางความตระหนักรูຌ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ ผยพรศิลปวัฒนธรรมเทยละ             
สืบสานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ์ทีไ ๑ การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดຌวยหลักธรรมาภิบาล 
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ตำรำงทีไ ้  จ ำนวนตัวชีๅวัดตำมผลกำรด ำนินงำนปรียบทียบกับป้ำหมำยประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ 
๒๕๕๔ ทีไตัๅงเว้ จ ำนกตำมป้ำหมำยของผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จ
จ้ำพระยำ พฺศฺ ๒๕๕๔ - ๒๕๒๒ 

 

กลยุทธ ์

ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

จ ำนวน
ตัวชีๅวดั 

ตัวชีๅวัดทีไมี
ผลกำร

ประมินตไ ำ
กวำ

ป้ำหมำย 

ตัวชีๅวัดทีไมีผล
กำรประมิน
ป็นเปตำม
ป้ำหมำย 

ตัวชีๅวัดทีไมีผล
กำรประมิน

สูงกวำ
ป้ำหมำย 

จ ำนวน
ตัวชีๅวดั 

ตัวชีๅวัดทีไมีผล
กำรประมิน

ตไ ำกวำ
ป้ำหมำย 

ตัวชีๅวัดทีไมีผล
กำรประมิน
ป็นเปตำม
ป้ำหมำย 

ตัวชีๅวัดทีไมีผล
กำรประมิน

สูงกวำ
ป้ำหมำย 

จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ 
กลยุทธ์ทีไ ํ ํ๔ ๒ ๏๏.๏๏ ๓ ๏๔.๔๕ ๑ ๎๓.๓๔ ๎ํ ๔ ๏๔.ํ์ ๓ ๏๏.๏๏ ๒ ๎๔.๑๓ 

กลยุทธ์ทีไ ๎ ๕ ํ ํํ.ํํ ๑ ๑๑.๑๒ ๏ ๏๏.๏๏ ํํ ๔ ๓๎.๓๏ ๏ ๎๓.๎๓ ์ ์์.์์ 

กลยุทธ์ทีไ ๏ ๐ ์ ์.์์ ๏ ๓๑.์์ ํ ๎๑.์์ ๐ ํ ๎๑.์์ ๎ ๑์.์์ ํ ๎๑.์์ 

กลยุทธ์ทีไ ๐ ํ๒ ํ ๒.๎๑ ๒ ๏๓.๑์ ๕ ๑๒.๎๑ ๕ ์ ์์.์์ ๓ ๓๓.๓๔ ๎ ๎๎.๎๎ 

กลยุทธ์ทีไ ๑ ๕ ์ ์.์์ ๐ ๐๐.๐๐ ๑ ๑๑.๑๒ ํ์ ๎ ๎์.์์ ๏ ๏์.์์ ๑ ๑์.์์ 

รวม ๕๒ ๔ ํ๐ฺ๒๕ ๒๕ ๐๐ฺ๒๐ ๒๏ ๐ํฺ์๓ ๕๕ ํ๕ ๏๐ฺ๕๕ ๒๒ ๐์ฺ์์ ํ๐ ๒๕ฺ๐๕ 
 

จากตารางทีไ ้ สดงวา การประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔               
ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๒๎ ทีไเดຌก าหนดตัวชีๅวัด
ทัๅงหมด ๑๑ ตัวชีๅวัด มืไอพิจารณาภาพรวมการประมินตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมายมีจ านวน  
ํ๐ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๒๕ฺ๐๕ ละตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินป็นเปตามป้าหมาย มีจ านวน ๎๎ ตัว คิดป็น
รຌอยละ ๐์ฺ์์ นัๅน หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด านินงานตามตัวชีๅวัดทีไปຓนเปตามป้าหมายและ                 
สูงกวาป้าหมายมีจ านวนทัๅงสิๅน ๏6 ตัวชีๅวัด คิดปຓนรຌอยละ ๒๑.๐๑  

 

หากพิจารณาตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมายมีจ านวน ํ๕ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๏๐.๑๑ 
จ านกตามกลยุทธ์ ปรากฏผลดังนีๅ 

 

กลยุทธ์ทีไ ํ กำรสนับสนุน สงสริม กำรพัฒนำหลักสูตรละระบบกำรจัดกำรรียนกำรสอน             
฿ห้มีคุณภำพ ตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวชีๅวัด เดຌก รຌอยละของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ รຌอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไเดຌงานท า/หรือประกอบอาชีพอิสระภาย฿น ํ ปี 
ผลงานทีไมีคุณภาพของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาท/ปริญญาอก ผลงานของนิสิตนักศึกษาละผูຌส ารใจ
การศึกษา฿นระดับปริญญาอก ทีไเดຌรับการตีพิมพ์หรือผยพร คณาจารย์ประจ าสถาบันทีไมีวุฒิปริญญาอก 
คณาจารย์ประจ าสถาบันทีได ารงต าหนงทางวิชาการละระบบความพึงพอ฿จของบุคลากรกีไยวกับระบบ
สวัสดิการละสิทธิประยชน์ 
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กลยุทธ์ทีไ  ๒ กำรสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนงำนวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้  นวัตกรรม ละ             
งำนสร้ำงสรรค์ ตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวชีๅวัด เดຌก งินสนับสนุนงานวิจัยละ
งานสรຌางสรรค์ จ านวนครือขายการท างานวิจัย ระบบละกลเกการจัดการความรูຌจากงานวิจัยหรือ              
งานสรຌางสรรค์ งานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไน าเป฿ชຌประยชน์ ละงานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไเดຌรับ              
การผยพร 
 

กลยุทธ์ทีไ ๏ กำร฿ห้บริกำรวิชำกำรกสังคมทีไสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนละ
ท้องถิไน ตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย จ านวน ํ ตัวชีๅวัด เดຌก จ านวนครงการทีไน าความรูຌละ
ประสบการณ์จากการ฿หຌบริการวิชาการมา฿ชຌ฿นการพัฒนาการรียนการสอน ละการวิจัย 
 

กลยุทธ์ทีไ ๐ กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ ปลูกจิตส ำนึก อนุรักษ์ ผยพรศิลปวัฒนธรรมเทย     
ละสืบสำนครงกำรอันนืไองมำจำกพระรำชด ำริ เมมีตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย  
 

กลยุทธ์ทีไ ๕ กำรพิไมสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยด้วยหลักธรรมำภิบำล ตัวชีๅวัด           
ทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย จ านวน ๎ ตัวชีๅวัด เดຌก ระดับความส ารใจ฿นการตรียมการ฿ชຌกณฑ์
คุณภาพการศึกษาพืไอการด านินการทีไป็นลิศ ละระดับความส ารใจ฿นการจัดตัๅงหนวยงานดຌานภาษา 
 

  รຌอยละของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ตามผนกลยุทธ์                
ของมหาวิทยาลัย ดังผนภูมิทีไ แ-ไ 
 

 
 

ผนภูมิทีไ ํ สดงร้อยละของผลกำรด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔  
ตำมผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ำกวำป้ำหมำย  

ตัวชีๅวัดทีไป็นเปตำมป้ำหมำย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวำป้ำหมำย 
 
 
 
 
 
 
 

]^.__% 

^Z.ZZ% 

¥_.^_% 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการประเมินต ่ากวา่เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการประเมินสงูกวา่เป้าหมาย 
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ผนภูมิทีไ ๒ สดงร้อยละของผลกำรด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ตำมป้ำหมำยของผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ำกวำป้ำหมำย 
 

 

 
ผนภูมิทีไ ๏ สดงร้อยละของผลกำรด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ๒๕๕๔  
ตำมป้ำหมำยของผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไป็นเปตำมป้ำหมำย 

 

 
ผนภูมิทีไ ๐ สดงร้อยละของผลกำรด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔  

ตำมป้ำหมำยของผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไสูงกวำป้ำหมำย 

]b.[Z% 

a¥.a]% 

¥_.ZZ% 

¥Z.ZZ% กลยุทธ์ทีไ ํ  การสนับสนุน สงสริม การพัฒนา
หลักสูตร ละระบบการจัดการรียนการสอน฿หຌมี
คุณภาพ  
กลยุทธ์ทีไ ๎  การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย 
สรຌางองค์ความรูຌ นวัตกรรม ละงานสรຌางสรรค์ 

กลยุทธ์ทีไ ๏  การ฿หຌบริการวิชาการกสังคมทีไ
สอดคลຌองกับความตຌองการของชุมชนละทຌองถิไน 

กลยุทธ์ทีไ ๑  การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยดຌวยหลักธรรมาภิบาล 

]].]]% 

¥a.¥a% 

_Z.ZZ% 
aa.ab% 

]Z.ZZ% 
กลยุทธ์ทีไ ํ  การสนับสนุน สงสริม การพัฒนา
หลักสูตร ละระบบการจัดการรียนการสอน฿หຌมี
คุณภาพ  
กลยุทธ์ทีไ ๎  การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย 
สรຌางองค์ความรูຌ นวัตกรรม ละงานสรຌางสรรค์ 

กลยุทธ์ทีไ ๏  การ฿หຌบริการวิชาการกสังคมทีไ
สอดคลຌองกับความตຌองการของชุมชนละทຌองถิไน 

กลยุทธ์ทีไ ๐  การสรຌางความตระหนักรูຌ ปลูก
จิตส านึก อนุรักษ์ ผยพรศิลปวัฒนธรรมเทย ละ
สืบสานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์ทีไ ๑  การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยดຌวยหลักธรรมาภิบาล 

¥b._a% 

¥_.ZZ% 

¥¥.¥¥% 

_Z.ZZ% 

กลยทุธ์ท่ี ๑  การสนบัสนนุ สง่เสริม การพฒันา
หลกัสตูร และระบบการจดัการเรียนการสอนให้มี
คณุภาพ  
กลยทุธ์ท่ี ๓  การให้บริการวิชาการแก่สงัคมท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนและท้องถ่ิน 

กลยทุธ์ท่ี ๔  การสร้างความตระหนกัรู้ ปลกู
จิตส านึก อนรัุกษ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย และ
สืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

กลยทุธ์ท่ี ๕  การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
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มืไอพิจารณาการประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ตามผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๒๎ จ านกตามกลยุทธ์ ปรากฏ              
ผลการประมิน ดังนีๅ 

 

ตำรำงทีไ ํเ  ผลกำรด ำนินงำนตำมกลยุทธ์ทีไ ํ กำรสนับสนุน สงสริม กำรพัฒนำหลักสูตรละระบบ  
กำรจัดกำรรียนกำรสอน฿ห้มีคุณภำพ 

 

กลยุทธ์ทีไ ํ กำรสนับสนุน สงสริม กำรพัฒนำหลักสูตร ละระบบกำรจัดกำรรียนกำรสอน฿ห้มีคุณภำพ 
 

 ยุทธวิธีทีไ ํ พัฒนาหลักสูตรทีไเดຌมาตรฐานทางวิชาการ 
 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด หนวยนับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 

มหาวิทยาลยั 
มีหลักสูตร            
ทีไเดຌมาตรฐาน
฿นการผลิต
บัณฑิตทีไมี
คุณภาพ 

 

ํ.สรຌางละ/หรือ
ปรับหลักสูตร   
ทุกระดับ฿หຌมี
ความทันสมัย       
มีคุณภาพ          
ตามมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
สอดคลຌอง          
ตามความ
ตຌองการของผูຌ฿ชຌ          
บัณฑิต ละ
ตลาดรงงาน        
ทัๅง฿นละ
ตางประทศ 

ํ.ระบบละกลเก
การสรຌางละ/หรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
๎.รຌอยละของ
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทีไ
สอดคลຌองกับ
มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 
๏.รຌอยละของ
หลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษาทีไ
สอดคลຌองกับ
มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 
 

๐.คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
หงชาต ิ
 

๑.รຌอยละของ
บัณฑิตปริญญาตรี
ทีไเดຌท างาน/หรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภาย฿น ํ ป ี
 

ระดับ 
 

 
รຌอยละ 

 
 
 
 
 

รຌอยละ 
 
 
 
 
 
 

คาฉลีไย 
 
 
 
 
 

รຌอยละ 

๑.์์ 
 
 

NA 
 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 
 

๕์.๑๑ 

๑.์์ 
 

 
ํ์์.์์ 

 
 
 
 
 

ํ์์.์์ 
 
 
 
 
 
 ๏.๑ํ 
 
 
 
 
 

๔์.์์ 

๑.์์ 
 

 
๕๓.์์ 

 
 
 

 
 

ํ์์.์์ 
 
 
 

 
 
 

๎.๒๎ 
 
 
 

 
 

๑๑.๕๏ 
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ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด หนวยนับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 

 

 

 

 ๒.ผลการ
ด านินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
หงชาต ิ

รຌอยละ 
 

NA ๕์.์์ ๕๑.๔๏ 
 

 ๎.พัฒนา
หลักสูตร           
฿นลักษณะ
ครือขาย          
ความรวมมือกับ
หนวยงาน          
ทัๅงภาย฿นละ
ตางประทศ 

ํ.รຌอยละของ
หลักสูตรทีไมี           
ความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก
ทัๅง฿นละ
ตางประทศ 
 

รຌอยละ 
 

ํ์.์์ 

 

 

 

ํ์.์์ 
 
 
 
 
 

๐๓.๎๎ 

 

 

 

 

 ยุทธวิธีทีไ ๎ พัฒนาระบบการรียนการสอน ละทักษะการรียนรูຌ 
 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั          
มีระบบการ
รียนการสอน         
ทีไเดຌมาตรฐาน 
฿นการผลิต
บัณฑิตทีไมี
คุณภาพ 

ํ.สรຌางระบบ
การรียน       
การสอนทีไนຌน
การรียนรูຌดຌวย
ตนองหรือจัดสิไง
อ านวย           
ความสะดวก           
฿นการรียนรูຌ 
 
 

ํ.ระบบละกลเก
การจัดการรียน
การสอน 
ตางประทศ 

ระดับ 
 

๐.์์ ๏.์์ 
 

๑.์์ 

๎.ประยุกต์฿ชຌ
ทคนลยี
สารสนทศ
การศึกษา             
พืไอการจัด         
การรียน       
การสอนอยาง
หมาะสม 
 

ํ.ระบบละกลเก
สงสริม           
การประยุกต์฿ชຌ
ทคนลยี
การศึกษา          
พืไอการจัด            
การรียนการสอน 
 

ระดับ 
 

๑.์์ ๏.์์ 
 

๑.์์ 
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ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
 ๏.สนับสนุน   

การผลิตผลงาน        
ทีไมีคุณภาพของ
นิสิตนักศึกษา
ทุกระดับ 
 

ํ.ผลงานทีไมี
คุณภาพของนิสิต
นักศึกษาระดับ   
ปริญญาท/
ปริญญาอก 

คะนน 
 

NA ๑.์์ 
 

์.๐์ 

 

 สงสริม           
การผยพร
ผลงาน           
ทางวชิาการ 
ละการตีพิมพ์
ผยพรผลงาน 

๎.ผลงานของนิสิต
นักศึกษาละ
ผูຌส ารใจการศึกษา
฿นระดับ          
ปริญญาอก             
ทีไเดຌรับ            
การตีพิมพ์หรือ
ผยพร   

คะนน 
 

๎๑.์์ ๑.์์ ๎.๑์ 

  

 ยุทธวิธีทีไ ๏ พัฒนา  ผลิตละสงสริมครู บุคลากรทางการศึกษาสูความป็นลิศ   

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั
ผลิตบัณฑิตละ
฿หຌบริการ
วิชาการ           
ตามพันธกิจ      
พืไอผลิตละ
สงสริม       
ครู บุคลากร            
ทางการศึกษา    
สูความป็นลิศ 

ํ.พัฒนาระบบ
ละกลเก            
฿นการผลิตละ
สงสริมครู 
บุคลากร         
ทางการศึกษา         
สูความป็นลิศ 

ํ.จ านวนครูละ
บุคลากร         
ทางการศึกษา
ละวิชาชีพอืไนโ           
ทีไเดຌรับการพฒันา
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

จ านวน 
ิคนี 

 
 
 

๎ุ๐๏์ ๏ุ์์์ 
 
 
 

๏ุ์๒๑ 

๎.พัฒนา
ครือขาย            
ความรวมมือ฿น
การจัดการศึกษา
ละวิชาชีพอืไนโ 
พัฒนาครูละ
บุคลากร            
ทางการศึกษากบั
หนวยงานละ
สถาบนัอุดมศึกษา
ทัๅง฿นละ
ตางประทศ 

ํ.ระดับ
ความส ารใจ           
฿นการสรຌาง
ครือขาย              
ความรวมมือ 

ระดับ 
 

๐.์์ ๏.์์ 
 

๑.์์ 



52 

 

 ยุทธวิธีทีไ ๐ การสรຌางสริมประสบการณ์ คุณธรรม ละพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต 
 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
บัณฑิตมี
คุณลักษณะ            
มีจิตสาธารณะ 
ทักษะ             
การสืไอสารดี
ละมีความ  
ป็นเทย 
 
 

ํ.สนับสนุน 
สงสริมละ
พัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นิสิตนักศึกษา          
ทีไหลากหลาย          
ดยนຌนกิจกรรม
ทักษะชีวิต  
อนุรักษ์         
ความป็นเทย 
การสรຌางสริม
สุขภาพจิต
สาธารณะ 
คุณธรรมสงสริม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ํ.ระดับ
ความส ารใจ฿นการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตนักศึกษา 
๎.ระบบละกลเก
การสนับสนนุ 
สงสริมละ
พัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นิสิตนักศึกษา 

ระดับ 
 

 
 

ระดับ 
 

๑.์์ 
 
 

 
๑.์์ 

๑.์์ 
 
 

 
๑.์์ 

 

๑.์์ 
 

 
 

๑.์์ 
 
 

๎.สงสริม
กิจกรรม พัฒนา
นิสิตนักศึกษา 
ดຌานทักษะภาษา       
การสืไอสาร 
ทักษะชีวิตละ
การท างาน
รวมกับผูຌอืไน 

ํ.ระดับ
ความส ารใจ฿นการ
จัดกิจกรรมทีไมี
นิสิตนักศึกษาขຌา
รวมการพัฒนา
ดຌานทักษะภาษา
การสืไอสาร  
ทักษะชีวิต        
ละการท างาน
รวมกับผูຌอืไน 

ระดับ 
 

๑.์์ ๑.์์ 
 

๑.์์ 
 

 ๏.ลกปลีไยน
รียนรูຌละ           
สานสัมพันธ์ 
ศิษย์กา 
 

ํ.ระดับ
ความส ารใจ        
฿นการลกปลีไยน
รียนรูຌละ           
สานสัมพันธ์         
ศิษย์กา 

ระดับ ๑.์์ ๑.์์ 
 

๑.์์ 
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ยุทธวิธีทีไ ๑ การพัฒนาคุณภาพละศักยภาพทางวิชาชีพของคณาจารย์ละบุคลากร 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
คณาจารย์ละ
บุคลากรเดຌรบั  
การพัฒนา฿หຌมี
คุณภาพสูความ
ป็นมืออาชีพ 

ํ.รงรัด พัฒนา
คณาจารย์฿หຌมี
ศักยภาพ           
ทางวชิาการละ
ความสามารถ           
฿นการสอน 
สนับสนนุ
การศึกษา         
ตอระดับ 
ปริญญาอก             
ทัๅง฿นประทศ             
ละตางประทศ 
ละสนบัสนุน            
การสนอ           
ขอต าหนง          
ทางวชิาการ 

ํ.คณาจารย์
ประจ าสถาบนัทีไมี
วุฒิปริญญาอก 
๎.คณาจารย์
ประจ าสถาบนัทีไ
ด ารงต าหนง            
ทางวชิาการ 

รຌอยละ 
 
 

รຌอยละ 
 

๎ํ.๓๑ 
 
 

๎๎.๑๕ 
 
 

๎๑.์์ 
 
 

๏์.์์ 
 

๎๏.๑๐ 
 
 

๎๎.๐๐ 

๎.รงรัด พัฒนา
ศักยภาพ            
การปฏิบัติงาน
ตามหลัก          
ธรรมาภิบาลของ
ผูຌบริหารทุก
ระดับละพฒันา
บุคลากรทุกกลุม
฿หຌมีสมรรถนะ  
฿นการท างาน                
ยกยอง ชิดชู          
ผูຌป็นบบอยาง
ทัๅงดຌานคุณภาพ
การท างานละ
คุณธรรม
จริยธรรม 

ํ.ระบบการพัฒนา
คณาจารย์ละ
บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

ระดับ 
 

๑.์์ ๑.์์ 
 

๑.์์ 
 

๏.พัฒนาระบบ
สวัสดิการละ
สิทธิประยชน ์

ํ.ระดบัความพึง
พอ฿จของบุคลากร
กีไยวกับระบบ
สวัสดิการละ      
สิทธิประยชน ์

ระดับ NA ๏.๑ํ NA 
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 จากตารางทีไ ํเ สดงวา กลยุทธ์ทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตร ละระบบ              
การจัดการรียนการสอน฿หຌมีคุณภาพ มีตัวชีๅวัด จ านวน ๎ํ ตัวชีๅวัด มืไอพิจารณาตัวชีๅวัดของมาตรการตางโ             
การประมินตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมายมีจ านวน ๒ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๎๔.๑๓ ละตัวชีๅวัดทีไมี
ผลการประมินป็นเปตามป้าหมายมีจ านวน ๓ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๏๏.๏๏ นัๅน หมายถึง มหาวิทยาลัย             
มีผลการด านินงาน฿นกลยุทธ์ทีไ ํ ตามตัวชีๅวัดทีไปຓนเปตามป้าหมายและสูงกวาป้าหมาย มีจ านวนทัๅงสิๅน 
ํ๏ ตัวชีๅวัด คิดปຓนรຌอยละ ๒ํ.๕์ ิดังผนภูมิทีไ ๑ี สวนตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมายมีจ านวน                 
๔ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๏๔.ํ์ ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด รຌอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทีไสอดคลຌองกับ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ รຌอยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีทีไเดຌงานท า/หรือประกอบอาชีพอิสระภาย฿น ํ ปี ผลงานทีไมีคุณภาพของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาท/ปริญญาอก ผลงานของนิสิตนักศึกษา ละผูຌส ารใจการศึกษา฿นระดับปริญญาอกทีไเดຌรับ 
การตีพิมพ์หรือผยพร คณาจารย์ประจ าสถาบันทีไมีวุฒิปริญญาอกประจ าสถาบันทีได ารงต าหนงทางวิชาการ 
ละระดับความพึงพอ฿จของบุคลากรกีไยวกับระบบสวัสดิการละสิทธิประยชน์ 

 
ผนภูมิทีไ ๕ สดงร้อยละของตัวชีๅวัดทีไมีผลกำรด ำนินงำนทีไตไ ำกวำป้ำหมำย  
ตัวชีๅวัดทีไป็นเปตำมป้ำหมำย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวำป้ำหมำยของกลยุทธ์ทีไ ํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]b.[Z% 

]].]]% 

¥b._a% 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการประเมินต ่ากวา่เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการประเมินสงูกวา่เป้าหมาย 
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ตำรำงทีไ ํแ ผลกำรด ำนินงำนกำรสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนงำนวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมละ     
 งำนสร้ำงสรรค์ 
 

กลยุทธ์ทีไ ๒  กำรสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนงำนวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมละงำนสร้ำงสรรค์ 
 

 ยุทธวิธีทีไ ํ รงรัดพัฒนาระบบละกลเกการบริหารงานวิจัย 
 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํ.พัฒนา
คุณภาพ
งานวิจยัละ
นวัตกรรม 
๎.ผลงานวิจัย
เดຌรับการ
ผยพร            
฿นระดับชาติ
ละนานาชาต ิ

ํ.ปรับปรุง กฎ 
ระบียบ 
ขຌอบังคับ           
ดຌานการบริหาร
งานวิจัยละ
พัฒนาระบบ   
การติดตาม 
ประมินผล             
มุงป้าหมาย         
สูการพิไม        
ทัๅงปริมาณละ
คุณภาพ 

ํ.ระบบละกลเก       
การบริหารละ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สรຌางสรรค ์
๎.งินสนับสนนุ
งานวิจยัละงาน
สรຌางสรรค ์

ระดับ 
 
 
 
 

ระดับ 
 

๑.์์ 

 

 
 

๐.์์ 

๑.์์ 
 
 
 
 

๑.์์ 
 

๑.์์ 
 

 
 
 

๎.๑๕ 
 

  

  ยุทธวิธีทีไ ๎ ยกระดับศักยภาพนักวิจัย 

 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด หนวยนับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั           
มีครือขาย  
ความรวมมือ
ลกปลีไยน
รียนรูຌละ          
ตอยอดความรูຌ 

ํ.กระตุຌนละ
สงสริมนักวิจัย
ทุกระดับละ
การสนับสนุน
ละสรຌาง
รงจูง฿จ 

ํ.งินสนับสนนุ
งานวิจยัละ 
งานสรຌางสรรค ์

ระดับ 
 

๐.์์ ๑.์์ 
 
 
 
 

๎.๑๕ 

๎.อบรมพัฒนา
ทักษะการ
ท างานวิจัยบบ
มืออาชีพละ
การสรຌาง
ครือขาย             
การวิจัยละ
ครือขายหลง
ทุนสนับสนุน
งานวิจัย 

ํ.จ านวนครือขาย
การท างานวิจัย 

ระดับ 
 

๑.์์ ๑.์์ 
 

ํ.์์ 
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  ยุทธวิธีทีไ ๏ สรຌางความตระหนักดຌานทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั
ป็นศูนย์กลาง
การสงสริมละ
฿หຌความรูຌ         
ดຌานทรัพยส์ิน            
ทางปญัญา           
การจดสิทธิบตัร 
ละการสรຌาง
ระบบบริหาร
งานวิจยัชิง
สรຌางสรรค์            
พืไอน าสู
มาตรฐานสากล 

ํ.สงสริม            
การพัฒนา
งานวิจยัชิง
สรຌางสรรค ์

ํ.ระบบละกลเก
การบริหารละ
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรຌางสรรค ์
๎.ระบบละกลเก
การจัดการความรูຌ
จากงานวิจัย           
หรืองานสรຌางสรรค ์

ระดับ 
 
 
 

ระดับ 

๑.์์ 
 
 
 

๑.์์ 

๑.์์ 
 
 
 

๑.์์ 
 

๑.์์ 
 
 
 

๐.์์ 

๎.฿หຌความรูຌ            
ดຌานทรัพยส์ิน
ทางปญัญา             
การจด
สิทธิบัตรละ
การสรຌางระบบ
บริหารงานวจิัย
ชิงสรຌางสรรค์              
พืไอน าสู
มาตรฐานสากล 

ํ.งานวิจัยหรือ             
งานสรຌางสรรค์          
ทีไน าเป฿ชຌ
ประยชน ์
 

ระดับ 
 
 
 
 

๎.๓๕ ๑.์์ 
 
 
 
 

๏.๎๕ 

   

  ยุทธวิธีทีไ ๐ ผยพรผลงานวิจัยละการน าเป฿ชຌประยชน์ 
 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั
ป็นศูนย์กลาง
การสงสริม           
การผยพร
ผลงานวิจัยละ
การน าเป฿ชຌ
ประยชน์   

ํ.สรຌางระบบ
ละกลเก         
การผยพร
ผลงานวิจัยละ
การน าเป฿ชຌ
ประยชน ์

ํ.ระบบละกลเก
การจัดการความรูຌ
จากงานวิจัยหรือ
งานสรຌางสรรค ์
๎.งานวิจัยหรือ           
งานสรຌางสรรค ์
ทีไน าเป฿ชຌ
ประยชน ์

ระดับ 
 
 
 

ระดับ 

๑.์์ 

 

 

๎.๓๕ 

๑.์์ 
 
 

 
๑.์์ 

 
 

๐.์์ 
 

 
 

๎.๑๕ 
 
 

 ๎.พัฒนา
ฐานขຌอมูล         
ดຌานการวิจัย 

ํ.ระดับ
ความส ารใจ฿นการ
จัดท าฐานขຌอมูล 
฿นการท าวิจัย 

ระดับ ๏.์์ ๐.์์ ๐.์์ 
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ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
 ๏. สรຌางความ

รวมมือละ
พัฒนาวที
ผยพรผลงาน
฿นระดับ
นานาชาติ 

ํ.งานวิจัยหรือ          
งานสรຌางสรรค์           
ทีไเดຌรับการผยพร 
 

ระดับ ๏.๒๕ ๑.์์ ํ.์๏ 

 จากตารางทีไ ํแ สดงวา กลยุทธ์ทีไ ๎ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย สรຌางองค์ความรูຌ 
นวัตกรรม ละงานสรຌางสรรค์ มีตัวชีๅวัด จ านวน ํํ ตัวชีๅวัด มืไอพิจารณาตัวชีๅวัดของมาตรการตางโ          
การประมินตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินป็นเปตามป้าหมาย มีจ านวน ๏ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๎๓.๎๓ ละเมพบ
ตัวชีๅวัด฿ดทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมายนัๅน หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด านินงาน฿นกลยุทธ์ทีไ ๎ 
ตามตัวชีๅวัดทีไปຓนเปตามป้าหมายมีจ านวนทัๅงสิๅน ๏ ตัวชีๅวัด คิดปຓนรຌอยละ ๎๓.๎๓ ิดังผนภูมิทีไ ๒ี          
สวนตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมายมีจ านวน ๔ ตัวคิดป็นรຌอยละ ๓๎.๓๏ เดຌก งินสนับสนุน
งานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ จ านวนครือขายการท างานวิจัย ระบบละกลเกการจัดการความรูຌจากงานวิจัย
หรืองานสรຌางสรรค์ งานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไน าเป฿ชຌประยชน์ ละงานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไเดຌรับ              
การผยพร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยูระหวางด านินการพัฒนา สริมสรຌ างองค์ความรูຌ ละนวัตกรรม฿หมโ 
พืไอพัฒนาสูการป็นมหาวิทยาลัยทีไมีการจัดการรียนการสอนควบคูเปกับการผลิตผลงานวิจัยทีไมีคุณภาพ             
ดยมีนวทางการด านินงานทีไ ป็นระบบละมีกลเกสงสริมสนับสนุน พืไอ฿หຌสามารถด านินการ                  
ตามผนทีไก าหนดเวຌ 

 

  ซึไงหากพิจารณาผลงานการบริหารการวิจัย ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ พบวา 
ํ. ผลงานวิจัยตอคณาจารย์ประจ า ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มีผลงานวิจัย จ านวน 

ํํ๐ รืไอง มีสัดสวนผลงานวิจัยตอคณาจารย์ประจ า ํ คน ทากับ ์.๎ํ รืไอง ละงินสนับสนุนงานวิจัย             
ตอคณาจารย์ประจ า จ านวน ๐๕,ํ๑์.๑๔ บาท ดังตารางทีไ ํ๎ 

 

ตำรำงทีไ ํโ จ ำนวนผลงำนวิจัยตอคณำจำรย์ประจ ำ ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ จ ำนกตำมคณะ/สถำบัน 

คณะ 
จ ำนวน

คณำจำรย์
ประจ ำ ิคนี 

จ ำนวน
งำนวิจัย 
ิรืไองี 

จ ำนวนผลงำนวิจัย
ตอคณำจำรย์ 
ประจ ำ/คน 

งินสนับสนุน
งำนวิจัย ิบำที 

งินสนับสนุน
งำนวิจัย : 

คณำจำรย์ประจ ำ/
คน 

คณะครุศาสตร ์ ํ๎์ ๏๒ ์.๏์ ๐,๕๒ํ,ํ๒์.์์ ๐ํ,๏๐๏.์์ 
คณะมนุษยศาสตร์ละ
สังคมศาสตร ์

ํ๐๏ ๎๎ ์.ํ๑ ๏,๎๑๕,๒์์.์์ ๎๎ุ๓๕๐.๐ํ 

คณะวิทยาการจัดการ ๔๑ ๎ํ ์.๎๑ ํุ๏๏๒ุ๓์์.์์ ํ๑ุ๓๎๑.๔๔ 
คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี

ํ๒ํ ๏๑ ์.๎๎ ํ๒ุ๔๔๑ุ๑๑์.์์ ํ์๐ุ๔๓๕.ํ๕ 

วิทยาลัยการดนตร ี ๎๔ - - - - 
สถาบนัวิจัยละพัฒนา ํ - - - - 

รวม ๕๏๔ ํํ๐ ์.๒ํ ๒๒,๐๐๏,์ํ์ฺ์์ ๐๕,ํ๕์ฺ๕๔ 
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๎. ผลงานการตีพิมพ์ ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ งานวิจัยเดຌรับการตีพิมพ์ผยพร 
จ านวน ใใ รืไอง คิดป็นรຌอยละ ใ.โ5 ของงานวิจัยทัๅงหมด ดังตารางทีไ ํใ 

 

ตำรำงทีไ ํใ จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ละผยพร ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ จ ำนกตำมคณะ/สถำบัน 
 

คณะ 
จ ำนวนงำนวิจัย 

ิรืไองี 
จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์  

ิรืไองี 
คณะครุศาสตร ์ ๏๒ ๓ 
คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ๎๎ ํ์ 
คณะวิทยาการจัดการ ๎ํ ํ 
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ๏๑ ํ๑ 
วิทยาลัยการดนตร ี - - 
สถาบนัวิจัยละพัฒนา - - 

รวม ํํ๐ ๏๏ 
 

 
ผนภูมิทีไ ๒ สดงร้อยละของตัวชีๅวัดทีไมีผลกำรด ำนินงำนทีไตไ ำกวำป้ำหมำย  

ตัวชีๅวัดทีไป็นเปตำมป้ำหมำยของกลยุทธ์ทีไ ๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a¥.a]% 

¥a.¥a% 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการประเมินต ่ากวา่เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย 
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ตำรำงทีไ ํไ กำร฿ห้บริกำรวิชำกำรกสังคมทีไสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนละท้องถิไน 
 

กลยุทธ์ทีไ ๏ กำร฿ห้บริกำรวิชำกำรกสังคมทีไสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนละท้องถิไน 
 

  ยุทธวิธีทีไ ํ สรຌางองค์ความรูຌ฿นการบริการวิชาการกชุมชนละทຌองถิไน พืไอการพัฒนา               
อยางตอนืไองละยัไงยืน 
 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด หนวยนับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั
ป็นหลงรวม
องค์ความรูຌ
พรຌอม฿หຌบริการ
วิชาการละ
วิชาชีพ 

ํ.พัฒนา          
การบริการ
วิชาการ          
ตามระบบกลเก
การบริการ
วิชาการกสังคม
ทีไกอ฿หຌกิด
ประยชน์            
ตอสังคม 

ํ.ระบบละกลเก
การบริการวิชาการ  
กสังคม 
๎.จ านวนครงการ
บบ฿หຌปลา/          
กิดรายเดຌ 

ระดับ 
 
 

ครงการ 

๑.์์ 
 
 

NA 
 
 

๑.์์ 
 
 

ํ์.์์ 
 

๑.์์ 
 
 

ํ๐.์์ 
 

๎.มีการน า
ความรูຌละ
ประสบการณ์
จากการ
฿หຌบริการ
วิชาการมา฿ชຌ        
฿นการพัฒนา          
การรียน          
การสอนละ 
การวิจัย 

ํ.จ านวนครงการ                  
ทีไน าความรูຌละ
ประสบการณ์          
จากการ฿หຌบริการ
วิชาการมา฿ชຌ        
฿นการพัฒนา         
การรียนการสอน 
ละการวิจัย 

รຌอยละ ๓๕.๏ํ ๒๑.์์ ๐๎.๔๑ 

 ๏.พัฒนา           
การบริการ
วิชาการพืไอการ
รียนรูຌละ
สริมสรຌาง  
ความขຌมขใง
ของชุมชนละ
องค์กรภายนอก 

ํ.ระดับ
ความส ารใจ        
฿นการรียนรูຌละ
สริมสรຌางความ
ขຌมขใงของชุมชน
ละองค์กร
ภายนอก 

ระดับ 
 

๑.์์ ๑.์์ ๑.์์ 

 

จากตารางทีไ  ํไ สดงวา กลยุทธ์ทีไ  ๏ การ฿หຌบริการวิชาการกสังคมทีไสอดคลຌองกับ            
ความตຌองการของชุมชนละทຌองถิไนมีตัวชีๅวัด จ านวน ๐ ตัวชีๅวัด มืไอพิจารณาตัวชีๅวัดของกลยุทธ์ตางโ              
การประมินตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมายมีจ านวน ํ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๎๑ ละตัวชีๅวัดทีไมีผล
การประมินป็นเปตามป้าหมาย มีจ านวน ๎ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๑์ นัๅน หมายถึง มหาวิทยาลัย                  
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มีผลการด านินงาน฿นกลยุทธ์ทีไ ๏ ตามตัวชีๅวัดทีไปຓนเปตามป้าหมายและสูงกวาป้าหมายมีจ านวนทัๅงสิๅน 
๏ ตัวชีๅวัด คิดปຓนรຌอยละ ๓๑ ิดังผนภูมิทีไ ๓ี สวนตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมายมีจ านวน ํ ตัว 
คิดป็นรຌอยละ ๎๑ ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด จ านวนครงการทีไน าความรูຌละประสบการณ์จากการ฿หຌบริการ
วิชาการมา฿ชຌ฿นการพัฒนาการรียนการสอนละการวิจัย ซึไงผลการประมินสะทຌอน฿หຌหในวากลยุทธ์ทีไ ๏ นัๅน 
ผลการด านินงานสวน฿หญมีตัวชีๅวัดตรงตามป้าหมาย ซึไงมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา           
เดຌตระหนักถึงความส าคัญของการ฿หຌบริการวิชาการกสังคม ดยมุงนຌนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ละองค์กรตางโ ทัๅงภาครัฐละอกชนของทุกภาคสวน ดย฿หຌทุกหนวยงานสรຌางความชืไอมยงการ฿หຌบริการ
วิชาการละเดຌพัฒนารูปบบการบริการวิชาการทีไหลากหลาย ละ฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดการรียนการสอน              
ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของสังคมชืไอมยงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 
ผนภูมิทีไ ๓ สดงร้อยละของตัวชีๅวัดทีไมีผลกำรด ำนินงำนทีไตไ ำกวำป้ำหมำย 
ตัวชีๅวัดทีไป็นเปตำมป้ำหมำย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวำป้ำหมำยของกลยุทธ์ทีไ ๏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¥_.ZZ% 

_Z.ZZ% 

¥_.ZZ% 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการประเมินต ่ากวา่เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการประเมินสงูกวา่เป้าหมาย 
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ตำรำงทีไ ํ5 กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ ปลูกจิตส ำนึก อนุรักษ์ ผยพรศิลปวัฒนธรรมเทย ละสืบสำน
ครงกำรอันนืไองมำจำกพระรำชด ำริ 

 

กลยุทธ์ทีไ ๐  กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ ปลูกจิตส ำนึก อนุรักษ์ ผยพรศิลปวัฒนธรรมเทย ละสืบสำน
ครงกำรอันนืไองมำจำกพระรำชด ำริ 

 

 ยุทธวิธีทีไ ํ มุงพัฒนาองค์ความรูຌความหลากหลายทางวัฒนธรรม฿หຌคงอยูอยางยัไงยืน 
 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด หนวยนับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั
ป็นศูนย์กลาง
องค์ความรูຌ 
ทางวฒันธรรม 

ํ.พัฒนาองค์
ความรูຌ          
ทางวฒันธรรม 

ํ.ระบบละ
กลเกการท านุ
บ ารุงศิลปะละ
วัฒนธรรม 

ระดับ 
 
 
 

๑.์์ ๑.์์ ๑.์์ 

๎.สงสริมละ
สนับสนนุ        
฿หຌศึกษา วิจัย 
ละรวบรวม
องค์ความรูຌดຌาน
ศิลปวัฒนธรรม
ละภูมิปัญญา
ทຌองถิไน 

ํ.สงสริมละ
สนับสนนุ         
ดຌานศิลปะละ
วัฒนธรรม 

ระดับ ๑.์์ ๑.์์ ๑.์์ 

๏.สงสริม          
การจัด
ครงการ/
กิจกรรม 
อนุรักษ์          
สืบทอดมรดก          
ทางวฒันธรรม 
ละสรຌาง
ครือขายทีไนຌน
กระบวนการ
ลกปลีไยน
รียนรูຌรวมกัน 

ํ.การพัฒนา
สุนทรียภาพ         
ดຌานศิลปะละ
วัฒนธรรม 

ระดับ ๑.์์ ๑.์์ ๑.์์ 

 ๐.จัดท า
วารสารวชิาการ
ละผยพร
องค์ความรูຌดຌาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ํ.จ านวน
ฐานขຌอมูล
งานวิจยั ละ
อกสารผยพร
ศิลปะละ
วัฒนธรรม 

จ านวน
ฐานขຌอมูล/

อกสาร
ผยพร 

๓.์์ ๓.์์ ๕.์์ 
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ยุทธวิธีทีไ ๎ พิไมมูลคาทางศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์ดຌวยทุนทางวัฒนธรรม  
 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั
สรຌางมูลคาพิไม
ทางวฒันธรรม 

ํ.สรຌางคุณคา
ทางสงัคมละ
สรຌางมูลคาพิไม
ทางศรษฐกิจ
ดຌวยทุน             
ทางวฒันธรรม   
สนับสนนุ         
การทองทีไยว 
การบริการละ
สงสริม
อุตสาหกรรม             
ทางวฒันธรรม
ชิงสรຌางสรรค์ 

ํ.จ านวน
ครงการ/กิจกรรม
สรຌางมูลคาพิไม
ดย฿ชຌทนุ           
ทางวฒันธรรม 

จ านวน
ครงการ/
กิจกรรม 

๑.์์ ๑.์์ ๑.์์ 

  

 ยุทธวิธีทีไ ๏ สืบสานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ 
 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั           
มีการจัดท า
ครงการอัน
นืไองมาจากนว
พระราชด าริ
ละ          
หลักปรัชญา
ศรษฐกิจ
พอพียง   
฿หຌบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

ํ.สรຌางครงการ
ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง    
สงสริมละ             
สืบสานครงการ
อันนืไองมาจาก
พระราชด าริ    
บูรณาการหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง฿นการ 
จัดกิจกรรม          
การรียนการสอน
ละผยพร
ครงการ/
กิจกรรมอัน
นืไองมาจากนว
พระราชด าร ิ

ํ.จ านวน 
ครงการ/
กิจกรรม สงสริม         
ละสืบสาน
ครงการอัน
นืไองมาจาก
พระราชด าริละ
บูรณาการหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง฿นการ
จัดกิจกรรม          
การรียน              
การสอน 

จ านวน
ครงการ/
กิจกรรม 

๒.์์ ๑.์์ ๑.์์ 
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ยุทธวิธีทีไ ๐ สรຌางบุคลากรทีไมีความชีไยวชาญดຌานดนตรี การพัฒนาความรูຌดຌานดนตรี ละ              
การพัฒนาวิชาชีพดนตรีสูมาตรฐานสากล 

 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั      
มีสถาบนัฉพาะ
ทางดຌานดนตรี         
ละมีระบบละ
กลเก฿นการ
พัฒนา        
องค์ความรูຌ          
ดຌานดนตรี         
ละมีครือขาย         
฿นการพัฒนา
วิชาชีพดนตรี          
สูมาตรฐาน 
สากล 

ํ.สงสริม฿หຌมี
ระบบการ
จัดการความรูຌ
ดຌานดนตรี        
ทีไน าเปสู       
การอนุรักษ์ 
ผยพร ละ
ปรับประยุกต์฿ชຌ
ระดับทຌองถิไน 
ระดับชาติ ละ
ระดับนานาชาต ิ

ํ.ผลการน า
ความรูຌเปสู        
การอนุรักษ์
ผยพรละ
ประยุกต์฿ชຌ
ระดับชาติละ
นานาชาต ิ

ระดับ ๑.์์ ๐.์์ ๑.์์ 

๎.สงสริม  
สนับสนนุ          
สรຌางครือขาย
ความรวมมือ           
฿นการพัฒนา
วิชาชีพดนตรสีู
มาตรฐานสากล 

ํ.จ านวน
ครือขาย        
฿นการพัฒนา
วิชาชีพดนตร ี

จ านวน
ครือขาย 

ํ๎.์์ ํ๏.์์ ํ๏.์์ 

๏.฿หຌบริการ
วิชาการดຌาน
ดนตรี ดย฿ชຌ
ทคนลยีละ
สืไอสารสนทศ
ทัๅง฿นระดับ 
ทຌองถิไน
ระดับชาติละ
นานาชาต ิ

ํ.ระดับ
ความส ารใจ       
฿นการ฿หຌบริการ
วิชาการ             
ดຌานดนตร ี

ระดับ ๑.์์ ๑.์์ ๑.์์ 

  

 จากตารางทีไ ํ5 สดงวา กลยุทธ์ทีไ ๐ การสรຌางความตระหนักรูຌ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ ผยพร
ศิลปวัฒนธรรมเทย ละสืบสานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริมีตัวชีๅวัด จ านวน ๕ ตัวชีๅวัด มืไอพิจารณา
ตัวชีๅวัดของมาตรการตางโ การประมินตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมายมีจ านวน ๎ ตัว คิดป็น          
รຌอยละ ๎๎.๎๎ ละตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินป็นเปตามป้าหมาย มีจ านวน ๓ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๓๓.๓๔ 
นัๅน หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด านินงาน฿นกลยุทธ์ทีไ ๐ ตามตัวชีๅวัดทีไปຓนเปตามป้าหมายและ                        
สูงกวาป้าหมายมีจ านวนทัๅงสิๅน ๕ ตัวชีๅวัด คิดปຓนรຌอยละ ํ์์.์์ ิดังผนภูมิทีไ ๔ี ละเมมีตัวชีๅวัดทีไตไ า
กวาป้าหมาย 
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ผนภูมิทีไ ๔ สดงร้อยละของตัวชีๅวัดทีไมีผลกำรด ำนินงำนทีไตไ ำกวำป้ำหมำย 
ตัวชีๅวัดทีไป็นเปตำมป้ำหมำย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวำป้ำหมำยของกลยุทธ์ทีไ ๐ 
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ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย 

ตวัชีว้ดัท่ีมีผลการประเมินสงูกวา่เป้าหมาย 
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ตำรำงทีไ ํๆ กำรพิไมสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยด้วยหลักธรรมำภิบำล  
  

กลยุทธ์ทีไ ๑  การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดຌวยหลักธรรมาภิบาล  
  

ยุทธวิธีทีไ ํ พัฒนาระบบบริหารจัดการพืไอความป็นลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั         
มีระบบบริหาร
จัดการทีไอืๅอ         
ตอการพัฒนา
มาตรฐาน
คุณภาพ 

ํ.พัฒนาระบบละ
กลเกการบริหาร
จัดการพืไอ 
ความป็นลิศ 

ํ.ระดับ
ความส ารใจ     
ของระบบริหาร
จัดการองค์กร 

ระดับ ๑.์์ ๑.์์ ๑.์์ 

๎.พัฒนามาตรฐาน 
ผนงาน การงินละ
งบประมาณ ละ
ระบบบัญชีตຌนทนุ 

ํ.ระบบละ
กลเกการงิน
ละ
งบประมาณ 
ละระบบบัญชี
ตຌนทุน 

ระดับ ๏.์์ ๐.์์ ๑.์์ 

   

 ยุทธวิธีทีไ ๎ พัฒนาละสงสริมทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการบริหารองค์กรอยาง
มีคุณภาพ 

 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั           
มีประสิทธิภาพ 
฿นการ฿ชຌ
ทคนลยี
สารสนทศละ
การสืไอสาร           
พืไอการบริหาร
องค์กรอยาง         
มีคุณภาพ 

ํ.สงสริมละพัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐาน
ดຌานเอที  
ิIT-Infrastructure)    
ละความรวมมือ 
ดຌานสารสนทศละ
การสืไอสาร 

ํ.ระดับ
ความส ารใจ       
ของการพัฒนา
ระบบ
สารสนทศ 

ระดับ ๏.์์ ๏.์์ ๑.์์ 

๎.พัฒนาการสืไอสาร
ละการสรຌาง
ภาพลักษณ์องค์กร 

ํ.ระดับ
ความส ารใจ         
฿นการสืไอสาร
ภาย฿น
ภายนอก
องค์กร           
ละการสรຌาง
ภาพลักษณ์
องค์กร 

ระดับ ๑.์์ ๏.์์ ๑.์์ 
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  ยุทธวิธีทีไ ๏ สนับสนุนสิไงอ านวยความสะดวกสภาพวดลຌอมละบริการทีไอืๅอตอการรียนรูຌ ละ
สรຌางสริมคุณภาพชีวิตทีไดี฿หຌกนิสิตละบุคลากร 
 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
บุคลากรละ
นิสิตมีคุณภาพ
ชีวิตทีได ี

ํ.บริหารจัดการพืๅนทีไ
฿หຌ฿ชຌประยชน์อยาง
คุຌมคาอืๅอตอการ
จัดการรียนรูຌละ
คุณภาพชีวิต 

ํ.ระดับ
ความส ารใจ       
฿นการบริหาร
จัดการพืๅนทีไ 

ระดับ ๑.์์ ๑.์์ ๑.์์ 

  

 ยุทธวิธีทีไ ๐ สรຌางความขຌมขใงของระบบละกลเกประกันคุณภาพการศึกษา พืไอสรຌาง
วัฒนธรรมคุณภาพ     
 

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั   
มีวัฒนธรรม  
คุณภาพ 

ํ.พัฒนาระบบละ
กลเกการประกัน
คุณภาพการศึกษา          
ทัๅงภาย฿นละ
ภายนอก฿หຌมีคุณภาพ 
 
 

ํ.ระบบ
ก ากับ          
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร     
ละคณะ 
๎.ระดับ
ความส ารใจ       
฿นการ
ตรียมการ 
฿ชຌกณฑ์
คุณภาพ
การศึกษา
พืไอการ
ด านินการ 
ทีไป็นลิศ 

ระดับ 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

๑.์์ 
 
 
 
 
 

๏.์์ 

๑.์์ 
 
 
 
 
 

๏.์์ 
 

๑.์์ 
 
 
 
 
 

ํ.์์ 

 ๎.สรຌางครือขาย         
ดຌานการประกัน
คุณภาพทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกองค์กร             
พืไอตรียมความพรຌอม
การสรຌางคุณภาพ
ระดับนานาชาต ิ

ํ.ระดับ
ความส ารใจ
฿นการสรຌาง
ครือขาย
ดຌาน          
การประกัน
คุณภาพ 

ระดับ ๑.์์ ๑.์์ ๑.์์ 
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ยุทธวิธีทีไ ํ๓ พัฒนาละจัดตัๅงหนวยงาน฿หมสูระดับสากล 
   

ป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชีๅวัด 
หนวย
นับ 

ผลกำร
ด ำนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๓ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

ป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
มหาวิทยาลยั           
มีหนวยงาน      
พืไอพิไมขีด
ความสามารถ 
฿นการขงขัน        
สูระดับสากล 

ํ.จัดตัๅง
หนวยงาน          
พืไอสงสริม
ศักยภาพนิสิต 
คณาจารย์ ละ
บุคลากร           
ดຌานภาษา 

ํ.ระดับ
ความส ารใจ฿นการ
จัดตัๅงหนวยงาน
ดຌานภาษา 

ระดับ 
 
 
 

NA ๏.์์ 
 
 

NA 

 ๏.จัดตัๅงหนวย
ฝຄกปฏิบัติการ
วิชาชีพสระยาย
สม฿นครงการ
พัฒนาวิทยาขต
อูทองทวารวด ี

ํ.ระดับ
ความส ารใจ       
฿นการจัดตัๅงหนวย
ฝຄกปฏิบัติการ
วิชาชีพสระยาย
สม฿นครงการ
พัฒนาวิทยาขต    
อูทองทวารวด ี

ระดับ ๏.์์ ๏.์์ ๏.์์ 

  

 จากตารางทีไ ํๆ สดงวา กลยุทธ์ทีไ ๑ การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย           
ดຌวยหลักธรรมาภิบาล มีตัวชีๅวัด จ านวน ํ์ ตัวชีๅวัด มืไอพิจารณาตัวชีๅวัดของมาตรการตางโ การประมิน
ตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมายมีจ านวน ๑ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๑์.์์ ละตัวชีๅวัดทีไมีผล             
การประมินป็นเปตามป้าหมาย มีจ านวน ๏ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๏์.์์ นัๅน หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผล            
การด านินงาน฿นกลยุทธ์ทีไ ๑ ตามตัวชีๅวัดทีไปຓนเปตามป้าหมายและสูงกวาป้าหมายมีจ านวนทัๅงสิๅน           
๔ ตัวชีๅวัด คิดปຓนรຌอยละ ๔์.์์ ิดังผนภูมิทีไ ๕ี สวนตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมายมีจ านวน 
๎ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๎์.์์ประกอบดຌวยตัวชีๅวัดระดับความส ารใจ฿นการตรียมการ฿ชຌกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาพืไอการด านินการทีไป็นลิศ ละระดับความส ารใจ฿นการจัดตัๅงหนวยงานดຌานภาษา ดยขณะนีๅ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยาอยูระหวางการด านินการยกระดับคุณภาพการศึกษา฿หຌทัดทียม
ละป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับกณฑ์คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา 
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ผนภูมิทีไ ๕ สดงร้อยละของตัวชีๅวัดทีไมีผลกำรด ำนินงำนทีไตไ ำกวำป้ำหมำย 
ตัวชีๅวัดทีไป็นเปตำมป้ำหมำย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวำป้ำหมำยของกลยุทธ์ทีไ ๕ 

 
 

 สรุปผลกำรประมินด้ำนทีไ 1 กำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จ
จ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ ตำมผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ             
บ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ พฺศฺ ๒๕๕๔ - ๒๕๒๒  
 

 ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มหาวิทยาลัยเดຌก าหนดผนกลยุทธ์ ดยผานการหในชอบจาก  
สภามหาวิทยาลัย ซึไงประกอบดຌวย ๑ กลยุทธ์ ํ๕ ยุทธวิธี ๐๐ มาตรการ ละป้าหมายหลัก ๐ ป้าหมาย            
ํ๕ กลยุทธ์หลัก ๏๎ กลยุทธ์รอง ละ ๑๑ ตัวชีๅวัด ดยมีผลการด านินงานตามผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ดังนีๅ 

ํ. ผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๒๎ ทีไเดຌ
ก าหนดตัวชีๅวัดทัๅงหมด ๑๑ ตัว มืไอพิจารณาภาพรวมการประมินตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมาย          
มีจ านวน ํ๐ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๎๑.๐๑ ละตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินป็นเปตามป้าหมายมีจ านวน ๎๎ ตัว 
คิดป็นรຌอยละ ๐์.์์ นัๅนหมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด านินงานตามตัวชีๅวัดทีไป็นเปตามป้าหมายละ 
สูงกวาป้าหมาย มีจ านวนทัๅงสิๅน ๏๐ ตัวชีๅวัด คิดป็นรຌอยละ ๒๑.๐๑ ละตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวา
ป้าหมาย มีจ านวน ํ๕ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๏๐.๑๑ ดังนีๅ 

กลยุทธ์ทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบการจัดการรียน         
การสอน฿หຌมีคุณภาพ ตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวชีๅวัด เดຌก  

- รຌอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

- คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ  
- รຌอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไเดຌงานท า/หรือประกอบอาชีพอิสระภาย฿น ํ ปี  
- ผลงานทีไมีคุณภาพของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาท/ปริญญาอก 

- ผลงานของนิสิตนักศึกษาผูຌส ารใจการศึกษา฿นระดับปริญญาอกทีไเดຌรับการตีพิมพ์
หรือผยพร  

- คณาจารย์ประจ าสถาบันทีไมีวุฒิปริญญาอก 

- คณาจารย์ประจ าสถาบันทีได ารงต าหนงทางวิชาการ 

- ระดับความพึงพอ฿จของบุคลากรกีไยวกับระบบสวัสดิการละสิทธิประยชน์ 

¥Z.ZZ% 

]Z.ZZ% 

_Z.ZZ% 

ตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย 

ตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินป็นเปตามป้าหมาย 

ตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมาย 
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 กลยุทธ์ทีไ ๎ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย สรຌางองค์ความรูຌ นวัตกรรม ละ          
งานสรຌางสรรค ์ตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวชีๅวัด เดຌก  

- งินสนับสนุนงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์  
- จ านวนครือขายการท างานวิจัย 

- ระบบละกลเกการจัดการความรูຌจากงานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ 
- งานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไน าเป฿ชຌประยชน์ 
- งานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไเดຌรับการผยพร 

 กลยุทธ์ทีไ ๏ การ฿หຌบริการวิชาการกสังคมทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของชุมชนละ
ทຌองถิไน ตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย จ านวน ํ ตัวชีๅวัด เดຌก  

- จ านวนครงการทีไน าความรูຌละประสบการณ์จากการ฿หຌบริการวิชาการมา฿ชຌ          
฿นการพัฒนาการรียนการสอนละการวิจัย 

 กลยุทธ์ทีไ ๑ การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดຌวยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย จ านวน ๎ ตัวชีๅวัด  

- ระดับความส ารใจ฿นการตรียมการ฿ชຌกณฑ์คุณภาพการศึกษาพืไอการด านินการ           
ทีไป็นลิศ  

- ระดับความส ารใจ฿นการจัดตัๅงหนวยงานดຌานภาษา 
 

  ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
1. ควรมีคณะท างานทีไ ป็นผูຌทรงคุณวุฒิภายนอกชวยก ากับ ดูล ละกຌปัญหา               

การด านินงานของมหาวิทยาลัย พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายตามผนกลยุทธ์ ทนทีไจะป็นคณะท างานทีไป็น
ผูຌบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย พราะมีภาระงานลຌนมืออยูลຌว ดยตຌองมีความอิสระ รวดรใว คลองตัว             
฿นการก ากับ ดูล ละกຌปัญหา 

2. ควรทบทวนการด านินงานละสรຌางระบบละกลเก฿หຌหในความชืไอมยงบูรณาการ
ของผนกลยุทธ์ละผนปฏิบัติการประจ าปีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกดຌาน ดยการมีสวนรวม              
ของทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

3. ควรวิคราะห์กิจกรรมละผลักดันกิจกรรม฿หมทีไสอดคลຌองกับพันธกิจทัๅง ๑ ดຌาน 
ตามทีไระบุเวຌ฿นผนกลยุทธ์ 

4. ควรคຌนหาสาหตุละนวทางการด านินงาน฿นมาตรการละตัวชีๅวัดทีไ เมเดຌ          
ด านินการตามทีไระบุเวຌ฿นผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย หรือทีไเดຌด านินการตมีผลการด านินงานตไ ากวา
ป้าหมาย ชน ตัวชีๅวัดทีไกีไยวกับการ฿หຌการสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบการจัดการรียน               
การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย สรຌางองค์ความรูຌ นวัตกรรม ละ งานสรຌางสรรค์ การจัดการรียน             
การสอน฿หຌมีคุณภาพ การจัดตัๅงหนวยงานพืไอสงสริมศักยภาพนิสิตนักศึกษา คณาจารย์  

5. ควรทบทวนสาหตุละนวทางการด านินงาน ละรงด านิน การพัฒนาระบบ
สวัสดิการละสิทธิประยชน์  ตัวชีๅวัดระดับความพึงพอ฿จของบุคลากรกีไยวกับระบบสวัสดิการละ                
สิทธิประยชน์ ซึไงเมเดຌด านินการมาป็นวลา ๎ ปี ตอนืไอง 
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6. ควรมีการปรับปรุง/พัฒนากณฑ์มาตรฐานการประมิน ละพิจารณาการก าหนด
ป้าหมาย฿นตละตัวชีๅวัดพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอมูลพืๅนฐานละความทຌาทายการด านินงาน  

7. ฿นตละครงการ/กิจกรรม ควรก าหนดตัวชีๅวัดทีไครบถຌวน สอดคลຌองกับวิสัยทัศน์          
ป็นประยชน์ ชืไอมยงละครอบคลุมกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพืไอ฿หຌบรรลุผลตามพันธกิจทีไก าหนดเวຌ 
 
 

ผลกำรประมินด้ำนทีไ ๒ กำรประมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำร฿ช้จำย
งบประมำณของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

 การประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๎๑๑๔ นัๅน มีความมุงหมายทีไจะสดงรายละอียดสาระส าคัญดยสรุปของงบประมาณ พืไอ฿หຌหในภาพรวม
ของการจัดสรรงบประมาณ฿นมิติตางโ เดຌอยางชัดจน ดยจ านกประดในการประมินออกป็น ๐ ประดใน 
เดຌก ํี หลงทีไมาของงบประมาณ ๎ี การจัดสรรละบริหารงบประมาณ ๏ี ผลการด านินครงการ/
กิจกรรม ละ ๐ี ผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ซึไงสามารถสรุปผลการด านินการเดຌ ดังนีๅ 
 

ํ. หลงทีไมำของงบประมำณ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ป็นสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐทีไมีพันธกิจ          
ป็นหลงผลิตทรัพยากรบุคคล฿นการพัฒนาละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ                   
ทีไตอบสนองความตຌองการของภาครัฐละตลาดรงงาน ซึไงภาครัฐเดຌสนับสนุนงบประมาณ฿หຌกมหาวิทยาลัย
ละสามารถหารายเดຌพิไมพืไอการด านินการพัฒนาตามพันธกิจ ตามนยบายละกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ประภทของงบประมาณทีไน ามาจัดสรร ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ บงป็น 

ํ.ํ งบประมาณผนดิน 

ํ.๎ งบประมาณผนดิน ิมาตรการกระตุຌนการลงทุนขนาดลใก ปี ๎๑๑๔ี 
ํ.๏ งบประมาณงินรายเดຌ ิจากคาธรรมนียมการศึกษาี 
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ตำรำงทีไ ํ็ งบประมำณทีไน ำมำจัดสรร จ ำนกตำมหลงของงิน ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

ทีไ หลงของงิน งบประมำณ ิบำที 
ํ.ํ งบประมาณผนดิน ๑๕์,๔์๐,ํ๒๓.๔๔ บาท 

       -  งบบุคลากร ํ์๎,๓๕๎,๔๒๓.๔๔ บาท 
      -  งบด านินงาน   ๑๓,๒์๓,๔์์.์์ บาท 
      -  งบลงทุน ํ๑๐,๎๎๕,ํ์์.์์  บาท 
      -  งบงินอุดหนุน ๎๒๏,์ํ๑,๎์์.์์ บาท 
      -  งบรายจายอืไน  ํ๏,ํ๑๕,๎์์.์์  บาท 

ํ.๎ งบประมาณผนดิน  ิมาตรการกระตุຌ น              
การลงทุนขนาดลใก ปี ๎๑๑๔ี 

  

       -   งบลงทุน ๑,๑๏์,๕์์.์์ บาท 
ํ.๏ งบประมาณงินรายเดຌ ๑๏๐,์์๑,๎๔๒.์์ บาท 

       -  งบบุคลากร ๐๕,๑์๐,์์์.์์ บาท 
      -  งบด านินงาน   ๏๎๐,๐๔๔,๓๕๒.์์ บาท 
      -  งบลงทุน ํํ๏,ํ๕๓,์๕์.์์  บาท 
      -  งบงินอุดหนุน ์์.์์ บาท 
      -  งบรายจายอืไน  ๐๒,๔ํ๑,๐์์.์์      บาท 

รวม ํุํ๏์ุ๏๐์ุ๏๕๏ฺ๔๔ บำท 
 

รายงาน ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๔ 
 

หมายหตุ : ขຌอ ํ.ํ นืไองจากมีการปรับงินดือนขຌาราชการ รຌอยละ ๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงมีการจัดสรร฿นสวนของ         
งบบุคลากรพิไมติมป็นจ านวนงิน ๔ุ๎์๑ุ๔๒๓.๔๔ บาท สงผล฿หຌยอดงบประมาณผนดินทีไเดຌรับการจัดสรรจากดิมจ านวน
งินทัๅงสิๅน ๑๔๎,๑๕๔,๏์์.์์ บาท ปรับปลีไยนป็น จ านวนงนิ ๑๕์,๔์๐,ํ๒๓.๔๔ บาท 
 

 จากตารางทีไ ํ็ สดงวา ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มหาวิทยาลัยเดຌรับการจัดสรร
งบประมาณ ดังนีๅ 

ํ. งบประมาณผนดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มหาวิทยาลัยเดຌรวบรวมขຌอมูลพืๅนฐาน
จากหนวยงานตางโ ชน ขຌอมูลบุคลากร รายการครุภัณฑ์ ละสิไงกอสรຌาง น ามาจัด ตรียมขຌอมูลงบประมาณ
รายจาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ละจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ละน าสนอตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔             
สภานิติบัญญัติหงชาติ พืไอขออนุมัติ ดยเดຌรับจัดสรรป็นจ านวนงินทัๅงสิๅน ๑๕์,๔์๐,ํ๒๓.๔๔ บาท 

๎. งบประมาณผนดิน ิงบพิศษ/พิไมติมี จากมาตรการกระตุຌนการลงทุนขนาดลใกของ
รัฐบาลทีไ ฿ชຌจ ายจากงบกลางปี  ๎๑๑๔ ฿นสวนของงบลงทุน เดຌรับจัดสรรป็นจ านวนงินทัๅ งสิๅ น 
๑,๑๏์,๕์์.์์ บาท 

๏. งบประมาณงินรายเดຌมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มหาวิทยาลัย เดຌจัดท า
ประมาณการรายรับจากประมาณการนักศึกษาทีไลงทะบียนตามรายวิชา ละประมาณการรายจายตาม
ระบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา วาดຌวยวิธีการงบประมาณงินรายเดຌ พ.ศ. ๎๑๐๓          
ขຌอ ํ๐ มหาวิทยาลัยสามารถจัดตัๅงงบประมาณรายจายเดຌเมกินรຌอยละ ๔์ ของประมาณการรายรับ          
ดยจัดสรรงบประมาณตามนยบายผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ภาย฿ตຌกรอบวงงินทีไมีอยูตามความหมาะสมละ
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จัดท าค าของบประมาณงินรายเดຌ สนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ซึไงเดຌรับอนุมัติ รวมจ านวนงินทัๅงสิๅน 
๑๏๐,์์๑,๎๔๒.์์ บาท บงป็น งบประมาณงินรายเดຌประจ าปี จ านวนงิน ๐์๔,๏๕๓,๐๒์.์์ บาท ละ
งบประมาณรายเดຌงินคงคลัง จ านวนงิน ํ๎๑,๒์๓,๔๎๒.์์ บาท 

 

๒. กำรจัดสรรละบริหำรงบประมำณ 
 มหาวิทยาลัยมีนยบายการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดยบริหาร
จัดการ฿นภาพรวม ดยค านึงถึงรายจายประจ าขัๅนตไ า ภาระผูกพันทีไตຌองด านินงาน ละรายจายตามภารกิจ - 
กลยุทธ์ ทัๅงนีๅ  คณะรับผิดชอบครงการ/กิจกรรม ทีไกีไยวขຌองกับวิชาการป็นหลัก สวนส านัก/สถาบัน                
ทีไกีไยวขຌองตามพันธกิจ หนวยงานทีไกีไยวขຌองจะป็นผูຌรับผิดชอบงานสนับสนุนป็นหลัก 
 

 ทัๅงนีๅ การประมาณการรายเดຌประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ของประภทงิน บกศ. ิรวมรงรียน
สาธิตี กศ.พ. ละกศ.บพ. น ามาประมาณการรายจาย฿นวงงินเมกินรຌอยละ ๔์ ของประมาณการรายเดຌ 
ประจ าปีงบประมาณ ตามระบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา วาดຌวยวิธีการงบประมาณงิน
รายเดຌ พ.ศ. ๎๑๐๓ ขຌอ ํ๐ ดังนีๅ 

ํ. วิธีประมาณการรายจายจากงินรายเดຌของมหาวิทยาลัย฿นวงงินเมกินรຌอยละ ๔์ น ามา
คิดป็นรຌอยละ ํ์์ ละ฿ชຌกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ดังนีๅ 

ํ.ํ ระดับเมกินปริญญาตรี ภาคปกติ จัดสรรตามกณฑ์ ดังนีๅ 
ํ.ํ.ํ คาธรรมนียมจากการกใบคาหนวยกิตบบหมาจายของนิสิตนักศึกษา 

ระดับเมกินปริญญาตรี฿หຌจัดสรรคาบ ารุงคณะละคาธรรมนียมพิศษพืไอการพัฒนาสาขาวิชาเวຌทีไคณะรຌอยละ 
ํ์์ พืไอพัฒนานิสิตนักศึกษา฿หຌมีคุณลักษณะป็นเปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดย฿หຌ         
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จัดท าผนพัฒนานิสิตนักศึกษาตลอดหลักสูตรดยฉพาะดຌานการพัฒนา ๏ ดຌาน คือ  

- ทักษะทางภาษา  
- ความชีไยวชาญฉพาะศาสตร์  
- กิจกรรมสงสริมอัตลักษณ์ละคุณลักษณะดนทีไนຌนป็นพิศษ  

    ซึไงงบประมาณสวนทีไหลือจัดสรรเวຌทีไสวนกลางของมหาวิทยาลัย* 
ํ.ํ.๎ คากิจกรรม คาบ ารุงกีฬา ละอืไนโทีไป็นลักษณะงินฝากถอนคืน฿หຌจัดสรร

ตามประกาศ/ขຌอบังคับ ทีไกีไยวขຌอง 
 

หมายหตุ ึ งินงบประมาณงินรายเดຌทีไจัดสรรเวຌทีไสวนกลางของมหาวิทยาลัย จะถูกปันสวนตามภารกิจพืๅนฐาน ละกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย เปยังหนวยงานสนับสนุนตางโ 
 

ํ.๎ ระดับเมกินปริญญาตรี ภาคพิศษ จัดสรรตามกณฑ์ ดังนีๅ 
 คาธรรมนียมจากการกใบคาหนวยกิตบบหมาจายของนิสิตนักศึกษาครงการ 
กศ.พ. ทีไจัด฿นมหาวิทยาลัย ฿หຌจัดเวຌทีไสวนกลางของมหาวิทยาลัย รຌอยละ ํ์์ พืไอ฿ชຌป็นคาตอบทน         
การสอน คาตอบทนการนิทศ คาตอบทนคณาจารย์ทีไปรึกษา คาตอบทน คาธรรมนียมภาคปฏิบัติ               
คาบัตรประจ าตัวนิสิตนักศึกษา คาถอนคืนคาธรรมนียมการศึกษาละงินส ารองจาย 

ํ.๏ ระดับบัณฑิตศึกษา ทัๅงภาคปกติละภาคพิศษ จัดสรรตามกณฑ์ ดังนีๅ 
คาธรรมนียมจากการกใบคาหนวยกิตบบหมาจายของนิสิตนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต ปริญญาท ละปริญญาอก ฿หຌจัดสรร฿หຌบัณฑิตศึกษา รຌอยละ ํ์์ พืไอ฿ชຌป็น
คาตอบทนการสอน คาตอบทนการนิทศ คาตอบทนคณาจารย์ทีไปรึกษา คาตอบทนคาธรรมนียม
ภาคปฏิบัติ คาบัตรประจ าตัวนิสิตนักศึกษา คาถอนคืนคาธรรมนียมการศึกษา ละงินส ารองจาย 
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ํ.๐ หนวยงานสนับสนุน จัดสรร฿หຌตามภารกิจละความรับผิดชอบ฿นการ ผลักดันงาน    
ตามกลยุทธ์ ดยพิจารณาจากการ฿ชຌงบประมาณปีทีไผานมาละงบประมาณพิไมติม฿นกิจกรรมพิศษ 

๎. หากหนวยงานเดຌรับอนุมัติงวดงินประจ าปี จ านวนกินกวารายรับทีไกใบเดຌจริงของ
ปีงบประมาณนัๅนโ ิขຌอมูลการลงทะบียนจากระบบ MISี ทางมหาวิทยาลัยอาจน าสวนตางเปปรับลด
งบประมาณ฿นปีถัดเป 

๏. งบประมาณหลือจายของทุกหนวยงาน มืไอสิๅนปีงบประมาณจะน ามาป็นงินคงคลัง           
ของมหาวิทยาลัย ซึไงหากหนวยงาน฿ดมีครงการทีไสอดคลຌองกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย สามารถจัดท า
ครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณพืไอสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 

 

¥.[ กำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนกตำมประภทงบรำยจำย ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ด านินการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ละตามการจัดท าค าขอจัดสรร฿นสวนทีไป็นคา฿ชຌจายหลัก จ านกตามงบรายจาย      
ของส านักงบประมาณ ๑ งบ คือ งบบุคลากร งบด านินงาน งบลงทุน งบงินอุดหนุน ละงบรายจายอืไน                
ซึไงมีรายละอียด ดังนีๅ 
 

ตำรำงทีไ ํ่ ผลกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนกตำมประภทงบรำยจำย ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

ทีไ ประภท 
งบรำยจำย 

งบประมำณผนดิน งบประมำณรำยเด้ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ํ. งบบุคลากร ํ์๎,๓๕๎,๔๒๓.๔๔ ํ๓.๐์ ๐๔,๎๑๕,์์์.์์ ํ์.๕๑ ํ๑ํ,์๑ํ,๔๒๓.๔๔ ํ๐.๒๑ 
๎. งบด านินงาน ๑๓,๒์๓,๔์์.์์ ๕.๓๒ ๎๐๒,๕๑๕,๐๎๐.์๐ ๑๒.์๐ ๏์๐,๑๒๓,๎๎๐.์๐ ๎๕.๑๎ 
๏. งบลงทุน ํ๑๐,๎๎๕,ํ์์.์์ ๎๒.ํ์ ํํ๓,๐๕๔,์๑ํ.๕๒ ๎๒.๒๒ ๎๓ํ,๓๎๓,ํ๑ํ.๕๒ ๎๒.๏๐ 
๐. งบงินอุดหนุน ๎๒๏,์ํ๑,๎์์.์์ ๐๐.๑ํ - - ๎๒๏,์ํ๑,๎์์.์์ ๎๑.๑์ 
๑. งบงินรายจายอืไน ํ๏,ํ๑๕,๎์์.์์ ๎.๎๏ ๎๔,์์๏,๑๏์.์์ ๒.๏๑ ๐ํ,ํ๒๎,๓๏์.์์ ๏.๕๕ 

รวม ๕๕์,๔์๐,ํ๒๓ฺ๔๔ ํ์์.์์ ๐๐์,๓๒์,์์๒ฺ์์ ํ์์.์์ ํุ์๏ํ,๕๒๐,ํ๓๏.๔๔ ํ์์.์์ 
 

รายงาน ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๔ 
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¥.¥ กำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนกตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ 
๒๕๕๔ 

 

ตำรำงทีไ แ้ ผลกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนกตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ 
 ๒๕๕๔ 

ทีไ พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
งบประมำณผนดิน งบประมำณรำยเด้ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ํ. สรຌางบณัฑิตคณุภาพสูสังคม ํ์์ุ๐๔๔ุํ๒๓.๔๔ ํ๓.์์ ํ๑๔ุํ๓๔ุ๎๓๔.์์ ๏๑.๔๕ ๎๑๔ุ๒๒๒ุ๐๐๑.๔๔ ๎๑.์๔ 
๎. วิจัยสรຌางองค์ความรูຌ 

นวัตกรรม ละงานสรຌางสรรค์ 
๕ุ๔๐๔ุ๓์์.์์ ํ.๒๓ ๎ุ๐๐ํุ๒๑์.์์ ์.๑๑ ํ๎ุ๎๕์ุ๏๑์.์์ ํ.ํ๕ 

๏. บริการวิชาการพืไอพัฒนา
เปสูสังคมหงการรียนรูຌ 

๑ุ๕๐๓ุ๎์์.์์ ํ.์ํ ๎ุ๓๎๒ุ๔๑์.์์ ์.๒๎ ๔ุ๒๓๐ุ์๑์.์์ ์.๔๐ 

๐. สงสริมละผยพร
ศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล 

๎ุ๓์๎ุ๒์์.์์ ์.๐๒ ๎ุํ๎๎ุ๒๕์.์์ ์.๐๔ ๐ุ๔๎๑ุ๎๕์.์์ ์.๐๓ 

๑. บริหารจดัการมหาวิทยาลัย
ดຌวยหลักธรรมาภิบาล 

๐๓ํุ๔ํ๓ุ๑์์.์์ ๓๕.๔๒ ๎๓๑ุ๎๑์ุ๑๏๔.์์ ๒๎.๐๒ ๓๐๓ุ์๒๔ุ์๏๔.์์ ๓๎.๐๎ 

รวม ๕๕์ุ๔์๐ุํ๒๓ฺ๔๔ ํ์์ฺ์์ ๐๐์ุ๓๒์ุ์์๒.์์ ํ์์ฺ์์ ํุ์๏ํุ๕๒๐ุํ๓๏ฺ๔๔ ํ์์ฺ์์ 
 

รายงาน ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๔ 
 

¥.] วิธีกำรบริหำรงบประมำณ 

การบริหารจัดการงบประมาณรายจาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มหาวิทยาลัย            
จะด านินการบิกจายงบประมาณผนดิน ผานระบบ EGP ของกรมบัญชีกลาง ละระบบ ERP ของ
มหาวิทยาลัย ฿นสวนของงบประมาณงินรายเดຌ ด านินการบิกจายผานระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย พืไอ฿หຌ
การ฿ชຌจายงบประมาณป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอการบริหาร
งบประมาณ฿นภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดนวทางการปฏิบัติ ดังนีๅ 
งบประมาณผนดิน 

ํ. งบบุคลากร ประกอบเปดຌวย งินดือน คาจຌางประจ า คาจຌางชัไวคราวละคาตอบทน
พนักงานราชการ งานคลังของมหาวิทยาลัยป็นผูຌด านินการบิกจาย฿หຌทัๅงหมด 

๎. งบด านินงาน ประกอบเปดຌวย คาตอบทน คา฿ชຌสอย คาวัสดุ ละคาสาธารณูปภค  

๎.ํ มหาวิทยาลัยมุงนຌน฿หຌหนวยงาน รงรัดการบิกจายจากงบประมาณผนดินป็นหลัก 
ดย฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ เดຌขอความรวมมือจากทุกหนวยงาน ฿นการขออนุมัติรายการวัสดุ฿ชຌสอย         
ทีไกีไยวกับการ ซืๅอ/จຌาง ฿นระบบ ERP ฿หຌสรใจสิๅนภาย฿นเตรมาส ๎ ส าหรับรายการคาตอบทน คา฿ชຌสอยอืไน 
ทีไตຌองบิกจายผูกพันเปจนถึงกันยายน ๎๑๑๔ ชน คาตอบทนงินประจ าต าหนง จะตຌองท ารืไองบันทึก
การงินขออนุมัติ฿นระบบ ERP ฿หຌสรใจสิๅนภาย฿นวันทีไ ํ กันยายน พ.ศ. ๎๑๑๔ ิตามประกาศี 

๎.๎ มหาวิทยาลัยมีนยบายรวบรวมงบประมาณผนดินคงหลือจากหนวยงาน               
ณ วันทีไ ํ สิงหาคม พ.ศ. ๎๑๑๔ ยกวຌนรายการทีไเดຌผูกพันเวຌลຌว พืไอบริหารจัดการ฿นรายการทีไมี             
ความจ าป็นรงดวนละกิดประยชน์กับมหาวิทยาลัยตอเป 

๎.๏ กรณีทีไหนวยงานเมสามารถด านินการบิกจายงบประมาณผนดินเดຌตามป้าหมาย  
มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับลดงบประมาณผนดินทีไเดຌรับการจัดสรรของหนวยงานนัๅนโ ฿นปีถัดเป 
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๎.๐ การบิกจายคาสาธารณูปภค ฿หຌ บิกจายจากงบประมาณผนดินกอนทีไ หลือ             
จึงบิกจายจากงบประมาณงินรายเดຌ ยกวຌนรายการทีไตຌองก าหนด฿หຌบิกจากงินรายเดຌ 

๏. งบลงทุน ประกอบเปดຌวย คาครุภัณฑ์ ทีไดินละสิไงกอสรຌาง 

๏.ํ หนวยงานทีไเดຌรับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์ ทีไดินละสิไงกอสรຌาง จะตຌองด านินการ
จัดซืๅอ จัดจຌาง ตามรายการละวลาทีไส านักงบประมาณก าหนดเวຌอยางครงครัด ทัๅง฿นรืไองของการลงนาม
สัญญา ละการบิกจาย 

๏.๎ หนวยงานตຌองด านินการจัดซืๅอจัดจຌาง ละกอหนีๅผูกพันิซในสัญญาี ฿หຌสรใจสิๅน             
฿นเตรมาสทีไ ํ ิ๏ํ ธันวาคม พ.ศ. ๎๑๑๓ี 

๏.๏ หนวยงานทีไ เมสามารถกอหนีๅ ผูกพันเดຌทันตามระยะวลาทีไก าหนดจะมีผลกับ                    
การพิจารณางบประมาณ฿นปีถัดเป 

๐. งบงินอุดหนุน ละงบรายจายอืไน 
๐.ํ หนวยงานทีไเดຌรับจัดสรรงบประมาณผนดินพืไอจຌางพนักงานมหาวิทยาลัย ฿นหมวด  

งินอุดหนุน ฿หຌด านินการจຌางตามระบียบละขัๅนตอนการปฏิบัติตามทีไส านักงบประมาณก าหนด ดยอัตรา
ดิมสามารถด านินการบิกจายเดຌตัๅงตดือนตุลาคม พ.ศ. ๎๑๑๓ ละอัตรา฿หมสามารถบรรจุเดຌตัๅงต         
ดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๎๑๑๔ หรือตามทีไมหาวิทยาลัยหในควร 

๐.๎ ครงการบริการวิชาการ ครงการวิจัย ฿หຌด านินการตามหลักกณฑ์ของตละประภท 
ตามทีไมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ทัๅงนีๅ ทุกหนวยงานทีไเดຌรับการจัดสรรงบประมาณผนดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔               
ตຌองด านินการจัดท าผนการ฿ชຌจายงบประมาณตามทีไมหาวิทยาลัยก าหนด ละหนวยงานจะยังเมสามารถ          
฿ชຌจายงบประมาณดังกลาวเดຌ ถຌาเมเดຌรับการอนุมัติผนการ฿ชຌจายดังกลาว 
 ป้าหมาย฿นการบิกจายงบประมาณรายจาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 
  เตรมาสทีไ ํ ิตุลาคม - ธันวาคม ๎๑๑๓ี ภาพรวมรຌอยละ ๏๎ งบลงทุนรຌอยละ ๎๕ 
  เตรมาสทีไ ๎ ิตุลาคม ๎๑๑๓ - มีนาคม ๎๑๑๔ี  ภาพรวมรຌอยละ ๑๑ งบลงทุนรຌอยละ ๑๑ 
  เตรมาสทีไ ๏ ิตุลาคม ๎๑๑๓ - มิถุนายน ๎๑๑๔ี ภาพรวมรຌอยละ ๓๒ งบลงทุนรຌอยละ ๓๐ 
  เตรมาสทีไ ๐ ิตุลาคม ๎๑๑๓ - กันยายน ๎๑๑๔ี ภาพรวมรຌอยละ ๕๒ งบลงทุนรຌอยละ ๔๓ 
งบประมาณงินรายเดຌ 

ํ. งบบุคลากร ประกอบเปดຌวย คาจຌางชัไวคราว ละพนักงานมหาวิทยาลัย 

หนวยงานทีไเดຌรับจัดสรรงบประมาณงินรายเดຌพืไอจัดจຌางลูกจຌางชัไวคราวละพนักงาน
มหาวิทยาลัย ฿นหมวดคาจຌางชัไวคราว ฿หຌด านินการจຌางตามระบียบละขัๅนตอนทีไมหาวิทยาลัยก าหนด            
ดยริไมเดຌตัๅงตดือนตุลาคม พ.ศ. ๎๑๑๓ 

๎. งบด านินงาน ประกอบเปดຌวย คาตอบทน คา฿ชຌสอย คาวัสดุ ละคาสาธารณูปภค 

๎.ํ มหาวิทยาลัยมุงนຌน฿หຌหนวยงานรงรัดการบิกจายจากงบประมาณผนดินป็นหลัก 
ส าหรับงบประมาณงินรายเดຌ ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ทุกหนวยงานตຌองด านินการบิกจาย ฿นระบบ 
ERP ละสงถึงกองคลังภาย฿นวันทีไ ํ๑ กันยายน พ.ศ. ๎๑๑๔ ิตามประกาศี 

๎.๎ กรณีทีไหนวยงานเมสามารถด านินการบิกจายงบประมาณงินรายเดຌตามประกาศ          
฿หຌขออนุมัติบิกจายจากงบประมาณทีไหนวยงานนัๅนโเดຌรับจัดสรร฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๕ 

๎.๏ รายการงบประมาณทีไระบุ฿นรายละอียดอกสารผนปฏิบัติงานงินนอกงบประมาณ 
พ.ศ. ๎๑๑๔ ป็นรายการทีไหนวยงานจัดตัๅงตามวัตถุประสงค์฿นการบิกจาย หากหนวยงานมีรายการอืไน           
ทีไมีความจ าป็นละ/หรือคาดวาจะกอกิดประยชน์ตอนิสิตนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย           
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เดຌมากกวา กใสามารถด านินการเดຌภาย฿นวงงินทีไ เดຌรับการจัดสรรตามหลักกณฑ์ละนวปฏิบั ติ              
รืไองการขออนุมัติการอนหรือปลีไยนปลงรายการงบประมาณตามระบียบ 

๎.๐ การบิกจายคาสาธารณูปภค ฿หຌบิกจายจากงบประมาณผนดินกอนลຌวจึงบิกจาย
จากงบประมาณงินรายเดຌ ยกวຌนรายการทีไตຌองก าหนด฿หຌบิกจากงินรายเดຌ 
 

¥.^ กำรติดตำมรงรัดละผลกำรติดตำมรงรัดกำร฿ช้งบประมำณ 
การติดตามรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มีการด านินการ         

฿นหลากหลายวิธี ชน การสงหนังสือรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ การชีๅจงหตุผล             
ละความจ าป็น฿นการรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณ ละการรายงานผลการบิกจายงบประมาณของตละ
หนวยงาน฿นการประชุมครือขายนักวางผน฿นตละดือน พืไอ฿หຌหนวยงานกิดความตระหนัก ละรับทราบ
สถานะการบิกจายงบประมาณของหนวยงานตนองอยางสมไ าสมอ พืไอประยชน์฿นการปรับผนบริหาร
งบประมาณ 

฿นกรณีทีไหนวยงานเมสามารถด านินการบิกจายงบประมาณผนดินเดຌตามป้าหมาย            
ทีไก าหนดเวຌ ทางมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับลดงบประมาณผนดินทีไเดຌรับการจัดสรรของหนวยงานนัๅนโ 
฿นปีถัดเป 
 

¥._ ปัญหำละอุปสรรคกำรบริหำรงบประมำณ 
มหาวิทยาลัยเมสามารถควบคุมการบิกจายงบประมาณของหนวยงานเดຌอยางทัไวถึง อีกทัๅง

หนวยงาน เมสามารถด านินกิจกรรมละครงการตางโ ฿หຌป็นเปตามผนปฏิบัติงานทีไวางเวຌ มีการอน          
หมวดกิจกรรมจ านวนมาก การบิกจายเมป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด ท า฿หຌมีการขออนุมัติบิกจายลาชຌา 
ป็นการพิไมขัๅนตอนการด านินครงการ สงผลกระทบตอการบิกจายงบประมาณ฿นภาพรวม ละการบิกจาย
งบประมาณตามรายงาน GFMIS เมป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานของส านักงบประมาณ 

ทัๅงนีๅเดຌมีการรายงานตอคณะผูຌบริหารละทีไประชุมครือขายนักวางผน฿หຌหนวยงานรับทราบ        
ถึงผลกระทบดังกลาว ฿หຌค านึงถึงการจัดครงการ/กิจกรรม ทีไสอดคลຌองกับผนกลยุทธ์ละพันธกิจ             
ของหนวยงาน  ฿หຌป็นเปตามผนปฏิบัติของหนวยงาน การขออนุมัติจัดซืๅอ/จัดจຌางละด านินครงการ/
กิจกรรมตางโ ฿หຌสิๅนสุดกระบวนการตัดยอด ณ กองนยบายละผนลวงหนຌาอยางนຌอย ๓ วัน  

 

๏. ผลกำรด ำนินกำรตำมครงกำร/กิจกรรม 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ด านินการจัดครงการหรือกิจกรรมตามผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ.๎๑๑๔-๎๑๒๎ ทีไผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย                
พืไอผลักดัน฿หຌหนวยงานภาย฿ตຌมหาวิทยาลัยเดຌด านินผลิตครงการหรือกิจกรรมทีไสอดคลຌองกับผนกลยุทธ์
ละพันธกิจของหนวยงาน ดยมีผลการด านินครงการหรือกิจกรรม จ านกตามงบประมาณผนดิน                 
ละงบประมาณงินรายเดຌ จ านวน ๕์๓ ครงการ มีรายละอียดดังนีๅ 
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ตำรำงทีไ ๒เ ผลกำรด ำนินครงกำรหรือกิจกรรมทีไเด้รับอนุมัติ จ ำนกตำมหนวยงำนละหลงของงิน 
 ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 
 

ทีไ หนวยงำน 

งบประมำณผนดิน งบประมำณงินรำยเด้ 

ด ำนินกำร
ล้ว 

ก ำลัง
ด ำนินกำร ร้อยละ เมเด้

ด ำนินกำร 
ด ำนินกำร

ล้ว 
ก ำลัง

ด ำนินกำร ร้อยละ เมเด้
ด ำนินกำร 

ํ. มหาวิทยาลัย ๏์ ํ๓ ๕๓.๕๎ ํ ๏๒ ๒๔ ๔๔.ํ๐ ํ๐ 
๎. ส านักงานอธิการบดี ๔ ๏ ํ์์ - ๑ ๑ ๕์.ํ๕ ํ 
๏. คณะครุศาสตร์ ๎๕ ๑ ํ์์ - ๒์ ๒๏ ๔๐.๎๑ ๎๏ 
๐. คณะมนุษยศาสตร์

ละสังคมศาสตร์ 
๏ - ํ์์ - ๏๐ ๏๔ ๔๑.๓ํ ํ๎ 

๑. คณะวิทยาการจัดการ ๎๐ ๐ ๕๒.๑๑ ํ ๐๓ ๏๓ ๔๔.๐๎ ํํ 
๒. คณะวิทยาศาสตร์

ละทคนลยี 
๑๐ ๐ ๒๕.๔๔ ๎๑ ๒๎ ๏๑ ๔๔.ํ๔ ํ๏ 

๓. บัณฑิตวิทยาลัย - - - - ํ ๑ ํ์์ - 
๔. ส านักประชาสัมพันธ์

ละสารสนทศ 
ํ๓ ๐ ํ์์ - ๎ ํ ๒์ ๎ 

๕. ส านักรงรียนสาธิต - ๏ ํ์์ - ๎ ํ๎ ๔๓.๑์ ๎ 
ํ์. ส านักสงสริมวิชาการ

ละงานทะบียน 
ํ - ํ์์ - ํ ๎ ํ์์ - 

ํํ. ส านักวิทยบริการละ
ทคนลยีสารสนทศ 

๒ ํ ํ์์ - ๏ - ํ์์ - 

ํ๎. ส านักศิลปะละ
วัฒนธรรม 

๑ ํ ํ์์ - ํ ํ ํ์์ - 

ํ๏. สถาบันวิจัย 
ละพัฒนา 

ํ ๎์ ๕๑.๐๑ ํ - ํ ํ์์ - 

ํ๐. ส านักคอมพิวตอร์ ํ ๎ ํ์์ - ๒ ๏ ํ์์ - 
ํ๑. ส านักวิทศสัมพันธ์

ละครือขายอาซียน 
๐ ๎  - ๎ - ํ์์ - 

ํ๒. ส านักกิจการนิสิต
นักศึกษา 

ํ ํ ํ์์ - ๎ ๐ ํ์์ - 

ํ๓. หนวยตรวจสอบ
ภาย฿น 

ํ - ํ์์ - ๎ - ํ์์ - 

ํ๔. ศูนย์การศึกษาอูทอง
ทวารวดี 

ํ - ํ์์ - ํ ๑ ๔๔.ํ๐ ํ 

รวม ํ๔๒ ๒๓ ๓๐ฺ์๒ ๒๔ ๒๒๓ ๒๔์ ๔๓ฺ๏๔ ๓๕ 
 

รายงาน ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๔ 
 

หมายหตุ : การด านินงาน นับจากความคลืไอนเหวของการ฿ชຌจายงบประมาณ  
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๐. กำร฿ช้จำยงบประมำณ 
 

 มหาวิทยาลัยมีการ฿ชຌจายงบประมาณ บงป็นงบประมาณผนดิน งบประมาณงินรายเดຌ            
ดยบงป็นการ฿ชຌจายตละเตรมาส ละการ฿ชຌจายงินกันหลืไอมปี ดังนีๅ 
 

๐.ํ กำร฿ช้จำยงบประมำณดยรวมละรำยเตรมำส จ ำนกตำมหนวยงำน 
 

ตำรำงทีไ โแ ผลกำร฿ช้จำยงบประมำณรำยเตรมำส 
 
 

เตรมำส 
ทีไ 

ป้ำหมำย  
ิร้อยละี 

งบประมำณผนดิน งบประมำณงินรำยเด้ รวม 

จ ำนวน ิสะสมี ร้อยละ จ ำนวน ิสะสมี ร้อยละ จ ำนวน ิสะสมี ร้อยละ 
ํ ๏๎ ํ๏๒ุํ๔๏ุ๎๎์.๓๓ ๎๏.์๑ ๎๓ุ๑ํ๎ุํ์๕.๕๒ ๒.๎๐ ํ๒๏ุ๒๕๑ุ๏๏์.๓๏ ํ๑.๔๓ 

๎ ๑๑ ๎๏๎ุ๒๎๔ุ์๎๔.๏๕ ๏๕.๏๔ ๒๒ุ๕๓์ุ๑ํ๐.๏๔ ํ๑.๎์ ๎๕๕ุ๑๕๔ุ๑๐๎.๓๓ ๎๕.์๐ 

๏ ๓๒ ๏๏๐ุ๕ํ๔ุ๕๒๑.๏๎ ๑๒.๒๕ ํ๎๏ุ๐ํ๏ุํ๓๑.๏๕ ๎๔.์์ ๐๑๔ุ๏๏๎ุํ๐์.๓ํ ๐๐.๐๏ 

๐ ๕๒ ๐๔๏ุ๒๎๎ุ๎์๓.๎ํ ๔ํ.๔๒ ๎ํ๓ุ๕๔๎ุ๒ํํ.๕ํ ๐๕.๐๒ ๓์ํุ๒์๐ุ๔ํ๕.ํ๎ ๒๔.์๎ 
 

 

รายงาน ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๔ 
 

 จากตารางทีไ ๎แ สดงวาการบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเมป็นเปตามป้าหมาย             
ดยสิๅนเตรมาสทีไ ๐ บิกจายเดຌพียงรຌอยละ ๒๔.์๎ ดยงบประมาณผนดิน บิกจายรຌอยละ ๔ํ.๔๒ ละ
งบประมาณงินรายเดຌ บิกจายเดຌรຌอยละ ๐๕.๐๒ 
 

ตำรำงทีไ ๒โ ผลกำร฿ช้จำยงบประมำณผนดิน ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 
 

ทีไ หนวยงำน พรบฺ อนุมัติงวด฿น ERP บิกจำย 
ร้อยละ
บิกจำย 

ํ มหาวิทยาลยั ๐๒๕ุ๒๑๒ุ๎์์.์์ ๐๓๔ุ๐ํ๓ุ๐๒๓.๔๔ ๐ํ๑ุ๒๏๔ุ์๓ํ.๐๕ ๔๒.๔๔ 
๎ ส านักงานอธิการบด ี ๕๑์ุ์์์.์์ ๕๑์ุ์์์.์์ ๔๓๓ุ๔๔๎.๑๕ ๕๎.๐ํ 
๏ คณะครุศาสตร ์ ํํุ์๕๎ุ๎์์.์์ ํํุ์๕๎ุ๎์์.์์ ๔ุ๑๔๕ุ๓๕๕.์์ ๓๓.๐๐ 
๐ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร ์ ๎ุ๑๑๏ุ๐์์.์์ ๎ุ๒์๔ุ๐์์.์์ ๎ุ๒์๔ุ๎๕ํ.๑๏ ํ์์.์์ 
๑ คณะวิทยาการจัดการ ๐ุ๔๒์ุ๎์์.์์ ๐ุ๔๒์ุ๎์์.์์ ๐ุ๑๓๐ุํ๒๒.์์ ๕๐.ํํ 
๒ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลย ี ๑๐ุ๕๏๏ุ๒์์.์์ ๑๐ุ๔๕๔ุ๒์์.์์ ํ๕ุ๑๕๎ุ๏๔๕.๔๏ ๏๑.๒๕ 
๓ วิทยาลัยการดนตร ี - - - - 
๔ บัณฑิตวิทยาลัย - - - - 
๕ ส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศ ํุ๔๑๏ุ์์์.์์ ํุ๔๑๏ุ์์์.์์ ํุ๓๏์ุ๕๓๕.๐์ ๕๏.๐ํ 

ํ์ ส านักรงรียนสาธิต ๒ุ๏๕๐ุ๏์์.์์ ๒ุ๏๕๐ุ๏์์.์์ ๑ุ๏๑๓ุ๏๓๓.๕๏ ๔๏.๓๔ 
ํํ ส านักสงสรมิวิชาการละงานทะบียน ํุ์์์ุ์์์.์์ ํุ์์์ุ์์์.์์ ๕๕๕ุํํ๏.๑์ ๕๕.๕ํ 
ํ๎ ส านักวิทยบริการละทคนลยสีารสนทศ ๐ุ๔๑๕ุ๐์์.์์ ๐ุ๎๔๐ุ์์์.์์ ๐ุ๎๒๔ุ๐์๕.์๕ ๕๕.๒๐ 
ํ๏ ส านักศิลปะละวัฒนธรรม ๎ุ๓์๎ุ๒์์.์์ ๎ุ๓์๎ุ๒์์.์์ ๎ุ๒๓๕ุ์๒๑.๑๕ ๕๕.ํ๏ 
ํ๐ สถาบันวิจัยละพัฒนา ํ์ุ์๎๔ุ๓์์.์์ ํ์ุ์๎๔ุ๓์์.์์ ๓ุ๒๔ํุ๐๔๒.์์ ๓๒.๒์ 
ํ๑ ส านักคอมพิวตอร ์ ๐ุ์์์ุ์์์.์์ ๐ุ์์์ุ์์์.์์ ํุ๐๒๎ุ๎๔๎.๒์ ๏๒.๑๒ 
ํ๒ ส านักวิทศสมัพันธ์ละครือขายอาซียน ๒ุ๒๐๑ุ์์์.์์ ๒ุ๒๐๑ุ์์์.์์ ๒ุ๑๕๒ุ๎์๔.๓์ ๕๕.๎๓ 
ํ๓ ส านักกิจการนสิิตนักศึกษา ํุ์์์ุ์์์.์์ ํุ์์์ุ์์์.์์ ๕๏๏ุ๒๔๐.๒๐ ๕๏.๏๓ 
ํ๔ หนวยตรวจสอบภาย฿น ๏๏ุ์์์.์์ ๏๏ุ์์์.์์ ๏๎ุ๕๕๕.๏๎ ํ์์.์์ 
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ทีไ หนวยงำน พรบฺ อนุมัติงวด฿น ERP บิกจำย 
ร้อยละ
บิกจำย 

ํ๕ ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวด ี ๏๒ุ๓์์.์์ ๏๒ุ๓์์.์์ - - 
๎์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - - - 

รวม ๕๔๒ุ๕๕๔ุ๏์์ฺ์์ ๕๕์ุ๔์๐ุํ๒๓ฺ๔๔ ๐๔๏ุ๒๒๒ุ๒์๓ฺ๒ํ ๔ํฺ๔๒ 
 

รายงาน ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๔ 
 

หมำยหตุ : ระบบ ERP คือ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) 
 

ตำรำงทีไ ๒ใ ผลกำร฿ช้จำยงบประมำณงินรำยเด้ บกศฺ ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

ทีไ หนวยงำน สภำอนุมัติ อนุมัติงวด บิกจำย 
ร้อยละ
บิกจำย 

ํ มหาวิทยาลยั ํ๒๐ุ๓๐๔ุ๐์์.์์ ํ๏๑ุ๓์๕ุํํ๏.๐๎ ๕ํุ๑๔๎ุ๎๎๎.๎ํ ๒๓.๐๔ 
๎ ส านักงานอธิการบด ี ํุ๕์์ุ์์์.์์ ํุ๏๐๑ุ์์์.์์ ๕๔ํุ๕์์.๒๑ ๓๏.์์ 
๏ คณะครุศาสตร ์ ๐์ุํ๏๓ุ๐๎์.์์ ๏๐ุ์์๓ุ๎๔์.์์ ๎ํุ๏๎๓ุ๔๎๐.๒์ ๒๎.๓๎ 
๐ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร ์ ํ๔ุ๐๕๎ุ๕ํ์.์์ ํ๐ุ๒๔ํุ๐๐์.์์ ํ์ุํ๓๕ุ๔๔๑.๐๐ ๒๕.๏๐ 
๑ คณะวิทยาการจัดการ ๎๒ุ๔๏๏ุ๕๏์.์์ ๎๎ุ๎๒๕ุ๕๕์.์์ ํ๏ุ๔๎๔ุ๏๕๔.์๔ ๒๎.์๕ 
๒ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลย ี ๏๎ุ๎ํ๕ุ๑์์.์์ ๎๐ุ๕ํ๔ุ๏๓๒.๑๔ ํ๕ุ๓๏๓ุํ๏ํ.๎๐ ๓๕.๎ํ 
๓ วิทยาลัยการดนตร ี - - - - 
๔ บัณฑิตวิทยาลัย - - - - 
๕ ส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศ ๐๒๓ุ์์์.์์ ๏๎๒ุ๕์์.์์ ํํํุ๓๑์.์์ ๏๐.ํ๔ 

ํ์ ส านักรงรียนสาธิต ๑ุ๓๐๎ุ๐์์.์์ ๐ุ์ํ๕ุ๒๔์.์์ ๏ุ๐๕๒ุ๓๎๑.๔๕ ๔๒.๕๕ 
ํํ ส านักสงสรมิวิชาการละงานทะบียน ๎ุ์์์ุ์์์.์์ ํุ๐์์ุ์์์.์์ ํุ์๓๏ุ๑๐๕.๕๑ ๓๒.๒๔ 
ํ๎ ส านักวิทยบริการละทคนลยสีารสนทศ ๏ุ์์์ุ์์์.์์ ๎ุํ์์ุ์์์.์์ ๎ุ์๓๒ุ๑๑ํ.๕๔ ๕๔.๔๔ 
ํ๏ ส านักศิลปะละวัฒนธรรม ๎๎์ุ์์์.์์ ํ๑๐ุ์์์.์์ ํ๐๔ุ๔์์.์์ ๕๒.๒๎ 
ํ๐ สถาบันวิจัยละพัฒนา ๏๓์ุ์์์.์์ ๎๑๕ุ์์์.์์ ๎์๔ุ๎๒๏.๓์ ๔์.๐ํ 
ํ๑ ส านักคอมพิวตอร ์ ๔ุ์์์ุ์์์.์์ ๓ุ๐์์ุ์์์.์์ ๏ุ๐๏๎ุ๕๎๐.๓ํ ๐๒.๏๕ 
ํ๒ ส านักวิทศสมัพันธ์ละครือขายอาซียน ๑๑์ุ์์์.์์ ๏๔๑ุ์์์.์์ ๏๔๐ุ๕๕๔.๑๑ ํ์์.์์ 
ํ๓ ส านักกิจการนสิิตนักศึกษา ๎ุ์์์ุ์์์.์์ ํุ๎๔๐ุ๑์์.์์ ํุํ๕์ุ๒์์.ํ๑ ๕๎.๒๕ 
ํ๔ หนวยตรวจสอบภาย฿น ๒๓ุ์์์.์์ ๐๒ุ๕์์.์์ ๐๒ุ๔๑๎.๏๕ ๕๕.๕์ 
ํ๕ ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวด ี ํ๕์ุ์์์.์์ ํ๏๏ุ์์์.์์ ํํํุ๔ํ๑.์์ ๔๐.์๓ 
๎์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - - - 

รวม ๏์๒ุ๕๏๔ุ๕๒์ฺ์์ ๒๕์ุ๐๐์ุํ๔์ฺ์์ ํ๒๕ุ๕๒์ุํ๕๐ฺ๕๐ ๒๓ฺ๔๕ 
 

รายงาน ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๔ 
 

ตำรำงทีไ ๒ไ ผลกำร฿ช้จำยงบประมำณ กศฺพฺ ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

ทีไ หนวยงำน สภำอนุมัติ อนุมัติงวด บิกจำย 
ร้อยละ
บิกจำย 

ํ มหาวิทยาลยั ๑๑ุ๒๑์ุ์์์.์์ ๐๐ุ๐๕์ุ์์์.์์ ๎๓ุ๐๏๐ุ๐๓๎.๏๓ ๒ํ.๒๒ 
๎ ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวด ี ๎๒์ุ์์์.์์ ํ๔๎ุ์์์.์์ ๕๒ุ๒์์.์์ ๑๏.์๔ 

รวม ๕๕ุ๕ํ์ุ์์์ฺ์์ ๐๐ุ๒๓๒ุ์์์ฺ์์ ๒๓ุ๕๏ํุ์๓๒ฺ๏๓ ๒ํฺ๒๏ 
 

รายงาน ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๔ 
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ตำรำงทีไ ๒5 ผลกำร฿ช้จำยงบประมำณ กศฺบพฺ ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

ทีไ หนวยงำน สภำอนุมัติ อนุมัติงวด บิกจำย 
ร้อยละ
บิกจำย 

ํ บัณฑิตวิทยาลัย ๐๑ุ๑๐๔ุ๕์์.์์ ๎์ุ์์์ุ์์์.์์ ๑ุ๒๒๒ุ๒๓๏.๓๕ ๎๔.๏๏ 
รวม ๐๕,๕๐๔,๕์์ฺ์์ ๒์,์์์,์์์ฺ์์ ๕,๒๒๒,๒๓๏ฺ๓๕ ๒๔ฺ๏๏ 

 

รายงาน ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๔ 
 

ตำรำงทีไ ๒ๆ ผลกำร฿ช้จำยงบประมำณ บกศฺคงคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

ทีไ หนวยงำน สภำอนุมัติ อนุมัติงวด บิกจำย 
ร้อยละ
บิกจำย 

ํ คณะครุศาสตร์ ิครู ๏ ปีี ํ๒ุ๑ํ๕ุ๎์์.์์ ํ๒ุ๑ํ๕ุ๎์์.์์ ํ๏ุ๐๐๏ุ๓๐์.์์ ๔ํ.๏๔ 
๎ ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวด ี ํ์๕ุ์๔๔ุ๒๎๒.์์ ํ์๕ุ์๔๔ุ๒๎๒.์์ ํุ๐๎์ุ๕๏ํ.๎ํ ํ.๏์ 

รวม ํ๒๕ุ๒์๓ุ๔๒๒ฺ์์ ํ๒๕ุ๒์๓ุ๔๒๒ฺ์์ ํ๐ุ๔๒๐ุ๒๓ํฺ๒ํ ํํฺ๔๏ 
 

รายงาน ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๔ 
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๐.๒ งินกันหลืไอมปี 

ตำรำงทีไ ๒็  สรุปกำรปรียบทียบกำรกันงบประมำณบิกหลืไอมปีงินงบประมำณผนดิน ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ ละกำรกันงบประมำณบิก              
 หลืไอมปีงินงบประมำณผนดิน ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

ทีไ ประภทงิน/ 
หนวยงำน 

งบรำยจำย ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ 

รวม 

งบรำยจำย ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

รวม งบ
บุคลำกร 

งบ 
ด ำนินงำน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
งินอุดหนุน 

งบ 
รำยจำยอืไน 

งบ 
บุคลำกร 

งบ 
ด ำนินงำน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
งินอุดหนุน 

งบ 
รำยจำยอืไน 

  
งบประมำณ

ผนดิน 
                        

ํ มหาวิทยาลัย - - ๏ํ,๏๔๑,์์์.์์ - - ๏ํ,๏๔๑,์์์.์์ ํํ,๒๏๏,๑๔์.์์ - - - - ํํ,๒๏๏,๑๔์.์์ 

๎ 
สถาบันวิจยัละ
พัฒนา - - - ํ,๓๑๕,์๒์.์์ - ํ,๓๑๕,์๒์.์์ - - - ๐,๕๎๏,๕๐์.์์ - ๐,๕๎๏,๕๐์.์์ 

๏ คณะครุศาสตร์ - ํ,๓์๑,๑์์.์์ ํ,๕๏์,์์์.์์ - - ๏,๒๏๑,๑์์.์์ - - - - - - 

๐ 
คณะ
มนุษยศาสตร์
ละสังคมศาสตร์ 

- - ๎๕๕,๔๏๑.๐์ - - ๎๕๕,๔๏๑.๐์ - - - - - - 

๑ 
วิทยาลยัการ
ดนตรี - - - - - - - - - ๏๓,ํ์์.์์ - ๏๓,ํ์์.์์ 

๒ 
ส านักรงรียน
สาธิต 

- ๒๎๕,๓์์.์์ ๎๒๎,๑์์.์์ - - ๔๕๎,๎์์.์์ - - - - - - 

รวมทัๅงสิๅน - ๒,๏๏๕,๒์์ฺ์์ ๏๏,๔๓๓,๏๏๕ฺ๐์ ํ,๓๕๕,์๒์ฺ์์ - ๏๓,๕๓ํ,๕๕๕ฺ๐์ ํํ,๒๏๏,๕๔์ฺ์์ - - ๐,๕๒ํ,์๐์ฺ์์ - ํ๒,๕๕๐,๒๒์ฺ์์ 

  

 จากตารางทีไ ๎็ สดงวา งินกันหลืไอมปี งบประมาณงินผนดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ป็นงินทัๅงสิๅน ํ๒,๑๕๐,๒๎์.์์ บาท ซึไงหาก
ปรียบทียบกับงินกันหลืไอมปี งบประมาณงินผนดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๎๑๑๓ พบวามีจ านวนงินลดลง ๎ํุ๏๓๒ุ๕๓๑.๐์ บาท ดย฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ 
มีงินกันหลืไอมปี ของคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ละส านักรงรียนสาธิต ซึไงตางจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ทีไมีงินกันหลืไอมปีของวิทยาลัยการดนตรี          
ขຌามาทน 
 

 ฿นสวนของงินกันหลืไอมปี งบประมาณงินรายเดຌ นืไองจากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินละรายเดຌ มีมติทีไประชุม รืไอง งินกันงบประมา ณรายเดຌ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ฿หຌขยายวลาการบิกจายงบประมาณงินรายเดຌจนถึงวันทีไ ํ๑ ธันวาคม ๎๑๑๔ จึงเมมีการกันหลืไอมปี฿นระบบ ERP 

่แ 
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 สรุปผลกำรประมินด้ำนทีไ ๒ กำรประมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำร฿ช้จำย
งบประมำณของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔  
 

 ผลการประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๎๑๑๔ กลาวดยสรุปเดຌ ดังนีๅ 
 

ํฺ หลงทีไมำของงบประมำณ  
ํ.ํ งบประมาณผนดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มหาวิทยาลัยเดຌรับการสนับสนุน

งบประมาณผนดินทีไเดຌรับจัดสรรจากส านักงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี  
ป็นงินทัๅงสิๅน ๑๕์,๔์๐,ํ๒๓.๔๔ บาท ดยงบประมาณผนดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ เดຌรับการ
จัดสรรพิไมขึๅนจากงบประมาณผนดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ป็นงินทัๅงสิๅน ํํ๔ุ๑๔๒ุ๕๒๓.๔๔ บาท 

ํ.๎ งบประมาณงินรายเดຌมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มหาวิทยาลัยเดຌจัดท า
ประมาณการรายรับจากประมาณการนักศึกษาทีไลงทะบียนตามรายวิชาละประมาณการรายจาย           
ตามระบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ละจัดท าค าขอตัๅงงบประมาณงินรายเดຌสนอ               
ขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ซึไงเดຌรับอนุมัติ ป็นงินทัๅงสิๅน ๑๏๐,์์๑,๎๔๒.์์ บาท บงป็นงบประมาณ
งินรายเดຌประจ าปี ๐์๔,๏๕๓,๐๒์.์์ บาท ละงบประมาณรายเดຌงินคงคลัง ํ๎๑,๒์๓,๔๎๒.์์ บาท           
ดยงบประมาณงินรายเดຌมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ เดຌรับการจัดสรรลดลงจากงบประมาณ 
งินรายเดຌมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ป็นงินทัๅงสิๅน ๎๔๒ุํ๑๓ุ๓์๔.์์ บาท 

ํ.๏ งบประมาณผนดิน ิงบพิศษ/พิไมติมี จากมาตรการกระตุຌนการลงทุนขนาดลใก             
ของรัฐบาลทีไ฿ชຌจายจากงบกลางปี ๎๑๑๔ ฿นสวนของงบลงทุน เดຌรับจัดสรรป็นจ านวนงินทัๅงสิๅน 
๑,๑๏์,๕์์.์์ บาท 
 

๒. กำรจัดสรรละบริหำรงบประมำณ 
๎.ํ มหาวิทยาลัยด านินการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔         

ดยค านึงถึงรายจายประจ าขัๅนตไ า ภาระผูกพันทีไตຌองด านินงาน ละรายจายตามภารกิจ-กลยุทธ์ ดยคณะ
รับผิดชอบครงการ/กิจกรรม ทีไกีไยวขຌองกับวิชาการป็นหลัก สวนส านัก/สถาบัน รับผิดชอบครงการ/
กิจกรรมทีไกีไยวขຌองตามพันธกิจ หนวยงานทีไกีไยวขຌองจะป็นผูຌรับผิดชอบงานสนับสนุนป็นหลัก  ดยมีการ
จัดท าค าขอจัดสรร฿นสวนทีไป็นคา฿ชຌจายหลัก จ านกตามงบบุคลากร งบด านินงาน งบลงทุน งบงินอุดหนุน
ละงบรายจายอืไน 

๎.๎ การประมาณการรายเดຌประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ของประภทงิน บกศ. กศ.พ.     
ละ กศ.บพ. น ามาประมาณการรายจาย฿นวงงินเมกินรຌอยละ ๔์ ของประมาณการรายเดຌ 

๎.๏ หากหนวยงานเดຌรับอนุมัติงวดงินประจ าปี จ านวนกินกวารายรับทีไกใบเดຌจริงของ
ปีงบประมาณนัๅนโ ทางมหาวิทยาลัยอาจน าสวนตางเปปรับลดงบประมาณ฿นปีถัดเป สวนงบประมาณหลือ
จายของทุกหนวยงาน มืไอสิๅนปีงบประมาณจะน ามาป็นงินคงคลังของมหาวิทยาลัย 

๎.๐ ปัญหาละอุปสรรคการบริหารงบประมาณ  
๎.๐.ํ  มหาวิทยาลัยเมสามารถควบคุมการบิกจายงบประมาณของหนวยงานเดຌอยาง

ทัไวถึง 
๎.๐.๎  มีการบิกจายลาชຌา เมป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด สงผล฿หຌการบิกจาย

งบประมาณตามรายงาน GFMIS เมป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานของส านักงบประมาณ 
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๎.๐.๏  บางครัๅงการด านินกิจกรรมละครงการตางโ ของหนวยงาน เมป็นเปตาม
ผนปฏิบัติงานทีไก าหนดเวຌ  
  

๏. ผลกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ด านินการจัดครงการหรือกิจกรรมตามผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พ.ศ.๎๑๑๔ - ๎๑๒๎ ทีไผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย                
พืไอผลักดัน฿หຌหนวยงานภาย฿ตຌมหาวิทยาลัยเดຌด านินผลิตครงการหรือกิจกรรมทีไสอดคลຌองกับผนกลยุทธ์
ละพันธกิจของหนวยงาน ดังนีๅ  

๏.ํ ครงการตามงบประมาณผนดิน มีจ านวน ๎๔ํ ครงการ ดยครงการทีไเดຌด านินการ
ลຌว จ านวน ํ๔๒ ครงการ ละครงการก าลังด านินการ จ านวน ๒๓ ครงการ คิดป็นรຌอยละ ๓๐.์๎ ละ
ครงการทีไเมเดຌด านินการ จ านวน ๎๔ ครงการ 

๏.๎ ครงการตามงบประมาณรายเดຌ  มีจ านวน ๒๎๒ ครงการ ดยครงการทีไเดຌด านินการ 
ลຌว จ านวน ๎๒๓ ครงการ ละครงการก าลังด านินการ จ านวน ๎๔์ ครงการ คิดป็นรຌอยละ ๔๓.๏๔ 
ละครงการทีไเมเดຌด านินการ จ านวน ๓๕ ครงการ 
 

๐ฺ ผลกำร฿ช้จำยงบประมำณ 
๐.ํ มหาวิทยาลัยมีการ฿ชຌจายงบประมาณบงป็นการ฿ชຌจายตละเตรมาส ดยผลการบิกจาย

งบประมาณ฿นปี พ.ศ. ๎๑๑่ ของมหาวิทยาลัยเมป็นเปตามป้าหมายชนดียวกับการบิกจายงบประมาณ 
฿นปี พ.ศ. ๎๑๑๓ ดยมืไอสิๅนเตรมาสทีไ ๐ บิกจายเดຌพียงรຌอยละ ๒๔.์๎ บงป็นงบประมาณผนดิน 
บิกจายรຌอยละ ๔ํ.๔๒  ละงบประมาณงินรายเดຌ บิกจายเดຌรຌอยละ ๐๕.๐๒ 

๐.๎ ฿นสวนของงินกันหลืไอมปี ทางมหาวิทยาลัยมีงินกันหลืไอมปีป็นงบประมาณผนดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ป็นงิน ํ๒,๑๕๐,๒๎์.์์ บาท ซึไงลดลงจากงินกันหลืไอมปีป็นงบประมาณ
ผนดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ จ านวน ๎ํุ๏๓๒ุ๕๓๑.๐์ บาท สวนงินกันหลืไอมปีทีไป็นงบประมาณ
งินรายเดຌ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ เมมีการกันหลืไอมปี฿นระบบ ERP 

 

 ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
ํ. มหาวิทยาลัยบิกจายงบประมาณงินรายเดຌตไ ากวากณฑ์คอนขຌางมาก ควรมี                 

การวางผนการบิกจายตัๅงตตຌนปีงบประมาณ ละมีการติดตาม รงรัดการบิกจายอยางตอนืไอง 
๎. หนวยงานควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลการด านินครงการ/กิจกรรม

อยางจริงจัง ตຌองถือวาการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลครงการ/กิจกรรมป็นขัๅนตอนหนึไงของ             
การด านินครงการ/กิจกรรม ทัๅงนีๅ พืไอความมีประสิทธิภาพของการ฿ชຌจายงบประมาณ 

๏. ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ละรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณอยางสมไ าสมอ                
ละน าผลทีไเดຌจากการติดตาม ตรวจสอบมา฿ชຌ฿นการกຌเขปัญหาละอุปสรรคของความลาชຌา 

๐. ควรมี มาตรการ ฿หຌ ผูຌ บ ริ ห า ร  คณาจารย์  ละบุ คลากรทุ กคนด า นิ น งาน                       
ตามผนการ฿ชຌจายงบประมาณอยางครงครัด พืไอ฿หຌป็นเปตามผนปฏิบัติการทีไก าหนดเวຌ 
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ผลกำรประมินด้ำนทีไ ๏ กำรประมินผลกำรตรวจสอบภำย฿น กำรควบคมุภำย฿น
ละกำรบริหำรควำมสีไยง ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

 

๏.ํ กำรตรวจสอบภำย฿น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา เดຌจัดตัๅงหนวยตรวจสอบภาย฿นขึๅน ดยมีหนຌาทีไ฿นการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยงานภาย฿นองค์กร ละมีอ านาจ฿นการขຌาถึงขຌอมูลอกสาร ทรัพย์สิน ละ
จຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติงานตรวจสอบดยด ารงความป็นอิสระ฿นการสนอความหใน฿นการ
ตรวจสอบ  ขอบขตของการตรวจสอบภาย฿นจะครอบคลุมทัๅงการตรวจสอบดຌ านการงิน การบัญชีละ           
การตรวจสอบการด านินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามขຌอก าหนด รวมทัๅงการสอบทานการประมิน             
การควบคุมภาย฿น 
 ผูຌบริหารทุกระดับขององค์กรมีหนຌาทีไชวยสนับสนุน฿หຌการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบ
ภาย฿นบรรลุตามหนຌาทีไ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ละป็นประยชน์สูงสุดตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บຌานสมดใจจຌาพระยา ดยหนวยตรวจสอบภาย฿น เดຌด านินการปฏิบัติงานตามผนการตรวจสอบภาย฿น  
จากผลการวิคราะห์การประมินความสีไยงพืไอวางผนการตรวจสอบละการ฿หຌขຌอสนอนะกับหนวยงาน
ภาย฿นมหาวิทยาลัยทีไเดຌขຌาท าการตรวจสอบ ด านินการขຌาตรวจสอบละสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามผน            
การตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดังนีๅ 
 

ด้ำนกำรด ำนินงำน 
กำรตรวจสอบงำนบริกำร฿ห้ควำมชืไอมัไน ิด้ำนงำนตรวจสอบี บงป็น ๓ ด้ำน คือ 

ํ. การตรวจสอบทางการงิน ิFinancial Auditing) 
๎. การตรวจสอบการด านินงาน ิPerformance Auditing) 
๏. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ิOperational Auditing) 
๐. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขຌอก าหนด ิCompliance Auditing) 
๑. การตรวจสอบระบบงานสารสนทศ ิInformation System Auditing) 
๒. การตรวจสอบการบริหาร ิManagement Auditing) 
๓. การตรวจสอบพิศษ ิSpecial Auditing) 

การด านินงานดຌานการตรวจสอบภาย฿น ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ หนวยตรวจสอบภาย฿น
เดຌขຌาตรวจสอบหนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย มีรืไองทีไตรวจสอบจ านวน ํ๔ รืไอง ดังนีๅ 

 

[. ตรวจสอบกำรติดตำมกำรด ำนินงำนตำมผนยุทธศำสตร์/ผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย          
พฺศฺ๒๕๕๓ - ๒๕๒ํ หนวยรับตรวจ : ส ำนักงำนอธิกำรบดี กองนยบำยละผน ิF,C,O) 
 สรุปข้อตรวจพบ : หนวยตรวจสอบภาย฿นรวมกับตรวจสอบภาย฿นกระทรวงศึกษาธิการ 
ท าการตรวจสอบผนยุทธศาสตร์/ผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๎๑๑๓ - ๎๑๒ํ มีจ านวนขຌอตรวจพบ
จ านวน ๐ ขຌอ สรุปเดຌดังนีๅ 

ํ.ํ ผนยุทธศำสตร์/ผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย  
ํ) ผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  เดຌจัดท าตามกรอบนยบายของสภา

มหาวิทยาลัย ละมุงด านินงานสนองนยบายละป้าหมายของการพัฒนาประทศ ดยเดຌมีการประชุม            
ระดมความคิดหในของผูຌทีไกีไยวขຌองพืไอวิคราะห์สภาพวดลຌอมของมหาวิทยาลัย ออกมาป็นผนกลยุทธ์          
ของมหาวิทยาลัยนัๅน ทัๅงนีๅ ผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ควรนຌนความป็นอกลักษณ์฿นฐานะอุดมศึกษา            
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พืไอพัฒนาทຌองถิไน ดยมีจุดมุงหมาย฿นการสรຌางละพัฒนาคน ฿หຌมีความรูຌทางวิชาการ สามารถประกอบอาชีพ
ละสรຌางองค์ความรูຌทีไน าเป฿ชຌพัฒนาทຌองถิไน สังคม ละประทศชาติ 

๎) มหาวิทยาลัย ควรด านินการวิคราะห์ SWOT ดยรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับ
ครงสรຌางขององค์กร ขຌอมูลนักศึกษา คูขง ศรษฐกิจ สังคม ขาวสารทางการศึกษาทัๅงภาย฿นละภายนอก
ประทศมาป็นตัวชวย฿นการวิคราะห์ ดยยึดหลักอยูบนพืๅนฐานของขຌอมูลทีไป็นจริง ตควรหลีกลีไยงการ฿ชຌ
ถຌอยค าทีไสดงผลลบตอมหาวิทยาลัย ละควรน า TOWS Matrix มา฿ชຌวิคราะห์ หลังจากทีไมีการประมิน 
SWOT ลຌวนัๅน พืไอสามารถก าหนดกลยุทธ์ทีไชวยผลักดันองค์กร฿หຌบรรลุตามพันธกิจละวิสัยทัศน์ทีไก าหนดเวຌ  

๏) มหาวิทยาลัย ควรก าหนดวิสัยทัศน์ป็นป้าหมาย฿นการน าทางเปสูอนาคต      
อยางมีจุดมุงหมายทีไชัดจน ละสามารถน าเปสูการปฏิบัติงานเดຌจริง 

๐) มหาวิทยาลัย ควรศึกษาการจัดท ากลยุทธ์จากมหาวิทยาลัยอืไนโ พืไอสรຌาง
ความขຌา฿จระหวางบุคลากรภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย ชน การสืไอความหมายหรือการ฿ชຌค าวา 
ป้าหมาย ทนค าวา ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ซึไงป็นความขຌา฿จฉพาะบุคลากรภาย฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บຌานสมดใจจຌาพระยาบางสวน ป็นตຌน  

๑) มหาวิทยาลัย ควรก าหนดกลยุทธ์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ก าหนดตัวชีๅวัด
ละป้าหมายการท างานทีไชัดจน สดงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละความคุຌมคา ชน การสดง
การบูรณาการครงการระหวางคณะ/ส านัก/สถาบัน , การสดงขຌอมูลดຌานงบประมาณ, การก าหนดตัวชีๅวัด           
ทีไหลากหลายละสามารถวัดผลสัมฤทธิ์เดຌอยางชัดจน 

ํ.๒ ผนยุทธศำสตร์/ผนกลยุทธ์ ผนปฏิบัติรำชกำรของคณะ/ส ำนัก/สถำบัน 
ํ) มหาวิทยาลัย ควรจัดท าผนกลยุทธ์  ผนปฏิบัติราชการประจ าปี             

฿หຌหมาะสมละทันตอสถานการณ์ปัจจุบัน ซึไงตຌองปรับปลีไยนขຌอมูล฿นชิงพัฒนาป็นประจ าทุกปี ละตຌอง
พัฒนารูปบบ฿หຌหมาะสมกับสภาพการปลีไยนปลงเดຌตลอดวลา ชน การวิคราะห์ SWOT ทีไดี ควรน ามา
ปรับ฿ชຌจริง ฿หຌหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันของ คณะ/ส านัก/สถาบัน พืไอชวย฿หຌ คณะ/ส านัก/สถาบัน บรรลุ
ตามพันธกิจหลักละวิสัยทัศน์ทีไก าหนดเวຌ  

๎) มหาวิทยาลัย ควรก าหนดมาตรการ฿นการตรวจสอบผนยุทธศาสตร์/             
กลยุทธ์ของคณะ/ส านัก/สถาบัน อยางสมไ าสมอละตอนืไอง พืไอ฿หຌการด านินงานของระดับ คณะ/ส านัก/
สถาบัน ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละกิดความคุຌมคาสูงสุด  

๏) มหาวิ ทยาลั ย  คว รมี ก า รประชุ มชีๅ  จ งก อนมี ก า รน า ผนต า งโ                   
สูการปฏิบัติงานจริง ชน การลงลายมือชืไอรับรองความถูกตຌอง ครบถຌวนของขຌอมูล฿นผน ละสรຌางมาตรการ
สงผลตอการลืไอนขัๅนหรืองินดือน พืไอสดงถึงความรับผิดชอบรวมกัน฿นผนตางโ ของมหาวิทยาลัย             
ซึไงชวย฿หຌกิดรงกระตุຌนศักยภาพของผูຌรับผิดชอบ  

๐) มหาวิทยาลัย ควรมีการกระตุຌนศักยภาพของบุคลากร ดยสริมสรຌาง
รงจูง฿จ ชน มีรางวัล฿หຌกับการท างานบรรลุป้าหมาย ละควรมีบทลงทษส าหรับผูຌกระท าความผิดหรือ
ท างานเมบรรลุป้าหมาย ชน  การตักตือน การหักงินดือน การลดงินดือน ป็นตຌน   

๑) มหาวิทยาลัย ควรตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าผนกลยุทธ์                   
สูการปฏิบัติงานจริง พืไอป็นกลเก฿นการขับคลืไอนมหาวิทยาลัย ฿หຌประสบความส ารใจ฿นดຌานการบริหาร
จัดการละภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตอเป 
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ํ.๏ กำรติดตำมประมินผลของมหำวิทยำลัย 
ํ) มหาวิทยาลัย ควรก าหนดมาตรการละนวทางการรงรัดการปฏิบัติงาน 

ละการบิกจายงบประมาณทุกหนวยงาน฿หຌมีประสิทธิภาพ ละป็นเปตามป้าหมายทีไก าหนด ดยก ากับ 
ติดตาม รงรัดการ฿ชຌจายอยาง฿กลຌชิด พืไอ฿หຌการด านินการป็นเปตามผนการ฿ชຌจาย ละป้าหมายอัตรา   
การบิกจายงบประมาณประจ าปีตามทีไคณะรัฐมนตรีก าหนด ชน ตงตัๅงคณะกรรมการติดตามรงรัด             
การบิกจายงบประมาณ ป็นตຌน 

๎) มหาวิทยาลัย ควรตงตัๅงคณะกรรมการบริหารความสีไยงจากผูຌทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

๏) มหาวิทยาลัย ควรจัดท าผนพิไมประสิทธิภาพ ชน ปรียบทียบคาหัว              
นิสิตนักศึกษาตอคณะละคณะ฿ดตຌนทุนสูงควรปรับ฿หຌลดลงตามความหมาะสม ป็นตຌน 

๐) มหาวิทยาลัย ควรด านินการสงสริม สนับสนุน การจัดวางระบบ            
การบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น฿หຌครอบคลุมภารกิจหลัก มีความหมาะสม ละป็นรูปธรรม ชน 
กองคลัง พบปัญหาการดึงขຌอมูล฿นระบบการจัดการตຌนทุนตอหนวยเมสมบูรณ์ อาจกิดจากความขัดขຌอง           
ของระบบ, การประมวลผลลาชຌา ดยความสีไยงดังกลาว ส านักคอมพิวตอร์ป็นผูຌรับผิดชอบ฿นการบริหาร
จัดการ฿หຌระบบ฿ชຌงานเดຌละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ซึไงผลกระทบดังกลาวมีผลตอการสรุปผลภาพรวม         
ระดับองค์กรลาชຌาหรือเมทันการณ ์

๑) มหาวิทยาลัย ควรรงรัด ติดตาม ก าหนดนยบายละนวทาง฿นการรียก
กใบหนีๅจากคาลงทะบียนนิสิตนักศึกษา ชน ตงตัๅงคณะกรรมการรียกกใบหนีๅ ก าหนดหลักกณฑ์การช าระ
หนีๅ฿หຌป็นมาตรฐานดียวกัน ตัวอยางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรียกกใบหนีๅ ชน คຌนหาสาหตุของ          
การทีไลูกหนีๅ ินิสิตนักศึกษาี ผิดนัดช าระหนีๅ, คຌนหาหตุผลละนวทางตางโ ฿นการกຌเขสาหตุ, ด านิน
มาตรการตางโ พืไอ฿หຌลูกหนีๅน างินมาช าระเดຌอยางครบถຌวน ป็นตຌน 

๒) มหาวิทยาลัย ควรพิไมชองทางการช าระงินคาลงทะบียนรียน ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาพืไอความสะดวกตอการ฿หຌบริการทีไรวดรใวมากยิไงขึๅน ชน สามารถช าระคาลงทะบียนรียน            
เดຌทีไคาน์ตอร์ซอร์วิส ิซึไงมหาวิทยาลัย เดຌด านินการลຌวี ละควรมีการติดตามผล฿นการพิไมชองทาง            
การช าระงินวาตรงตามป้าหมายละผลลัพธ์ป็นทีไนาพอ฿จหรือเม ป็นตຌน 

๓) มหาวิทยาลัย ควรลดขัๅนตอน กระบวนการ฿นบบฟอร์มการสนอขอ         
อนุมัติ การจายหนีๅคຌางช าระ ินิสิตนักศึกษาี พืไออ านวยความสะดวก฿หຌกนิสิตนักศึกษา฿นการช าระหนีๅเดຌรใว
มากขึๅน 

ํ.๐ กำรถำยทอดตัวชีๅ วัดระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ                
สูมหำวิทยำลัย 

ํ) มหาวิทยาลัย ควรตรียมความพรຌอม฿นการขงขันดຌานการศึกษา                  
ดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาป็นผูຌถายทอดความรูຌ ิ IMD World Competitiveness)             
สูมหาวิทยาลัย พืไอชวยขับคลืไอนละพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาสังคม ประทศ฿หຌป็นมาตรฐานสากล ละ
ป็นทีไยอมรับของนานาชาติ ซึไงป็นสวนหนึไง฿นผลการจัดอันดับขีดความสามารถ฿นการขงขัน ิIMD World 
Competitiveness) ชน ควรผลิตบัณฑิตสาขาขาดคลน พัฒนาคุณภาพดຌานการศึกษา ป็นตຌน 
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¥. ตรวจสอบผนปฏิบัติงำนงบประมำณรำยจำยประจ ำปี 
 หนวยรับตรวจ : กองนยบำยละผน ิF,C,O) 
  สรุปข้อตรวจพบ : ผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจายงินงบประมาณผนดิน          
ละงินนอกงบประมาณ ิงินรายเดຌี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๎๑๑๔ ผลการตรวจสอบจากรายงาน
ดังกลาว ตามประภทงินงบประมาณทีไเดຌจัดสรร ทัๅงหมด ๑ ประภท ประกอบดຌวย ํ.งินงบประมาณผนดิน              
๎.งินรายเดຌประภทงิน บ.กศ. ๏.งินรายเดຌประภทงิน บ.กศ. คงคลัง ุบ.กศ. คงคลัง ิพิไมติม) ๐.งินรายเดຌ
ประภทงิน กศ.พ. ๑.งินรายเดຌประภทงิน กศ.บพ. ิบัณฑิตวิทยาลัยี 
    

  หนวยตรวจสอบภาย฿น เดຌด านินการตรวจสอบผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจายงิน
งบประมาณผนดินละงินนอกงบประมาณ ิงินรายเดຌี อยางตอนืไองป็นวลา ๎ ปี  ิปีงบประมาณ พ.ศ.
๎๑๑๓ - พ.ศ. ๎๑๑๔) ขຌอคຌนพบทีไเดຌจากการตรวจสอบ คือ การกรอกขຌอมูล฿นบบฟอร์ม ยังคงพบความ           
เมสมบูรณ์ของรายละอียดทัๅงทีไ ป็นตัวอักษรละตัวลข ตจ านวนงิน฿นภาพรวมทีไ เดຌรับอนุมัติ               
จากสภามหาวิทยาลัย ถูกตຌองครบถຌวน จึงขอความรวมมือ กองนยบายละผน ส านักงานอธิการบดี 
สริมสรຌางนวทางการปรับปรุงตามทีไคยเดຌตอบขຌอสนอนะกลับมา฿หຌหนวยตรวจสอบภาย฿น ดยพิจารณา
หานวทาง฿นการจัดท าผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์             
พราะผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจายประจ าปี ปรียบสมือนป็นขใมทิศน าทาง฿หຌการด านินงานละ         
การพัฒนามหาวิทยาลัย กิดความคุຌมคา คุຌมทุน ปรง฿ส สามารถตรวจสอบเดຌละป้องกันความสียหาย             
ทีไอาจจะกิดขึๅน฿นอนาคตเดຌ รวมถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามป้าหมายความส ารใจของมหาวิทยาลัย 
 

]. ตรวจสอบผลกำรควบคุมกำรบริหำรกำร฿ช้จำยงบประมำณงบลงทุน 
 ยกลิกกำรตรวจสอบ นืไองจำก มีภำรกิจตรวจสอบกรณีพิศษ คือ กำรสอบข้อท็จจริง
  กรณี รงรียนประถมสำธิต  
   หมำยหตุ : ท าบันทึกขຌอความยกลิกการตรวจสอบลຌว 
 

^. ตรวจสอบกำรควบคุมพำหนะ กำร฿ช้นๅ ำมันชืๅอพลิง 
 หนวยรับตรวจ:กองอำคำรสถำนทีไละสิไงวดล้อม ิF,C,O,M) จ ำนวน ํ รืไอง 
 สรุปข้อตรวจพบ : 

 ๐ฺํ กำรตรวจสอบบงป็น ๒ ระยะ คือ   
ระยะทีไ ํ ตรวจสอบอกสารหลักฐาน อกสาร 
ระยะทีไ ๎ ตรวจสอบภาคสนาม กีไยวกับขຌอมูล/ความมีอยูจริงของ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ พรຌอมสัมภาษณ์ผูຌกีไยวขຌอง 
 ๐ฺ๒ สรุปข้อตรวจพบทัๅงหมด ๓ รืไอง ควรด ำนินกำรพัฒนำละ
ปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำย฿นละกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น ดังนีๅ 
   ํ) รืไอง ฿บขออนุญาต฿ชຌรถราชการละสมุดบันทึกการ฿ชຌรถราชการ 
   ๎) รืไอง การ฿ชຌนๅ ามันชืๅอพลิง 
   ๏) รืไอง รายงานการซอมรถ ประวัติการตรวจสภาพ/การบ ารุงรักษา  
   ๐) รืไอง หนังสือสดงการจดทะบียนรถ  
   ๑) รืไอง การควบคุมภาย฿นละการประมินผลการควบคุมภาย฿น 
   ๒) รืไอง ตรวจสอบความมีอยูจริงของครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจ าปี 
    พ.ศ. ๎๑๑๓ 
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   ๓) รืไอง การติดตามผลการตรวจสอบ ของส านักงานการตรวจงิน
    ผนดิน ิสตง.ี ิจดหมายบันทึกฉบับทีไ ๏/๎๑๑๓ ละ 
    ติดตามการชีๅจง ฉบับทีไ ๏/๎๑๑๓ี  
 

_. ตรวจสอบวิครำะห์งบกำรงิน ิF,C,O) จ ำนวน ํ์ รืไอง 
 หนวยรับตรวจ:  กองคลัง (งำนกำรงิน ื งำนพัสดุ)  
 สรุปข้อตรวจพบ : จากการสอบทานรายงานทางการงินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๎๑๑๓ ละ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๒ ิปรียบทียบพืไอวิคราะห์ี มีขຌอตรวจพบ จ านวน ๐ ขຌอ  

 ๕ฺํ รำยงำนทำงกำรงินละผลกำรด ำนินงำน  
 - งบสดงฐานะการงิน 
 - งบรายเดຌละคา฿ชຌจาย 

 ๕ฺ๒ ฐำนะทำงกำรงิน ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ ปรียบทียบกับ ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๒ 

 - สินทรัพย์ 
 - หนีๅสิน 
 - สวนทุน 

 ๕ฺ๏ ผลกำรด ำนินงำน฿นปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ ปรียบทียบกับ ปีงบประมำณ 
พฺศฺ ๒๕๕๒ 

 - รายเดຌจากการด านินงาน  
 - คา฿ชຌจายจากการด านินงาน  

           ๕ฺ๐ กำรน ำสนองบกำรงิน จากการสอบทานการน าสนองบการงิน ตามรายงาน
ทางการงินพบวา ฿นหมายหตุประกอบงบการงิน มีการสดงขຌอมูลประกอบรายการถูกตຌอง ตเมครบถຌวน , 
สมบูรณ์ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับทีไ ํ รืไอง การน าสนองบการงิน  
      ๕ฺ๕ รำยงำนของผู้สอบบัญชีละงบกำรงินส ำหรับปีสิๅนสุดวันทีไ ๏์ กันยำยน พฺศฺ
๒๕๕๓ ของมหำวิทยำลัย 
       ํ) ส านักงานตรวจงินผนดินพบวา ผลการตรวจสอบงบการงินของมหาวิทยาลัย
ดยผูຌสอบบัญชี ิสตง.ี ชีๅจงวา การจัดท าละน าสนองบการงิน ยังเมสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี             
ทีไหมาะสม อยางพียงพอ ละเมสามารถสรุปผลการตรวจสอบเดຌ รวมถึงเมเดຌปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐละหลักการละนยบายบัญชีส าหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับทีไ ๎ ท า฿หຌงบการงิน เมเดຌสดงฐานะ
ทางการงินละผลการด านินงานทางการงินทีไทຌจริง ส านักงานการตรวจงินผนดินจึงเมสดงความหใน           
ตองบการงินดังกลาว  

     ๎) กองคลัง ส านักงานอธิการบดี พบวา มีการชิญหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ละ
หนวยงานทีไส านักงานตรวจงินผนดินกลาวอຌาง รวมประชุมพืไอสรุปนวทางกຌเขละรายงานตอส านักงาน
ตรวจงินผนดิน 

 

`. ตรวจสอบกำรงิน บัญชี พัสดุ ละงบประมำณตำมระบียบข้อบังคับละมติ ครมฺ 
 สรุปข้อตรวจพบ:  
      - สอบทานอกสารหลักฐานการบิกจาย฿บส าคัญประกอบงบดือน งบประมาณงิน
รายเดຌละงินผนดิน 
      - สอบทานรายงานสถานะบิกจาย งบประมาณงินรายเดຌละงินผนดิน 
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 ๒.ํ สอบทำนอกสำรหลักฐำนกำรบิกจำย฿บส ำคัญประกอบงบดือนงบประมำณงิน
รำยเด้ละงินผนดิน 

 จากการสอบทานอกสารหลักฐานการบิกจาย฿บส าคัญประกอบงบดือน ิฎีกา
บิกจายี งินรายเดຌ ประภทงิน งบประมาณผนดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๎๑๑๔ อกสารหลักฐาน       
การบิกจาย฿บส าคัญประกอบการบิกจายงบดือน ิฎีกาบิกจายี เตรมาสทีไ ํ-๏ ิดือนตุลาคม ๎๑๑๓-
มิถุนายน ๎๑๑๔ี มีจ านวนฎีกาทีไขาดความครบถຌวน ถูกตຌองของอกสารหลักฐานทีไ฿ชຌประกอบการบิกจายงิน
งบประมาณ จ านวน ๒๓ รืไอง ดยเดຌน าฎีกาทีไเดຌพบขຌอผิดพลาดเปด านินการกຌเข ปรับปรุง ฿หຌถูกตຌอง         
ตามระบียบฯ  

  จากการสอบทานอกสารหลักฐานการบิกจาย฿บส าคัญประกอบงบดือน ิฎีกา
บิกจายี งินรายเดຌ ประภทงิน บก.ศ. กศ.บพ. ละ กศพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ อกสาร
หลักฐานการบิกจาย฿บส าคัญประกอบการบิกจายงบดือน ิฎีกาบิกจายี เตรมาสทีไ ํ-๏ ิดือนตุลาคม 
๎๑๑๓ - มิถุนายน ๎๑๑๔ี มีจ านวนฎีกาทีไขาดความครบถຌวน ถูกตຌองของอกสารหลักฐานทีไ฿ชຌประกอบ             
การบิกจายงินงบประมาณ จ านวน ๏๐์ รืไอง ดยเดຌน าฎีกาทีไเดຌพบขຌอผิดพลาดเปด านินการกຌเข ปรับปรุง
฿หຌถูกตຌองตามระบียบฯ 
       ๒ฺ๒ สอบทำนรำยงำนสถำนะบิกจำย งบประมำณงินรำยเด้ละงินผนดิน 
 จากการสอบทานขຌอมูลรายงาน฿ชຌจายงบประมาณ ตามหลงงินรายเดຌ             
เตรมาสทีไ ํ-๏ ิดือนตุลาคม พ.ศ. ๎๑๑๓ - มิถุนายน พ.ศ. ๎๑๑๔ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ พบวา  
มีการบิกจายจริงนຌอยกวาผนรายจายทีไเดຌจัดท าเวຌมืไอปรียบทียบกับ ผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ตามหลงงินรายเดຌ 
  

a. ตรวจสอบลูกหนีๅงินยืมนอกงบประมำณ  
 สรุปข้อตรวจพบ : ลูกหนีๅงินยืมนอกงบประมาณ เตรมาสทีไ ํ-๏ ิดือนตุลาคม ๎๑๑๓ -
มิถุนายน ๎๑๑๔ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔   
       ๓.ํ ลูกหนีๅงินยืมนอกงบประมาณ มีหลักฐาน ิสัญญาการยืมงินี ทีไสามารถ
ติดตามทวงถามหนีๅ เดຌ ละมีอกสารหลักฐานประกอบดຌวย บบค าขอประมาณการยืม ฿บยินยอม                
฿หຌหักงินดือน บันทึกขຌอความอนุมัติครงการ ครงการ ค าสัไงเปราชการ ละอกสารทีไกีไยวขຌอง 
      ๓.๎ กองคลัง ป็นผูຌตรวจสอบอกสารสัญญายืมงิน ประกอบดຌวย ลายมือชืไอผูຌยืม 
พยานละอกสารอืไน฿นสัญญา ตยังคงตรวจพบขຌอทีไควรปรับปรุงอยูบຌาง 
             ๓.๏ กองคลัง ป็นผูຌจายงินตามสัญญายืมงิน กอนการจัดอบรมหรือกอนดินทาง
เมกิน ๏ วัน ซึไงจากการตรวจสอบ กรณีตຌองการงินลวงหนຌาจะมีการจัดท าบันทึกขຌอความ พืไอจຌง              
฿หຌอธิการบดีทราบ 
             ๓.๐ จากการสุมตรวจสอบ ระยะวลา฿นการสง฿ชຌงินยืมของลูกหนีๅงินยืมนอก
งบประมาณ สวน฿หญสง฿ชຌงินยืมลาชຌากวาก าหนดป็นจ านวนมาก ตัวอยางชน ิสุมตรวจจ านวน ํ๎์ 
สัญญาคิดป็นรຌอยละ ๎์ ของสัญญาทัๅงหมด ๑๓ํ สัญญาี พบวา มีลูกหนีๅงินยืมนอกงบประมาณ สง฿ชຌงิน
ยืมลาชຌา ภาย฿น ๏์ วัน หลังวันครบก าหนดคืน จ านวน ๐ํ ราย คิดป็นรຌอยละ ๏๐.ํ๓ ละกินกวา ๏์ วัน
หลังวันครบก าหนดคืน จ านวน ๏ํ ราย คิดป็นรຌอยละ ๎๑.๔๏ ดยรวมจ านวนลูกหนีๅสง฿ชຌงินยืมลาชຌา
ทัๅงหมด จ านวน ๓๎ ราย คิดป็นรຌอยละ ๒์ ลูกหนีๅงินยืมนอกงบประมาณ มีการสงคืนงินสดลาชຌานับจาก  
สง฿ชຌ฿บส าคัญ/งินสดงวดรก จ านวน ๎๓ ราย คิดป็นรຌอยละ ๎๎.๑์ ละคืนงินสดกิน ๐์ ั จ านวน   
๎๎ ราย คิดป็นรຌอยละ ํ๔.๏๏   
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b. ตรวจกำรบิกจำยงินสวัสดิกำรกีไยวกับกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ของสวนรำชกำร 
 สรุปข้อตรวจพบ : จากการสอบทานการขຌารับสิทธิการบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาล
ของขຌาราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ เตรมาสทีไ ํ- ๐ ิดือนตุลาคม พ.ศ. ๎๑๑๓ - กันยายน            
พ.ศ. ๎๑๑๔ี  
  สรุปกำรบิกจำยงินสวัสดิกำรกีไยวกับคำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำ 
ละข้ำรำชกำรบ ำนำญ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
รวมกำรบิกจำยจ ำนวน ํุ๒๒์ุ๔๔๔ฺ๕๓ บำท ละมีหลักฐำนประกอบกำรบิกจำยจ ำนวน ๐๕๕ ชุด             
ิํ TW ตอ ํ รำยผู้ทีไขอบิกฯี 
      ๔.ํ มีการจัดท าอกสารอนุมัติบิกจาย งินสวัสดิการกีไยวกับคารักษาพยาบาล 
ิบบ บก.ชล ๐) ดยระบุรายละอียด ของผูຌมีสิทธิละบุคคล฿นครอบครัวทีไขอ฿ชຌสิทธิ รวมถึงจ านวนงิน          
ของอัตราทีไเดຌรับอยางชัดจนตรงตามอกสารหลักฐานการบิกงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล ซึไงบิกจาย
ถูกตຌองตามหลักกณฑ์ทีไกระทรวงการคลังก าหนด 
      ๔.๎ มีการจัดท าทะบียนคุมหลักฐานการขอบิกงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล  
ซึไงป็นอกสารทีไส าคัญละมีประยชน์ตอการกใบขຌอมูล฿นการบิกจาย พรຌอมมีการลงลายมือ ชืไอผูຌรับงิน           
ซึไงมีความครบถຌวน สามารถ฿ชຌป็นหลักฐานละอกสารประกอบการบิกจายอีกทางหนึไง 
      ๔.๏ มีการบันทึกรายการผานระบบ GFMIS ของรายการขอบิกงินคงคลัง              
ิตามอกสารประภทอกสาร KL ฿บส าคัญงินงบประมาณี ทีไ฿ชຌนบป็นหลักฐานการบิกจาย฿นฎีกาการบิก
จายงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลตามระบียบทีไก าหนดอยางถูกตຌอง ละมีการบันทึกยกประภทอกสาร
ของการขอบิกคารักษาฯ อยางชัดจน ละถูกตຌอง ตรงตามหลักฐานการบิกจาย ชน คารักษาพยาบาล          
คนเขຌนอก/คนเขຌ฿น , ขຌาราชการ, ลูกจຌางประจ า หรือ ขຌาราชการบ านาญ  
     ๔.๐ อกสารหลักฐานการบิกจาย฿บส าคัญประกอบการบิกจายงบดือน ิฎีกา
บิกจายี เตรมาสทีไ ํ (ดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๎๑๑๓) การบิกจายงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล           
มีจ านวนอกสารทีไยังขาดความถูกตຌอง ละสมบูรณ์ของอกสาร อาท ิ
              ํ ) การตรวจสอบสิทธิการบิกสวัสดิการฯ ขຌอมูลจากบบ ๓ํ๏ํ             
ดยตรวจสอบสิทธิ จากหมายลขบัตรประชาชน ฿นระบบการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ิกรมบัญชีกลางี พบวา บิดาของผูຌมีสิทธิบิก ตรวจสอบลຌวเมพบสิทธิทีไสามารถขอบิกคารักษาพยาบาลเดຌ 
      ๎ ) บบ ๓ํ๏ํ ขຌอ ๎. รายละอียดผูຌมีสิทธิบิก ิบุตรี เมครบถຌวน เมเดຌ
ระบุวันดือนปีกิด ละยังพบวาเมระบุลือก฿นชอง □ ยังเมบรรลุนิติภาวะ หรืออืไนโ 
                     ๏) การขอบิกงินสวัสดิการคารักษา พยาบาล กรณีขຌารับการรักษากับ
รงพยาบาลอกชน จากการตรวจสอบเมมีอกสารประกอบ ทีไจะสดงการค านวณยอดงินทีไสามารถอนุมัติ
บิกจายเดຌ 
                     ๐) การขอบิกงินสวัสดิการคารักษา พยาบาล กรณีฉุกฉินละขຌารับ           
การรักษากับรงพยาบาลอกชน ดยมีการบิกจายสวนตางคารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันชีวิต จากการ
ตรวจสอบ เมมีอกสารประกอบทีไจะสดง การค านวณยอดงินทีไสามารถอนุมัติบิกจายเดຌ 
                      ๑) มีการลงลายมือชืไอทน ผูຌอ านวยการกองคลัง ฿นรายงานการคลืไอนเหว
ทางการงินฯ ดยอกสารดังกลาวมีการยกลิก ละปลีไยนปลงลขทีไอกสารจาย 
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c. ตรวจสอบบบรำยงำนกำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของสวนรำชกำรระดับ
กรมทีไมี ํ หนวยบิกจำย ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ ิรอบทีไ ํุ๒ี 
  สรุปข้อตรวจพบ : 
     ๕ฺํ กณฑ์กำรประมิน รืไองทีไ ํ บัญชีงินสดละบัญชีงินฝำกธนำคำร 
  ํ) บัญชีงินสด฿นมือ 
 ๎) บัญชีงินฝากธนาคาร 

 ๕ฺ๒ กณฑ์กำรประมิน รืไองทีไ ๒ บัญชีสินทรัพย์ถำวร 
  ํ ) บัญชีพักสินทรัพย์ 
  ๎ ) การประมวลผลคาสืไอมราคา 
  ผลการตรวจสอบ งบทดลองมหาวิทยาลัย เมสดงขຌอมูลการประมวลผล 
คาสืไอมราคาสินทรัพย์ทัๅงรายตัวละรายปี  
 ๕.๏ กณฑ์กำรประมิน รืไองทีไ ๏ บัญชีพักทีไมียอดคงค้ำง 
  บัญชีพัก฿นงบทดลองของสวนราชการระดับหนวยบิกจายเมมีจ านวนงิน
คงคຌาง฿นชอง ยอดยกเป ฿นบัญชีตอเปนีๅ  
  ํ ) บัญชีพักงินน าสงละบัญชีพักงินสดรับ 
  ๎ ) บัญชีพักรอ Clearing 
  ๏) บัญชีพักหักลຌางการรับอนสินทรัพย์ 
  ๐) บัญชีพักหักลຌางการอนสินทรัพย์ 
  ๑) บัญชีลูกหนีๅสวนราชการ-รายเดຌรับทนกัน  
  ๒) บัญชีจຌาหนีๅสวนราชการ-รายเดຌรับทนกัน 
  ๓) บัญชีภาษีหัก ณ ทีไจายรอน าสง ิระบุประภที 
  ๔) บัญชีบิกกินสงคืนรอน าสง 
  ๕) บัญชีพักคา฿ชຌจาย 
  ํ ์) บัญชีปรับหมวดรายจาย 
  ผลการตรวจสอบงบทดลองของมหาวิทยาลัย  เมมีบัญชีพักคงคຌาง               
฿นงบทดลอง ถูกตຌองตรงกณฑ์การประมินฯ ก าหนด 

  ๕.๐ กณฑ์กำรประมิน รืไองทีไ ๐ งบทดลอง 
  ํ ) งบทดลองของสวนราชการระดับหนวยบิกจายสดงขຌอมูลทางบัญชี            
ทีไถูกตຌองตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี 
  ๎ ) งบทดลองของสวนราชการระดับหนวยบิกจายเมมีบัญชีกีไยวขຌองกับ
สวนราชการทีไ฿ชຌฉพาะภารกิจของหนวยงานอืไน 
  ๏) การจัดสงงบทดลองละรายงานระดับหนวยบิกจาย฿หຌกับส านักงาน    
การตรวจงินผนดิน ภาย฿นวันทีไ ํ๑ ของดือนถัดเป 
  ๐) การปรับปรุงบัญชีตามกณฑ์คงคຌาง ณ วันสิๅนปีงบประมาณ 

  ผลการตรวจสอบ จากการตรวจสอบงบทดลองของมหาวิทยาลัย มีขຌอมูล
ทางบัญชีการงินถูกตຌองตามดุลบัญชีทุกบัญชีพรຌอมทัๅงมีการปรับปรุงบัญชีตามกณฑ์คงคຌาง ละงบทดลอง           
เมมีบัญชีทีไกีไยวขຌองกับสวนราชการทีไ฿ชຌฉพาะกิจของหนวยงานอืไน รวมถึงการจัดสงงบทดลองละรายงาน
ระดับหนวยบิกจายป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด 
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[Z. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ละควำมมีอยูจริงของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรงิน 
กำรคลัง ตำมนยบำยของผู้บริหำร ละตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนสดงยอดงินคงหลือประจ ำวัน 
 สรุปข้อตรวจพบ : จากการสอบทานบัญชีงินฝากธนาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๎๑๑๔ ณ ดือนกันยายน พ.ศ. ๎๑๑๔ มีขຌอสรุปดังนีๅ  
     ํ์.ํ จ านวนบัญชีงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย ณ ดือนกันยายน ๎๑๑๔   
มีจ านวน ๐๏ บัญชี 
    ํ์.๎ กระบวนการปຂด-ปຂด บัญชีงินฝากธนาคาร ซึไงกระบวนการทีไผานมา           
การปຂด-ปຂด บัญชีธนาคารจะป็นความรับผิดชอบของกองคลัง ซึไงจะประกอบดຌวยการปຂด-ปຂด บัญชีธนาคาร          
ทีไตຌอง฿ชຌ฿นการด านินงานตามภารกิจของกองคลังละ฿นการลงทุนตางโ ดยกองคลังจะท าบันทึกชีๅจง
รายละอียดกีไยวกับผลตอบทนการลงทุนละสนอผูຌบริหาร฿นการตัดสิน฿จอนุมัติ ละด านินการ           
ตามขัๅนตอนการปຂด-ปຂด บัญชีธนาคารปกติ ซึไงปัจจุบันมหาวิทยาลัย เดຌตัๅงคณะกรรมการบริหารงินลงทุน           
ของมหาวิทยาลัย พืไอบริหารงินลงทุนละพิจารณาละตัดสิน฿จ฿นการลงทุน฿หมดยกอ฿หຌกิดผลตอบทน            
ทีไสูงขึๅน ฿หຌถูกตຌองหมาะสมละป็นเปตามระบียบขຌอบังคับ ดังนัๅน การปຂด-ปຂดบัญชีธนาคาร พืไอบริหารงิน
ลงทุน ตຌองผานคณะกรรมการฯ พืไอพิจารณาบืๅองตຌน กอนขຌาสูกระบวนการพิจารณาตัดสิน฿จ฿นการลงทุน
ตอเป  
      ํ์.๏ บัญชีงินฝากธนาคาร หลายบัญชีมีรายการสดง฿นงบทดลอง ิระบบ ERP) 
ตเมมีรายการคลืไอนเหวละงินคงหลือ ซึไงจากการตรวจสอบพบวา บัญชีดังกลาวด านินการปຂดบัญชี           
ป็นทีไรียบรຌอยลຌว ตยังเมเดຌด านินการดึงขຌอมูลออกจากระบบ นืไองจากระบบมีปัญหากีไยวกับฐานขຌอมูล
จึงเมสามารถปรับปรุงหรือดึงขຌอมูลออกจากระบบเดຌ ิอาจสงผลท า฿หຌขຌอมูลปัจจุบันกิดความคลาดคลืไอนเดຌี  
     ํ์.๐ การควบคุมดูลบัญชีทีไปຂด ดยหนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย ปຂดขึๅน           
พืไอ฿ชຌบริหารจัดการภาย฿นหนวยงาน จากการสอบทานอกสารสรุปบัญชีงินฝากธนาคาร ทีไปຂดดยหนวยงาน
ละเมเดຌอยู฿นความรับผิดชอบของกองคลัง ณ วันทีไ ๏์ กันยายน พ.ศ. ๎๑๑๓ ละพิไมติม ิขาดขຌอมูล            
การปຂดบัญชีของคณะครุศาสตร์ ํ หนวยงานี ดยมีขຌอมูลการปຂดบัญชีธนาคารของหนวยงาน รวมทัๅงสิๅน            
ํ๑ หนวยงาน จ านวน ๐๎ บัญชี 
      ํ์.๑ ชืไอบัญชีงินฝากธนาคารทีไหนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย ปຂดขึๅน฿ชຌบริหาร
จัดการภาย฿นหนวยงาน จากการสอบทาน พบวา หนวยงานก าหนดชืไอบัญชีธนาคาร ดย฿ชຌชืไอหนวยงาน            
ชืไอครงการ ชืไอกิจกรรม ละชืไอบุคคล ป็นชืไอบัญชีงินฝากธนาคาร 

 ํ์.๒ จากการสอบทานการตรวจนับงินสด฿นรายงานคงหลือประจ าดือน
กันยายน พ.ศ. ๎๑๑๔ มีขຌอสรุปดังนีๅ 
       

 กระบวนการตรวจนับงินคงหลือประจ าวันนัๅน ยังขาดขัๅนตอนส าคัญตามระบียบการบิก
จายงินจากคลัง การกใบรักษางินละการน างินสงคลัง พ.ศ. ๎๑๑ํ คือ การตรวจสอบงินดยคณะกรรมการ
กใบรักษางินซึไงมหาวิทยาลัย เดຌมีค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการกใบรักษางิน ละกใบรักษากุญจตูຌนิรภัย 
พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานกีไยวกับการกใบรักษางินราชการของมหาวิทยาลัย ป็นเปตามระบียบการบิกจายงิน 
ต฿นทางปฏิบัติยังคงขาดความสมไ าสมอ฿นการตรวจสอบการนับงินสดจริงจากคณะกรรมการฯ 

 

 หมำยหตุ : ขຌอมูลดังกลาว เดຌมาจากการสังกตละสัมภาษณ์จากผูຌปฏิบัติงาน ทัๅ งนีๅ               
หนวยตรวจสอบภาย฿น ยังเมเดຌด า นินการขຌาตรวจสอบการนับงินคงหลือประจ าวัน ซึไ งจะมี                       
ผนการตรวจสอบ ดยวิธีการสุมตรวจ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๕ ตอเป 
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 จากการสอบทาน รายงานงินคงหลือประจ าวัน มีขຌอสังกต ดังนีๅ 
 ํ) ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไละลงลายมือชืไอทนคณะกรรมการกใบรักษางินฯ มหาวิทยาลัย
ยังเมมีค าสัไงตงตัๅงผูຌปฏิบัติหนຌาทีไทนคณะกรรมการกใบรักษางินฯ ทีไชัดจน  
 ๎ี รายงานงินคงหลือประจ าวัน เมเดຌยกชนิดของงินสดละรายการทียบทางินสด        
ทีไชัดจน กลาวคือ การยกธนบัตร หรียญกษาปณ์ ชใค ละอืไนโ   
 ๏ี รายงานงินคงหลือประจ าวัน ผูຌมีสวน฿นการลงนาม฿นรายงานฯมีการลงลายมือชืไอ           
๎ บบ 
     จากการสอบทาน รายงานงินคงหลือประจ าดือน ป็นประจ าทุกดือนกอนน าสงส านักงาน        
การตรวจงินผนดิน ตัๅงตดือนกุมภาพันธ์ทีไผานมา พบวา รายงานงินคงหลือประจ าดือน฿นบางดือน           
ยังมีขຌอมูลทีไ เมถูกตຌอง฿นบางสวน ซึไ งผูຌจัดท ารายงานฯ มืไอเดຌทราบถึงขຌอผิดพลาดกใเดຌปฏิบัติงาน             
ดຌวยความระมัดระวังละพิไมความละอียดรอบคอบ฿นการจัดท ารายงานงินคงหลือประจ าดือน             
฿หຌมีความถูกตຌองครบถຌวนมากยิไงขึๅน  
 

     ทัๅงนีๅ หนวยตรวจสอบภาย฿น สอบทานรายงานงินคงหลือประจ าดือน จากขຌอมูลทีไ กองคลัง 
จัดสง฿หຌพรຌอมอกสารประกอบการสอบทานบืๅองตຌนทานัๅน ซึไงจากการสังกตขຌอมูลรายงานงินคงหลือ
ประจ าดือน กับงบทดลองประจ าดือน ยังมีขຌอมูลทีไเมสอดคลຌองกันบางสวนซึไงตຌองอาศัยขຌอมูลอืไนโ             
ทีไกีไยวขຌอง พรຌอมกับการสอบถามผูຌปฏิบัติงานพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงขຌอมูลทีไถูกตຌองสมบูรณ์อยางทຌจริง ดยหนวย
ตรวจสอบภาย฿นจะด านินการสอบทานความป็นมาของขຌอมูลดังกลาว฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๕ ตอเป 

 

[[. ตรวจสอบรำยงำนกำรบิกจำยงบประมำณจำกระบบบริหำรกำรงินกำรคลังภำครัฐ              
บบอิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 สรุปข้อตรวจพบ : สรุปผลการตรวจสอบฯ จ านวน ๐ ประดใน ดังนีๅ 

 ํํ.ํ งบประมาณรายจายทีไเดຌรับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔  
 ํํ.๎ ผลการบิกจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 ํํ.๏ การกันงินหลืไอมปีงบประมาณรายจาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๕ 

(งินงบประมาณปี ๑๔) 
 ํํ.๐ การกันงินหลืไอมปีงบประมาณรายจายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๎๑๑๔ (งินงบประมาณปี ๑๓) 
 

[¥. ตรวจสอบภำษีหัก ณ ทีไจำยของบุคลำกรภำครัฐ 
 สรุปข้อตรวจพบ : การจายงินดือน คาจຌางประจ า งินประจ าต าหนงหรืองินวิชาชีพ
หรืองินวิทยฐานะ คาตอบทน ละงินอืไนทีไจายควบกับงินดือนของสวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บຌานสมดใจจຌาพระยา มีการจาย ๎ วิธี ดังนีๅ 
         ํ๎.ํ การจายงินดยผานระบบจายตรงงินดือนของกรมบัญชีกลาง ดยสวน
ราชการบันทึกขຌอมูลงินดือนละงินอืไนทีไจายควบกับงินดือน ระบบจะค านวณภาษีหัก ณ ทีไจายละ        
จะประมวลผลอนงินดือนขຌาบัญชีงินฝากธนาคารของผูຌมีสิทธิรับงินดยตรง ส าหรับภาษีหัก ณ ทีไจายระบบ 
GFMIS จะสงป็นรายเดຌผนดินประภทภาษี฿หຌกกรมสรรพากร  
 

 จากการสอบทาน พบวา มหาวิทยาลัย มีกระบวนการควบคุมภาย฿นกีไยวกับระบบงินดือน
ขຌาราชการละคาจຌางประจ าอยางพียงพอ ดยกองคลังจะน าฐานขຌอมูลกีไยวกับงินดือนละงินอืไนทีไจาย 
ควบกับงินดือนจากกองบริหารงานบุคคล พรຌอมทัๅงมีการส ารวจขຌอมูลการลดหยอนภาษีของผูຌมีงินเดຌ         
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ป็นประจ าทุกปี ละบันทึกขຌอมูลงินดือนละงินอืไนทีไจายควบกับงินดือนผานระบบ GFMIS ถูกตຌอง             
ตามกฎ ระบียบ ละขຌอบังคับทีไก าหนด 
        ํ๎.๎ การขอบิกงินจากระบบ GFMIS พืไอน างินเปจายตอ฿หຌกผูຌมีสิทธิ            
ดยสวนราชการทีไเมขຌาระบบจายตรงงินดือนจะบันทึกรายการขอบิกงินจากระบบ GFMIS ละค านวณ
ภาษี หัก ณ ทีไจาย จากปรกรมการค านวณภาษีหัก ณ ทีไจาย ส าหรับภาษีหัก ณ ทีไจาย สวนราชการจะตຌอง
น าสงกรมสรรพากรภาย฿นวันทีไ ํ-๓ ของดือนถัดเปจากดือนทีไจายงินเดຌดยตรง 
 

       จากการสอบทาน พบวา มหาวิทยาลัย บิกงินจากระบบ GFMIS พืไอน างินเปจายตอ฿หຌก         
ผูຌมีสิทธิดยเมขຌาระบบจายตรงงินดือน เดຌก งินดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ิงบประมาณผนดินี ละ 
งินอืไนทีไจายควบกับงินดือน งินประจ าต าหนงบริหาร ิตามครงสรຌางี ซึไงมีระบบการควบคุมภาย฿น
พียงพอ฿นระดับหนึไง ดยจายช าระงินดือน฿หຌกบุคคลทีไมีตัวตนอยูจริง พรຌอมทัๅงมีการค านวณภาษีหัก             
ณ ทีไจาย ถูกตຌองป็นเปตามขຌอก าหนด฿นประมวลรัษฎากร รวมถึงขຌอมูลการน าสงภาษีหัก ณ ทีไจาย กับ ภ.ง.ด 
ํก พิศษ ถูกตຌอง ครบถຌวน ละน าสงภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด  
 

[]. ตรวจสอบกำรรับงินคืนละจำยงินสวนพิไมส ำหรับงินบ ำหน็จบ ำนำญฯ                      
 ดยตรวจสอบ จ านวน ๎ รอบ คือ รอบทีไ ํ ภาย฿นวันทีไ ๏ํ สิงหาคม พ.ศ.๎๑๑๔ ละ รอบทีไ 
๎ ภาย฿นวันทีไ ๏ํ ตุลาคม ๎๑๑๔  
 สรุปข้อตรวจพบ : กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เดຌด านินงานครงการรับงินคืนละ
การจายงินสวนพิไมส าหรับงินบ าหนใจบ านาญฯ ป็นเปดຌวยความปรง฿ส ถูกตຌอง ครบถຌวน ตรงตาม
ป้าหมายละวัตถุประสงค์ทีไรัฐบาลก าหนดละหนวยตรวจสอบภาย฿น เดຌจຌงผลการตรวจสอบ                     
฿หຌกรมบัญชีกลางทราบป็นทีไรียบรຌอยลຌว 
 

[^. ตรวจสอบบบรำยงำนผน/ผลกำรปฏิบัติกำรจัดซืๅอจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ
๒๕๕๔ 
 สรุปข้อตรวจพบ :  
            ํ๐.ํ รายการครุภัณฑ์/สิไงกอสรຌาง ควร฿สฉพาะวงงินทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศฯ 
ทานัๅน เดຌมีการจຌงจຌาหนຌาทีไพัสดุทีไรับผิดชอบทราบถึงขຌอมูลดังกลาว ละจຌาหนຌาทีไพัสดุทีไรับผิดชอบ              
เดຌด านินการกຌเขขຌอมูลดังกลาวกอนน าสง฿หຌส านักงานการตรวจงินผนดิน ิสตง.ี รียบรຌอยลຌว 
 ํ๐.๎ การจัดสงบบรายงานฯ ฿หຌส านักงานการตรวจงินผนดิน ิสตง.ี ลาชຌากวา
ก าหนด ดยงานพัสดุเดຌมีการปรับปรุงกຌเขบบรายงานฯ ตามขຌอสนอนะของหนวยตรวจสอบภาย฿น             
ตยังมีรายการขຌอตรวจพบอยู พียงลใกนຌอยทานัๅน ซึไงเดຌรับความรวมมือจากงานพัสดุ฿นการปรับกຌ            
฿หຌถูกตຌองป็นทีไรียบรຌอยลຌว 

 

[_. ตรวจสอบผลกำรด ำนินงำนครงกำรตรียมควำมพร้อมสูประชำคมอำซียน 
 หนวยรับตรวจ : ส ำนักวิทศสัมพันธ์ละครือขำยอำซียน จ ำนวน ํ รืไอง 
 สรุปข้อตรวจพบ : ครงการ/กิจกรรมตรียมความพรຌอมสูประชาคมอาซียน ทีไทางส านัก
วิทศสัมพันธ์ฯ เดຌด านินการนัๅน ลຌวนตป็นกิจกรรมทีไส าคัญละสงสริมการรียนรูຌของนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ป็นอยางยิไง ซึไงมีกระบวนการ ฿นการจัดท าครงการทีไมุงนຌน            
฿หຌนิสิตนักศึกษาเดຌรับประยชน์จากการจัดครงการ/กิจกรรมอยางทຌจริง ดยเดຌผลการตอบรับจากนิสิต
นักศึกษาป็นอยางดี อยางเรกใตามจากการสอบทานจ านวน ๎ ครงการละ ํ กิจกรรม ยังคงคຌนพบปัญหา
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ละอุปสรรคทีไกิดขึๅนจากการด านินงาน ละจะตຌองหานวทางปรับปรุงกຌเขละพัฒนา฿หຌกิดประสิทธิภาพ
ยิไงขึๅน ดยมีการสรุปผลการสอบทาน ดังนีๅ 
           ํ๑.ํ จากการสอบทาน การสัมภาษณ์ละการตรวจสอบขຌอมูลพิไมติม พบวา 
ครงการ/กิจกรรม เดຌมีการด านินการตามขัๅนตอนทีไเดຌระบุตามผนปฏิบัติงาน มีการประชุมคณะกรรมการ
ของส านักวิทศสัมพันธ์ฯ พืไอติดตามครงการ/กิจกรรม ฿หຌป็นเปตามผนการด านินงานทีไก าหนดเวຌ  
พียงตการจัดกใบอกสาร การรวมรวบขຌอมูลทีไป็นประยชน์ละชวยสนับสนุนครงการ/กิจกรรม              
฿หຌมีประสิทธิภาพนัๅน ยังเมป็นหมวดหมูทีไชัดจน รวมถึงการน าขຌอมูลทีไ กีไยวขຌองละสอดคลຌองกับ
วัตถุประสงค์ของครงการมาสรุปผลป็นรูปลมรายงาน พืไอ฿ชຌ฿นการตรวจสอบละ฿ชຌ฿นการผยพรองค์
ความรูຌทีไเดຌจากครงการ/กิจกรรม ฿หຌผูຌสน฿จทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย฿หຌเดຌรับทราบ 
            ํ๑.๎ ครงการมีการด านินงานตามวัตถุประสงค์/ป้าหมายทีไก าหนดป็นสวน฿หญ  
ละมีบางกิจกรรม เดຌด านินงานตามวัตถุประสงค์  มีอกสารหลักฐาน฿หຌตรวจสอบตการรวบรวม การจัดกใบ
ขຌอมูล ยังมีความเมชัดจนครบถຌวนตรงตามวัตถุประสงค์ จากผลการตรวจสอบอกสาร หลักฐานทีไทางส านัก
วิทศสัมพันธ์ฯ รวบรวม฿หຌมาบืๅองตຌน ตหลังจากการขຌาตรวจสอบลຌว ขຌอมูลดังกลาวสามารถสืบคຌนขຌอมูล   
เดຌตตຌอง฿ชຌระยะวลา฿นการสืบคຌนซึไงครงการเดຌส ารใจลุลวงเปลຌว 
            ํ๑.๏ ส านักวิทศสัมพันธ์ฯ เดຌมีการวิคราะห์ครงการ/กิจกรรม จากขຌอมูลทีไเดຌ
จากการด านินงานทีไผานมา ทีไอาจจะท า฿หຌกิดปัญหาละอุปสรรค฿นการด านินงาน ดยวิ คราะห์                    
เดຌจากประสบการณ์฿นการจัดครงการรุนกอนละน ามาพัฒนาพืไอป็นนวทาง฿นการจัดครงการรุนตอเป           
ดยเดຌมีการก าหนดระบบการควบคุมภาย฿นละบริหารความสีไยงทีไหมาะสม ตัวอยางชนครงการ            
มีการจัดตัๅงคณะกรรมการด านินงานตามภารกิจ บงตามหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿นสวนตางโ ของครงการ 
พืไอ฿หຌการด านินงานป็นเปดຌวยความรียบรຌอยละมีประสิทธิภาพ สามารถรับมือละกຌเขกับปัญหา         
ทีไกิดขึๅนเดຌอยางทันกาล มีการวางผนละประชุมภาย฿นส านักวิทศสัมพันธ์ฯ พืไอวางผนปฏิบัติงาน           
฿หຌป็นเปตามกิจกรรมทีไก าหนด ซึไงอาจจะพบปัญหาละอุปสรรคบຌาง ฿นการจัดครงการ/กิจกรรม              
ซึไงทางส านักวิทศสัมพันธ์ฯ จะน าขຌอมูลดังกลาวเปทบทวนทุกครัๅง พืไอ฿หຌการจัดครงการ/กิจกรรม ฿นครัๅง
ตอเปกิดประสิทธิผลละประสิทธิภาพดียิไงขึๅน 
            ํ๑.๐ การบิกจายงบประมาณครงการ/กิจกรรม ดยวิธีการสุมตรวจมีการ
บิกจายงบประมาณ ถูกตຌอง ครบถຌวน ตามกฎระบียบทีไก าหนด 
 

[`. ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อสนอนะกีไยวกับระบบรักษำควำมมัไนคงปลอดภัย           
ด้ำนสำรสนทศ 
 หนวยรับตรวจ:ส ำนักคอมพิวตอร์ (IT) จ ำนวน ํ รืไอง 
 สรุปข้อตรวจพบ : ติดตามผลการตรวจสอบตามขຌอสนอนะ ปี ๎๑๑๓ จ านวน ๔ ขຌอ               
เดຌปรับปรุงกຌเข ป็นทีไรียบรຌอยลຌว ละตຌองติดตามผลการตรวจสอบ฿นปี  ๎๑๑๕ ทีไยังเมลຌวสรใจ฿นปี            
๎๑๑๔  อีกจ านวน ๎ ขຌอ เดຌก ขຌอทีไ ํ ละ ๎ ดังนีๅ 
       ํ๒.ํ ส านักคอมพิวตอร์ ควรมีการปรับภาพสดงผังการดินสาย Fiber Optic 
ภาย฿นของตละอาคาร฿หຌมีความชัดจน คมชัดนืไองจากตัวอักษร สีสຌน เดຌมีการลือนหายเปตามกาลวลา 
  ผลการติดตาม : ส านักคอมพิวตอร์ มีการด านินงานจัดท าผังการดินสาย 
Fiber Optic ภาย฿นของตละอาคาร บริวณหนຌาหຌอง Data Center ป็นทีไรียบรຌอยลຌว 
  ขຌอสนอนะ : ภาพสดงผังการดินสาย Fiber Optic ควรมีขนาด฿หญ
พอทีไจะสามารถมองหในละขຌา฿จเดຌถูกตຌองกับสภาพจริงของการดินสายตการผยพรหรือสดงขຌอมูล
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สารสนทศ ดังกลาวตຌองค านึงถึงความปลอดภัยของขຌอมูล สารสนทศ ป็นส าคัญ ดยส านักคอมพิวตอร์            
฿หຌความตระหนัก฿นรืไองดังกลาวลຌวชนกัน 

 ํ๒.๎ ส านักคอมพิวตอร์ ควรมีการจัดกใบ ดยยกประภทของครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ พืไอความสะดวก฿นการตรวจนับครุภัณฑ์฿ชຌเปละครุภัณฑ์คงหลือ   
  ผลการติดตาม : ครุภัณฑ์ทีไยังเมเดຌ฿ชຌงาน  มีการจัดกใบครุภัณฑ์ เวຌภาย฿น
สถานทีไจัดกใบดยมีการยกประภทการจัดกใบ ตนืไองจากสถานทีไจัดกใบวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ป็นหຌอง
ลง ทีไเมมีชัๅนวาง฿หຌป็นสัดสวน ตการจัดกใบมีการยกประภทป็นหมวดหมู ฿สกลองรียบรຌอย มีการจัดกใบ
฿นสถานทีไปลอดภัย ทางส านักคอมพิวตอร์จຌงวา฿นอนาคตอาจจะด านินการจัดหาชัๅนวางพืไอ฿ชຌ฿นการจัดกใบ
฿หຌป็นระบียบ รียบรຌอยมากขึๅน ครุภัณฑ์ทีไเม฿ชຌงานลຌวมีการจัดกใบ฿นสถานทีไปลอดภัย รอการสงคืนละ
จ าหนายตามระบียบฯ ปฏิบัติ 
 

[a. ตรวจสอบผลกำรด ำนินกำรครงกำรตำงโ ทีไเด้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจำย
ประจ ำปี 
 หนวยรับตรวจ : คณะครุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ละทคนลยี ส ำนักสงสริม
วิชำกำรละงำนทะบียน 
 สรุปข้อตรวจพบ : การด านินงานครงการของคณะ/ส านัก ทีไหนวยตรวจสอบภาย฿น   
เดຌท าการตรวจสอบจ านวน ๕ ครงการ ดยมีลักษณะการจัดครงการพืไอพัฒนาศักยภาพดຌานตางโ             
ของคณาจารย์ ละนิสิต นักศึกษา ละบุคลากร  ฿นรูปบบกิจกรรมอบรมชิงปฏิบัติการ การลกปลีไยน
รียนรูຌ ละสริมสรຌางประสบการณ์ ทัๅงดຌานวิชาการละการ฿ชຌชีวิตประจ าวัน ซึไงมีผลการตรวจสอบ            
จากการด านินงาน฿นภาพรวม ดังนีๅ 

 ํ๓.ํ ครงการจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามผนทีไก าหนด   
 ํ๓.๎ ครงการมีกิจกรรมวัดผลการด านินงานละมีการก าหนดตัวบงชีๅพืไอวัดผล

ความส ารใจละป้าหมายของครงการ ดยการสรุปผลการด านินงานครงการบางสวนยังเมครบถຌวน            
ตามกิจกรรมทีไก าหนดละบางครงการสามารถวัดผลความส ารใจเดຌมากกวาตัวบงชีๅของกิจกรรมทีไก าหนด            
ซึไงอาจสงผลตอประสิทธิภาพละประสิทธิผลของครงการ 

 ํ๓.๏ ครงการมีระบบการควบคุม การบริหารความสีไยงละการก ากับดูล
ครงการ ชน มีการประชุมวางผนงาน บงหนຌาทีไความรับผิดชอบดยตงตัๅงคณะกรรมการด านินงาน
พืไอ฿หຌครงการด านินเปดຌวยความรียบรຌอยละบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถรองรับความสีไยงทีไอาจจะกิดขึๅน
เดຌ฿นระดับหนึไง 

 ํ๓.๐ อกสาร/หลักฐานตางโ บางสวนมีการรวบรวมขຌอมูลเมครบถຌวนละ
พียงพอตอการตรวจสอบ 

 ํ๓.๑ การตรวจสอบผลการด านินงานครงการ ครัๅงนีๅ ป็นการตรวจสอบขຌอมูล
พืๅนฐาน เมเดຌลงรายละอียด฿นชิงลึกของการตรวจสอบผลการด านินงานครงการ 
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[b. ตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ละ฿ห้ค ำปรึกษำด้ำนกำรควบคุมละจ ำหนำยพัสดุ 
ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 หนวยรับตรวจ : หนวยฝຄกปฏิบัติกำรวิชำชีพสระยำยสม฿นครงกำรพัฒนำวิทยำขต 
อูทองทวำรดี ส ำนักวิทยบริกำรทคนลยีสำรสนทศ ละคณะวิทยำกำรจัดกำร 
 

 สรุปข้อตรวจพบ : จากการตรวจสอบ บบตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจ าปี ๎๑๑๓               
จากระบบ ERP ปรียบทียบกับบบรายงานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๎๑๑๓    
 การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ฯ ของหนวยงานนืไองจากป็นการตรวจสอบปีรก       
ยังคงคຌนพบสิไงทีไตຌองด านินการกຌเปปรับปรุง ละจัดกระบวนการควบคุมภาย฿นทีไหมาะสมตอเป  
 

๏.๒ กำรควบคุมภำย฿น  
 หนวยตรวจสอบภาย฿น มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา เดຌปฏิบัติงานตามผน                   

การตรวจสอบภาย฿น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ตรวจสอบรืไอง รายงานผล การติดตามผน                 
การประมินผลละปรับปรุงการควบคุมภาย฿น รอบ ๒ ดือน ิดือนตุลาคม ๎๑๑๓ - มีนาคม ๎๑๑๔ี                       
มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌหนวยงานปฏิบัติตามระบียบคณะกรรมการการตรวจงินผนดินวาดຌวยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. ๎๑๐๐ อยางหมาะสม ถูกตຌอง ดยบงหนวยรับตรวจออกป็นคณะ/
ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ละสรุปขຌอตรวจพบ฿นภาพรวม เดຌดังนีๅ  

 

 สรุปข้อตรวจพบ฿นภำพรวม : 
ํ. หนวยรับตรวจระดับคณะ จ านวน ๑ คณะ : คณะครุศาสตร์ุ คณะมนุษยศาสตร์ละ

สังคมศาสตร์ุ คณะวิทยาการจัดการุ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละบัณฑิตวิทยาลัย  
๎. หนวยรับตรวจระดับส านัก/ศูนย์/สถาบัน จ านวน ํํ หนวยงาน : ส านักงาน

อธิการบดีุ ส านักงานสงสริมวิชาการละงานทะบียนุ ส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศุ ส านักวิทย
บริการละทคนลยีสารสนทศุ ส านักศิลปะละวัฒนธรรมุ ส านักคอมพิวตอร์ุ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาุ     
ส านักรงรียนสาธิตุ ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียนุ สถาบันวิจัยละพัฒนาุ ศูนย์การศึกษา            
อูทองทวารวดี  

๏. สรุปผลการตรวจสอบฯ รอบ ๒ ดือน ิดือนตุลาคม ๎๑๑๓ - มีนาคม ๎๑๑๔ี พบวา 
 - งานประกันคุณภาพการศึกษา ฿หຌความรวมมือ฿นการรวบรวมละจัดสงรายงาน
ผลการติดตามผนการประมินผลละปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ิบบติดตาม ปย.๎ี ละรายงานผล          
การติดตามการปฏิบัติตามผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ิบบติดตาม ปอ.๏ี มายังหนวยตรวจสอบ
ภาย฿น พืไอสอบทานความถูกตຌอง ครบถຌวนของขຌอมูลละน าสง฿หຌส านักงานการตรวจงินผนดิ น (สตง.), 
กระทรวงศึกษาธิการเดຌอยางทันการณ์  
 - หนวยรับตรวจระดับคณะ/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน มีค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการ
ควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยงป็นลายลักษณ์อักษร ดยมีการติดตามผลการด านินงานอยาง
สมไ าสมอ ซึไงครงการ/กิจกรรม สวน฿หญมีสถานะอยูระหวางการด านินการ 
 - หนวยรับตรวจระดับคณะ/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน มีการรายงานผลการติดตาม
ผนการประมนิผลละปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ิบบติดตาม ปย.๎ี จากผนบริหารความสีไยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๎๑๑๔ ซึไ งยั งเมสอดคลຌองกับกระบวนการจัดท าบบรายงานผลการติดตาม               
ผนการประมินผลฯ ทีไถูกตຌอง 
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 - หนวยรับตรวจระดับคณะ/หนวยงาน มีการกรอกขຌอมูล฿นรายงานการติดตาม
ผนการประมินผลฯ ยังเมครบถຌวนตามบบฟอร์มทีไก าหนด จึงท า฿หຌเมสามารถตรวจสอบรายละอียด             
ทีไสมบูรณ์ละถูกตຌองเดຌ 
 

 การจัดวางระบบการควบคุมภาย฿นละการประมินผลการควบคุมภาย฿นบางขัๅนตอนยังเม
ชัดจนทาทีไควร อาจสงผล฿หຌการวิคราะห์ปัญหา พืไอหานวทางการป้องกันกຌเขเมป็นเปตามป้าหมาย            
ทีไก าหนดเวຌ ละความสีไยงทุกขຌอ/ทุกประดใน มีสาระส าคัญตอภาพลักษณ์ละการพัฒนาของมหาวิทยาลัย    
ซึไงสะทຌอน฿หຌหในถึงดຌานคุณภาพละจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา/คณาจารย์/บุคลากรทุกคน 
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ตำรำงทีไ ๒่ สดงรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำย฿น รอบ ๒ 
ดือน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ตัๅงตวันทีไ  ํ ดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ถึงวันทีไ ๏ํ ดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วัตถุประสงค์
ของกำรควบคุม 

 

จุดออนของ       
กำรควบคุม 

หรือควำมสีไยง 

ทีไยังมีอยู 

งวด/วลำทีไ
พบจุดออน 

 

กำรปรับปรุง 

 

ก ำหนด
สร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

สถำนะ         
กำร

ด ำนินกำร 

 

วิธีกำรติดตำม
ละสรุปผล          
กำรประมิน/ 

ข้อคิดห็น 
ด้ำนกำร
ด ำนินงำน 
พืไอ฿หຌการรักษา
ความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ              
มีการควบคุมละ
ป้องกนัการกิด
อันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้ำนกลยุทธ์ 
พืไอ฿หຌบุคลากร 
฿นองค์กร            
มีความขຌา฿จ        
฿นกฎ ระบียบ 
ขຌอบังคับละ
ปฏิบัติงาน 
เดຌถูกตຌอง 
 

 
 
ํ.นิสติ นักศึกษา ละ
บุคลากรเมมี       
ความปลอดภัย
ตลอดจนสูญสีย
ทรัพย์สิน สิไงมีคา          
ละอาจถึง 
ขัๅนสียชีวิต 
๎. สภาพวดลຌอม
อาคารสถานทีไเม
อืๅออ านวยอาจสงผล
สียตอการ฿ชຌ
ชีวิตประจ าวันละ 
สุขภาพจิตของนิสติ
นักศึกษา ละ
บุคลากร 
การปฏิบัติงาน 
ตามกฎระบยีบ 
ขຌอบังคับเมถูกตຌอง 
อาจกอ฿หຌกิด          
ความสยีหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สิๅนปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.
๎๑๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิๅนป ี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๎๑๑๓ 
 

 
 
ํ.พิไมจ านวน
จຌาหนຌาทีไรักษา  
ความปลอดภัยละ 
จัดตารางวร          
฿นการตรวจอาคาร
ละสถานทีไ 
 
๎.พิไมการติดตัๅงกลຌอง
วงจรปຂดชวย฿นการ
รักษาความปลอดภัย 
๏.ท าหนังสือวียนจຌง
ละป้ายตือน฿หຌ
บุคลากรละนักศึกษา
ระมัดระวังพืไอป้องกัน
การถูกจรกรรม 
ํ.มหาวิทยาลัย                   
จัดครงการอบรม 
฿หຌบุคลากรทุก
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
กับการปฏิบัตติาม
กฎระบียบทีไมีความ
จ าป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน฿นภาพรวม   
 

 
 
๏์ ก.ย. 
๎๑๑๔ 
กองอาคาร
สถานทีไละ 
สิไงวดลຌอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๏์ ก.ย. 
๎๑๑๔  
-กองบริหาร 
งานบุคคล 
-กองคลัง 
-หนวยงาน          
ทีไมีการสง 
บุคลากรขຌา
อบรม 
 

 
 
อยูระหวาง
ด านินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยูระหวาง
ด านินการ 
 

 
 
ํ.จัดประชุม
จຌาหนຌาทีไรักษา
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
๎.ท าบันทึก
รายงานการ
ปฏิบัติงานของ
จຌาหนຌาทีไรักษา
ความปลอดภัย  
๏.ส ารวจต าหนง
การติดตัๅงกลຌอง
วงจรปຂด  
ํ.ติดตามขຌอมลู
จากหนวยงาน
หลักทีไกีไยวขຌองกับ
กฎหมายขຌอบังคับ
ระบียบ
กระทรวงการคลัง
ละระบียบ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ  
ทีไจัดครงการ
อบรมละขຌารวม
ประชุมสามารถ
น ามา฿ชຌป็นนว
ปฏิบัติ฿หຌก
บุคลากร฿น
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั 
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ตำรำงทีไ ๒่ สดงรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำย฿น รอบ ๒ 
ดือน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ตัๅงตวันทีไ  ํ ดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ถึงวันทีไ ๏ํ ดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ิตอี 

 

หมายหตุ : รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔  
รอบ ํ๎ ดือน (ดือนตุลาคม ๎๑๑๓-กันยายน ๎๑๑๔ี อยูระหวางการด านินการนืไองจากรอบระยะวลา           
การจัดสงรายงาน คือ วันทีไ ๏์ ธันวาคม ๎๑๑๔ ซึไงขณะนีๅงานประกันคุณภาพการศึกษา ก าลังรวบรวมพรຌอมจัดสง    
฿หຌหนวยตรวจสอบภาย฿นสอบทาน ฿นวันทีไ ํ๑ ธันวาคม ๎๑๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์
ของกำร
ควบคุม 

 

จุดออนของ         
กำรควบคุม 

หรือควำมสีไยง 

ทีไยังมีอยู 
 

งวด/วลำ
ทีไพบ

จุดออน 

 

กำรปรับปรุง 

 

ก ำหนดสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

สถำนะ 
กำร

ด ำนินกำร 

 

วิธีกำรติดตำม
ละสรุปผล        
กำรประมิน/ 

ข้อคิดห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้ำนกำรงิน 
พืไอ฿หຌมี          
การจัดการ         
ดຌานงบ 
ประมาณละ
ทรัพยากร 
ทีไมี฿หຌกิด
ประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารการงินละ
งบประมาณเมป็นเป
ตามผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิๅนปีงบ 
ประมาณ 
พ.ศ. ๎๑๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๎.หนวยงานภาย฿น
มหาวิทยาลยัจัดสง
บุคลากรละผูຌกีไยวขຌอง
ขຌารับการอบรม฿น
หลักสตูรกีไยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
ก าหนดมาตรการ 
การตักตือน กรณี
ด านินงานเมป็นเป    
ตามผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๏์ ก.ย. ๑๓ 
กองนยบาย
ละผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด านินการ
ลຌวสรใจ
ลาชຌากวา
ก าหนด 

๏.ติดตามจาก 
การรายงานผล
การติดตามผน       
การประมินละ
การปรับปรุง 
การควบคุมภาย฿น 
ของหนวยงาน 
มีการตดิตาม 
ตรวจสอบ ละ
ประมินผล           
การบริหาร
งบประมาณอยาง 
สมไ าสมอ 
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ปัญหำละอุปสรรค฿นกำรด ำนินงำน 
 

 ด้ำนบริหำร 
ํ. เมมีการตงตัๅงคณะกรรมการตรวจสอบ ิAudit  Committeeี 
๎. จัดสรรงบประมาณดຌานการด านินงาน฿หຌพียงพอตอการบริหารงานของหนวย

ตรวจสอบภาย฿น  
 

 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
ํ. การฝຄกอบรมบุคลากรดຌานการตรวจสอบภาย฿นยังเมพียงพอ นืไองจากการตรวจสอบ

ภาย฿นตຌองมีความละอียด รอบคอบ ละตຌองมีความขຌา฿นกระบวนการตรวจสอบ฿นตละดຌานป็นอยางดี 
๎. จ านวนบุคลากรเมพียงพอกับภาระงาน ละเมตใมกรอบอัตราก าลัง ิปัจจุบัน            

มีจ านวน ๒ อัตรา ตามกรอบอัตราก าลังควรมีจ านวน ๓ อัตรา ควรพิไมบุคลากร จ านวน ํ อัตราี 
 

 ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
ํ. ด านินการตรวจสอบเมป็นเปตามผนการตรวจสอบประจ าปี 
๎. การวางผนการตรวจสอบเมครอบคลุมทุกหนวยรับตรวจภาย฿นมหาวิทยาลัย 
๏. งานบริการ฿หຌค าปรึกษาเมป็นรูปธรรมทาทีไควร 
๐. บุคลากรมีทักษะ ละประสบการณ์ดຌานการตรวจสอบภาย฿นเมพียงพอ 
๑. หนวยรับตรวจบางหนวยงานเมทราบบริบทละเมขຌา฿จระบบการท างานของหนวย

ตรวจสอบภาย฿น  
๒. เมผานกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาย฿นภาครัฐ ิหนวยตรวจสอบภาย฿น

เดຌคะนนผลการประมินการประกันคุณภาพระดับคะนน ๏ เมครบทุกประดในี หนวยตรวจสอบภาย฿น    
ตຌองพัฒนาอีกหลายประดใน 

 

 ควำมก้ำวหน้ำ/ควำมมัไนคง/ขวัญละก ำลัง฿จ 
ํ. สรຌางขวัญละก าลัง฿จ ดย฿หຌคาตอบทนตามภาระงาน ชน งินคาตอบทนพิศษ       

กผูຌตรวจสอบภาย฿น งินประจ าต าหนงหัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿น พราะงานตรวจสอบภาย฿นป็นงาน          
ทีไตຌอง฿ชຌความระมัดระวัง฿นการปฏิบัติงาน ละมีความรับผิดชอบสูง ประกอบกับคาจຌางรายดือน ิงินดือนี   
เมมากนัก 

๎. บุคลากรหนวยตรวจสอบภาย฿น สวนมากป็นการจຌางดຌวยงินรายเดຌของมหาวิทยาลัย
ซึไงท า฿หຌเมเดຌรับสวัสดิการอืไนโ หมือนพนักงานงินงบประมาณผนดิน พืไอสรຌางความมัไนคงละสิทธิ
ประยชน์กบุคลากร฿นหนวยตรวจสอบภาย฿น ควรจัด สรรอัตราต าหนงนักตรวจสอบภาย฿น                        
฿นงินงบประมาณผนดิน 

๏. ควรสงสริม สนับสนุน งานดຌานตรวจสอบภาย฿น พราะหนวยตรวจสอบภาย฿น
สามารถป็นครืไองมือชวยผูຌบริหาร฿นการบริหารงาน฿หຌป็นเปตามหลักการก ากับดูลกิจการทีไดี ิGood 
Governanceี 

๐. ควรจัดสรรหຌองท างานของหนวยตรวจสอบภาย฿น฿หຌหมาะสม ปลอดภัย พืไอสรຌาง
บรรยากาศ฿นการท างานทีไดี พราะงานตรวจสอบภาย฿น ป็นงานทีไตຌองพรຌอมรับกับรงกดดันทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกองค์กร 
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๏.๏ กำรบริหำรควำมสีไยง  
 ตามนวทางการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา มีค าสัไงตงตัๅง

คณะกรรมการควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยง ประกอบดຌวย คณะกรรมการอ านวยการละ
คณะกรรมการด านินงานทุกหนวยงาน ดยมหาวิทยาลัยเดຌก าหนดกระบวนการบริหารความสีไยงละ            
การควบคุมภาย฿นป็น ๑ กระบวนการ ดังนีๅ  

ํ. การก าหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย พืไอ฿หຌการบริหารความสีไยงละ           
การด านินงานสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

๎. การระบุหตุการณ์ความสีไยง ดยมหาวิทยาลัยมีการระบุความสีไยงทีไอาจสงผล฿หຌ          
เมประสบความส ารใจตามวัตถุประสงค์ละป้าหมายขององค์กร ดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ิสกอ.ี ละตามระบียบคณะกรรมการตรวจงินผนดินวาดຌวยการควบคุมภาย฿น พ.ศ.  ๎๑๐๐ ก าหนด
ประดในความสีไยงพืๅนฐานพืไอป็นนวทางด านินการ ดังนีๅ 

 ๎.ํ ความสีไยงดຌานกลยุทธ์ 
 ๎.๎ ความสีไยงดຌานการงิน 
 ๎.๏ ความสีไยงดຌานการด านินงาน 
 ๎.๐ ความสีไยงดຌานการปฏิบัติตามละเมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระบียบ 
 ๎.๑ ความสีไยงดຌานปัจจัยภายนอก  

๏. การประมินความสีไยง ดยมหาวิทยาลัยวิคราะห์ ขຌอคຌนพบสาหตุความสีไยง        
ทีไทຌจริง มหาวิทยาลัยเดຌด านินการตามกระบวนการของการควบคุมภาย฿น ละ การก าหนดกณฑ์ทีไจะ฿ชຌ               
฿นการประมินความสีไยง เดຌก ระดับอกาสทีไจะกิดความสีไยง ิLikelihoodี ระดับความรุนรงของ
ผลกระทบ ิImpactี ละระดับของความสีไยง ิDegree of Risk)  

๐. การตอบสนองความสีไยง ดยมหาวิทยาลัยด านินการจัดการความสีไยงดຌวย            
การพิจารณาลือกวิธีการจัดการกับหตุการณ์ความสีไยงทีไจะกิดขึๅน ดยจัดกิจกรรม/ครงการพืไอจัดการ                 
ความสีไยงละ฿ชຌทคนิค ๐T’s Strategies คือ การยอมรับ ิTake) การควบคุม ิTreat) การยกลิก 
ิTerminate) ละการอนความสีไยง ิTransfer)  

๑. การติดตามประมินผลการจัดการความสีไยง มหาวิทยาลัยเดຌติดตามจากกา ร             
รายงานผลละการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น บงป็น ๎ รอบ คือ ติดตามรอบ ๒ ดือน ละ ํ๎ ดือน              
ซึไงด านินการตรวจสอบทานละ฿หຌขຌอสนอนะจาก ผูຌบริหาร หนวยตรวจสอบภาย฿น ละผูຌประมินจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ิสกอ.ี พืไอน าขຌอคຌนพบทีไเดຌจากการตรวจสอบเปสูการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอเป  

  

 ซึไงการด านินงานดຌานการบริหารความสีไยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ตามกระบวนการการบริหารจัดการความสีไยง มหาวิทยาลัยเดຌก าหนด
ประดในกระบวนการปฏิบัติงาน/ครงการ/กิจกรรม/ดຌานของงานทีไประมินความสีไยง ขัๅนตอน ละ
วัตถุประสงค์ความสีไยงทีไยังหลืออยู ปัจจัยความสีไยง การจัดการความสีไยง ละก าหนดสรใจ/ผูຌรับผิดชอบ 
ดังรายละอียด฿นตารางทีไ โ้ 
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ตำรำงทีไ โ้ กำรบริหำรควำมสีไยงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ 
 ๒๕๕๔ 
 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน/

ครงกำร/กจิกรรม/     
ด้ำนของงำน           
ทีไประมิน 

ขัๅนตอนละ
วัตถุประสงค์ 

ควำมสีไยง         
ทีไยังหลืออยู ปัจจัยควำมสีไยง กำรจัดกำร    

ควำมสีไยง 
ก ำหนดสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ํ.พัฒนาละจัดตัๅง
หนวยงาน฿หม         
สูระดับสากล 

พืไอพิไมขีด
ความสามารถ            
฿นการขงขัน         
สูระดับสากล 

การจัดตัๅงหนวยงาน
฿หมเมส ารใจ           
ตามป้าหมาย 

ํ.ความพรຌอม
ส าหรับ 
การพัฒนาละ
จัดตัๅงหนวยงาน฿หม
สูระดับสากล 
๎.การบริหาร
จัดการทีไอยูหางจาก
มหาวิทยาลยั  
ิกรุงทพฯ - 
สุพรรณบุรีี  
๏.การขงขัน            
฿นระดับสากล 

ํ.ติดตาม
ด านินการพัฒนา
ละจัดตัๅงหนวยงาน
฿หมสูระดับสากล 
 

๏์ กันยายน 
๎๑๑๔ / 
ํ.คณะผูຌบริหาร 
๎.ส านักงาน
อธิการบด ี
๏.ศูนย์การศึกษา           
อูทองทวารวดี 

๎.การพัฒนาคณุภาพ
ละศักยภาพทาง
วิชาชีพละบุคลากร 
 

พืไอสนับสนุน
คณาจารย์฿หຌมี
ต าหนงทาง
วิชาการทีไสูงขึๅน 
฿หຌมีคุณภาพ         
สูความป็นมือ
อาชีพ 

ศักยภาพ          
ดຌานวิชาการ 
ของคณาจารยเ์ม
หมาะสมตาม
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา  

ํ. คุณวุฒิ
คณาจารย์ประจ า
หลักสตูรเมป็นเป
ตามกณฑ์ของ 
สกอ. 
๎. คุณสมบตัิยังเม
ครบส าหรับการท า
ต าหนงทาง
วิชาการ  

ํ.สนับสนุนละ       
สงสริมคณุวุฒิ
คณาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
๎.จัดครงการ             
พืไอสรຌางศักยภาพ
ทางวิชาการของ
คณาจารย ์

๏์ กันยายน
๎๑๑๔/ 
ํ.คณะ 
๎.ฝຆายวิชาการ  
๏.งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๏.การสงสริมสรຌาง
รงจูง฿จกนักวิจัย
ทุกระดับ ละจัด
อบรมพัฒนาทักษะ
การท างานวิจัยบบ
มืออาชีพ 

พืไอยกระดับ
ศักยภาพนักวิจัย
ละสรຌางองค์
ความรูຌ นวัตกรรม 
ละงาน
สรຌางสรรค์    

คะนน ก.พ.ร.  
ละการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
อยู฿นระดับนຌอย  
 

ํ.ขาด
สภาพวดลຌอม               
ทีไอืๅอตอการท าวิจัย  
๎.ผลงานวิจัยยัง
เมเดຌตีพิมพ์฿น
วารสารวิชาการ
ระดับชาติละ
นานาชาติทีไเดຌ
มาตรฐานสากล  
๏.เมสามารถ฿หຌการ
สนับสนุนนักวิจยั
สรຌางสรรค์งานวิจยั
ทีไมีคุณภาพ 

ํ.สรຌางความขຌา฿จ
ละจัดอบรมดย
ยกตามระดับกลุม
นักวิจัยตละระดับ 
๎.จัดอบรมรืไองการ
ขียนบทความ
วิชาการุ ทุนการ
น าสนอุ งานวิจัย
พืไอการตีพิมพ์
ผยพรระดับชาติ
ละนานาชาต ิ  
ละนานาชาต ิ

๏์ กันยายน
๎๑๑๔/ 
สถาบันวิจัย             
ละพัฒนา  
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กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน/

ครงกำร/กจิกรรม/     
ด้ำนของงำน           
ทีไประมิน 

ขัๅนตอนละ
วัตถุประสงค์ 

ควำมสีไยง         
ทีไยังหลืออยู ปัจจัยควำมสีไยง กำรจัดกำร    

ควำมสีไยง 
ก ำหนดสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ํ.การปลีไยนปล 
ทางสังคม 
๐.ํ ดຌานกระบวนการ
บริหารหลักสตูร  
 
 

พืไอพัฒนา
หลักสตูรละ
ระบบการจัดการ
รียนการสอน฿หຌมี
คุณภาพ 

ตຌองปຂดหลักสูตร
นืไองจากเมเดຌ
มาตรฐานตาม
กณฑ์ สกอ.  

ํ.การปรับกณฑ์
ประมินคุณภาพ
การศึกษา                 
ของ สกอ.            
ปีการศึกษา ๎๑๑๓   
๎.การรับมือตอการ
ปลีไยนปลงละ
ตรียมความพรຌอม
ลวงหนຌา  
เมทันตอการ
ปลีไยนปลงทีไ
กระชัๅนชิดของ
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง  

ํ.ก าหนดนยบาย
ละสรຌางความ
ขຌา฿จ 
๎.จัดครงการอบรม
ชิงปฏิบัติการพืไอ
ตรียมความพรຌอม
ละการด านินงาน
฿หຌป็นเป฿นทิศทาง
ดียวกัน 
๏.ส ารวจละตรวจ
คุณภาพหลักสตูร 
 

๏์ กันยายน 
๎๑๑๔/ 
ํ.คณะ 
๎.ฝຆายวิชาการ 
๏.งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๐.๎ ดຌาน
สภาพวดลຌอม
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ทีไ฿กลຌคียงมีพืๅนทีไสีไยง
กีไยวกับอบายมุข  
ชน รຌานหลຌา            
หลงบันทิง           
รຌานกมส์  ป็นตຌน 
มหาวิทยาลยัตຌองดูล
ป้องกันนิสิตนักศึกษา
หางเกลอบายมุขจาก
สภาพวดลຌอม          
ทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

พืไอบริหารจดัการ 
ผลทีไกดิกับนิสติ
นักศึกษา 
฿หຌมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพของนิสติ
นักศึกษาละสีไยง
ตอการเมส ารใจ
การศึกษาตาม
หลักสตูร  

ํ.สภาพวดลຌอม       
ทีไเมสามารถ
ด านินการเดຌ  
ชน ปຂดรຌานหลຌา    
ทีไ฿กลຌมหาวิทยาลยั  
๎.ตรวจพบนิสิต
นักศึกษากระท า
ความผิดกีไยวกับ
อบายมุข 
๏.นิสตินักศึกษา         
มีการทะลาะวิวาท 

ํ.สรຌางความ
รวมมือกับ
หนวยงานภายนอก 
๎.ด านินการก ากับ
ดูล ควบคุม 
ป้องกัน           
ตามกฎหมาย
ก าหนด  
๏.จัดครงการ
ป้องกัน฿หຌนิสิต 
นักศึกษาหางเกล
อบายมุข 
 

๏์ กันยายน
๎๑๑๔/ 
ํ.กรมควบคุมรค/
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ควบคุมครืไอง
อลกอฮอล ์
๎.ส านักงานสงสริม
ละพัฒนาศักยภาพ
นิสิตนักศึกษา 
๏.ครือขาย
อุดมศึกษาภาค
กลางตอนลาง 
๐.ส านักกิจการนสิิต
นักศึกษา  
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 สรุปผลกำรประมินด้ำนทีไ ๏ กำรประมินผลกำรตรวจสอบภำย฿น กำรควบคุม
ภำย฿นละกำรบริหำรควำมสีไยง ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

 การตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยง ป็นภารกิจของหนวย
ตรวจสอบภาย฿น ซึไงมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา จัดตัๅงหนวยตรวจสอบภาย฿นขึๅน฿นปี พ.ศ.
๎๑๑๑ ดยปฏิบัติงานขึๅนตรงตออธิการบดี มีวัตถุประสงค์พืไอป็นครืไองมือของผูຌบริหาร฿นการตรวจสอบ
ติดตามละประมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารของหนวยงานตางโ ภาย฿นมหาวิทยาลัยละสนอนะ
นวทางหรือมาตรการทีไจะท า฿หຌผลการด านินงานมีประสิทธิภาพละบรรลุผลตามนยบายของรั ฐบาล 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงศึกษาธิการละอธิการบดีของมหาวิทยาลัย พืไอปรับปรุงการปฏิบัติงาน ละ             
พิไมคุณคาของมหาวิทยาลัย฿หຌดีขึๅน ซึไงจะสงผล฿หຌมหาวิทยาลัย บรรลุถึงป้าหมาย ละวัตถุประสงค์ทีไก าหนด           
เวຌ฿นกฎบัตรการตรวจสอบภาย฿น กฎบัตรจัดท าขึๅนตามนัยขຌอ ํ๏ (๎) หงระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวย
การตรวจสอบภาย฿นของสวนราชการ พ.ศ. ๎๑๑ํ พืไอก าหนดวัตถุประสงค์ ป้าหมาย ทิศทาง ละภารกิจ
ของหนวยตรวจสอบภาย฿น ฿หຌฝຆายบริหารมหาวิทยาลัย ผูຌบริหารหนวยงาน ละบุคลากรผูຌปฏิบัติงานทุกสวน
งานภาย฿นมหาวิทยาลัย เดຌทราบถึงวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อ านาจหนຌาทีไ ความรับผิดชอบของ
หนวยตรวจสอบภาย฿น มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย เดຌจ านกประดใน           
฿นการติดตาม ตรวจสอบละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยจากรายงานของผูຌรับผิดชอบ บงออกป็น               
๏ ประดใน เดຌก 

ํ. การประมินผลการตรวจสอบภาย฿น การปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภาย฿นตาม
ผนการตรวจสอบภาย฿น (Audit Plan) ละตามผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๎๑๑๔ ท าการตรวจสอบจ านวน ํ๔ รืไอง ดยมีการสรุปขຌอตรวจพบทีไ เดຌจาก                  
การตรวจสอบหนวยงานตางโ฿นมหาวิทยาลัยละจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภาย฿น฿หຌอธิการบดีทราบ
พืไอด านินการปรับปรุง พัฒนามหาวิทยาลัย฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล 

๎. การประมินผลการควบคุมภาย฿น การปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภาย฿น          
ท าหนຌาทีไ฿นการตรวจสอบผลการควบคุมภาย฿นของหนวยงานตางโภาย฿นมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๎๑๑๔ ท าการตรวจสอบจ านวน ํ๒ หนวยงาน ละจัดสงรายงาน฿นภาพรวมของมหาวิทยาลัย           
฿หຌส านักงานการตรวจงินผนดิน (สตง.) ตามระบียบคณะกรรมการตรวจงินผนดินวาดຌวยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. ๎๑๐๐ ละนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภาย฿นละการประมิน 
ผลการควบคุมภาย฿น ทีไก าหนด฿หຌมหาวิทยาลัยตຌองรายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿นตอผูຌก ากับ            
ดูล ละคณะกรรมการตรวจสอบ ภาย฿น ๕์ วันนับจากวันสิๅนปีงบประมาณ ละป็นตัวชีๅวัดหนึไง               
฿นการติดตามการประมินผลสวนราชการ ซึไงการปฏิบัติงานดังกลาวจะท าควบคูกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา พืไอน าผลการประมินผลการควบคุมภาย฿นขຌาสูกระบวนการวิคราะห์การบริหารความสีไยง               
ของหนวยงานละมหาวิทยาลัย 

๏. การประมินผลการบริหารความสีไยง การปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ท าหนຌาทีไจัดท าค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยง พืไอปฏิบัติ
หนຌาทีไตามกระบวนการบริหารความสีไยง ดยน าขຌอคຌนพบทีไเดຌจากการวิคราะห์ความสีไยง เปด านินการ
ประมินความสีไยง ตอบสนองความสีไยง ละติดตามผลการจัดการความสีไยง พืไอเปสูการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอเป  
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 ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
ํ. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานละคณะบุคคลรองรับการปฏิบัติภารกิจทัๅงการตรวจสอบ

ภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารความสีไยง มีบุคลากรประจ าหนวยตรวจสอบภาย฿น มຌวาจะมีอัตรา               
ก าลังยังเมครบถຌวนตามมาตรฐานของกรอบอัตราก าลัง ตกใ พียงพอทีไจะปฏิบัติภารกิจทีไรับผิดชอบ                  
เดຌตามสมควร 

๎. การด านินงานทัๅงการตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารความสีไยง 
ป็นเปตามจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ กระทรวงการคลัง ละกระทรวงศึกษาธิการ ผูຌปฏิบัติงาน               
มีความตัๅง฿จ ทุมท ละจริงจังกับการปฏิบัติงาน มีผลการด านินงานป็นทีไนาพอ฿จ ฿หຌขຌอสนอนะ                  
ทีไป็นประยชน์ตอมหาวิทยาลัยเดຌอยางหลากหลาย 

๏. ผูຌบริหารควรน าผลสรุปขຌอตรวจพบ ปัญหาจากผูຌปฏิบัติงานทัๅงการตรวจสอบภาย฿น               
การควบคุมภาย฿น ละการบริหารความสีไยง มาพิจารณากຌเขอยางจริงจัง 

๐. ควรสริมสรຌางความขຌา฿จ ความตระหนัก ละจตคติ ทีไมีตอภารกิจการตรวจสอบ
ภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารความสีไยง ฿หຌมากขึๅน ตัๅงตผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ผูຌบริหารหนวยงาน 
ละบุคลากร฿นทุกหนวยงาน มิ฿ชท าพืไอรายงานสวนกลาง หรือพืไอ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย ระบียบทีไกีไยวขຌอง         
ทานัๅน ตตຌองท าพืไอประยชน์ดຌานการป้องกัน การปรามตามหลักธรรมาภิบาล ละพืไอประยชน์                     
ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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 ผลกำรประมินด้ำนทีไ ๐ กำรประมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย 
 

[. กำรประมินผลกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ 
 

 การกใบรวบรวมขຌอมูลครัๅงนีๅ กใบรวบรวมขຌอมูลวันทีไ ํ-๏ํ สิงหาคม พ.ศ. ๎๑๑๔ รายละอียด
ดังตอเปนีๅ 
 

ตำรำงทีไ ๏เ ควำมถีไละร้อยละ สถำนภำพผู้ประมิน 
 

 สถำนภำพ จ ำนวน ิคนี ร้อยละ 

ํ. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ํ๔ ๎.๑๏ 
๎. กรรมการสภาวิชาการ ๓ ์.๕๔ 
๏. กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๕ ํ.๎๓ 
๐. กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ ํ ์.ํ๐ 
๑. กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ ํ์ ํ.๐ํ 
๒. รองอธิการบดี/ผูຌชวยอธิการบดี ๒ ์.๔๐ 
๓. คณบดี/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ๕ ํ.๎๓ 
๔. คณาจารย์ ๏๓ํ ๑๎.ํ๔ 
๕. หัวหนຌาส านักงานหรือจຌาหนຌาทีไ ๎๒๓ ๏๓.๑๑ 

ํ์. ผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา ํ๏ ํ.๔๏ 
รวม ๓ํํ ํ์์ฺ์์ 

  

 จากตารางทีไ ๏เ พบวา ผูຌประมินสวน฿หญมีสถานภาพป็นกลุมคณาจารย์ รองลงมาป็นหัวหนຌา
ส านักงานหรือจຌาหนຌาทีไ ละกรรมการสภามหาวิทยาลัย สวนผูຌรวมประมินสวนนຌอยทีไสุดป็นกรรมการ
สมาคมศิษย์กาฯ สามารถสดงเดຌดังผนภูมิทีไ ํเ 
 
 

 
 

ผนภูมิทีไ ํเ  สถำนภำพผู้ประมินผลกำรประมินกำรด ำนินงำนของ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ 
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ผลกำรประมินกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ดยรวม 
ปรียบทียบระหวำง ปงีบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ กับ ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

 

ตำรำงทีไ ๏แ  คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน ผลกำรประมินกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ      
 บ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ดยรวม ปรียบทียบระหวำง ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ กับ 
 ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

 กำรด ำนินงำนของ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

คำฉลีไย 
คำบีไยงบน

มำตรฐำน 
ปล 

ควำมหมำย 
คำฉลีไย 

คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 
ควำมหมำย 

ดຌานทีไ ํ การบริหารงานชิงระบบ ๏.๐๕ ์.๓์ ปานกลาง ๏.๐๎ ์.๔๏ ปานกลาง 
ดຌานทีไ ๎ การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   ๏.๑ํ ์.๓๎ มาก ๏.๑๕ ์.๔๐ มาก 
ดຌานทีไ ๏ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๏.๏๕ ์.๔๏ ปานกลาง ๏.๐๔ ์.๔์ ปานกลาง 

รวมฉลีไย ๏.๐๒ ์.๓๕ ปำนกลำง ๏ฺ๐๕ ์ฺ๓์ ปำนกลำง 
  

 จากตารางทีไ ๏แ พบวา ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยาดยรวม ทัๅงสองปี อยู฿นระดับปานกลาง ดยดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย             
อยู ฿นระดับมากละมีคาฉลีไยสูงทีไสุด สวนดຌานทีไมีคา ฉลีไยตไ าสุด ฿นปีงบประมาณ พ.ศ.  ๎๑๑๓                   
ป็นดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตกตางจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ป็นดຌานการบริหารงาน
ชิงระบบ สามารถสดงเดຌดังผนภูมิทีไ แแ 

 
 

 
 

ผนภูมิทีไ แแ กำรประมินกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ  
ดยรวมปรียบทียบระหวำง ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ กับ ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
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ตำรำงทีไ ๏โ คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน ผลกำรประมินกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ    
 บ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ด้ำนกำรบริหำรงำนชิงระบบ 
 

กำรบริหำรงำนชิงระบบ คำฉลีไย คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 

ควำมหมำย 

 ด้ำนทีไ ํ บริบท      
ํ. ด านินงานอยางมีความสัมพันธ์กบัการปลีไยนปลงทางสังคม ๏.๒๏ ์.๔๕ มาก 
๎. ตระหนักถึงผลประยชน์ทีไป็นสวนเดຌสวนสียของมหาวิทยาลัย ๏.๒๓ ์.๕๎ มาก 
๏. สรຌางครือขายรวมมือกับองค์กรภายนอก ๏.๒๔ ์.๕๏ มาก 
๐. สรຌางครือขาย฿หຌขຌาถึงกลุมป้าหมายอยางหลากหลาย ๏.๑์ ์.๕ํ มาก 
๑. ด านินงานดยค านึงถึงความตຌองการของสังคมดຌานการรยีนรูຌ ๏.๑๐ ์.๕๑ มาก 

รวมฉลีไยด้ำนทีไ ํ ๏.๒์ ์.๔๒ มำก 

 ด้ำนทีไ ๒ ทรัพยำกร     
ํ. ตอบสนองความตຌองการทางการศกึษา ๏.๏๐ ์.๕๕ ปานกลาง 
๎. วางผนงานระยะตางโ อยางหมาะสมตามหนຌาทีไ ๏.๏๏ ์.๕๒ ปานกลาง 
๏. สวงหาทรัพยากรพืไอการด านินการอยางพียงพอ ๏.๐์ ์.๕๒ ปานกลาง 
๐. จัดองค์การพืไอด านินงานอยางหมาะสม ๏.๐ํ ์.๕๓ ปานกลาง 
๑. ปรับปรุงงานดຌานทรัพยากร฿หຌ฿ชຌงานเดຌตอนืไองอยูสมอ ๏.๏์ ํ.์ํ ปานกลาง 

รวมฉลีไยด้ำนทีไ ๒ ๏.๐๏ ํ.๒๕ ปำนกลำง 
 ด้ำนทีไ ๏ กระบวนกำร     
ํ. สรຌางบรรยากาศหงความชืไอถือซึไงกันละกัน ๏.๏๒ ํ.์๒ ปานกลาง 
๎. สืไอสารละประชาสัมพันธ์อยางมคีุณภาพ ๏.๐๒ ํ.์๏ ปานกลาง 
๏. สงสริมความพึงพอ฿จละความผกูพันตอองค์การ ๏.๐๒ ํ.์ํ ปานกลาง 
๐. จัดบริการสนับสนุนทรัพยากรดຌวยความสะดวก รวดรใว ๏.๏ํ ์.๕๕ ปานกลาง 
๑. สงสริมบุคลากร฿หຌมคีวามมุงมัไน฿นหนຌาทีไรับผดิชอบ ๏.๑๑ ํ.์์ มาก 

รวมฉลีไยด้ำนทีไ ๏ ๏.๐๏ ์.๔๕ ปำนกลำง 
 ด้ำนทีไ ๐ ผลผลิต     
ํ. ผูຌจบการศึกษามีศักยภาพ฿นการท างานสูง ๏.๐๎ ํ.์๏ ปานกลาง 
๎. ศิษย์กามีชืไอสยีง ๏.๏๑ ์.๕๐ ปานกลาง 
๏. บุคลากรมีความผูกพันตอมหาวิทยาลัย ๏.๏๒ ํ.์๎ ปานกลาง 
๐. มหาวิทยาลยัเดຌรับการยกยอง฿นประทศ ๏.์๓ ํ.์ํ ปานกลาง 
๑. มหาวิทยาลยัเดຌรับการยอมรับระหวางประทศ ๎.๔๐ ํ.์๑ ปานกลาง 

รวมฉลีไยด้ำนทีไ ๐ ๏.๎ํ ์.๔๔ ปานกลาง 
รวมฉลีไยทุกด้ำน ๏.๐๒ ์.๔๏ ปำนกลำง 

  

 จากตารางทีไ  ๏โ พบวา การด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา                     
ดຌานการบริหารงานชิงระบบ รวมฉลีไยทุกดຌานอยู฿นระดับปานกลาง พิจารณาป็นรายดຌาน พบวา ดຌานบริบท            
ซึไงป็นดຌานดียวทีไอยู฿นระดับมากมีคาฉลีไยสูงทีไสุด รองลงมาป็น ดຌานทรัพยากรละดຌานกระบวนการ                 
สวนดຌานผลผลิต มีคาฉลีไยตไ าทีไสุด  
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ตำรำงทีไ ๏ใ คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน ผลกำรประมินกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ     
 บ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย  
  

กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย คำฉลีไย 
คำบีไยงบน

มำตรฐำน 
ปล 

ควำมหมำย 

 ด้ำนทีไ ํ กำรผลิตบัณฑิต    
ํ. สงสริมการรียนรูຌภาษาตางประทศ ๏.๓๑ ์.๕๓ มาก 
๎. นຌนศักยภาพดຌานทคนลยสีารสนทศ ๏.๑๓ ์.๕๒ มาก 
๏. สงสริมการสอนทีไนຌนสรຌางสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงาน ๏.๑๒ ์.๕๏ มาก 
๐. พัฒนาคุณธรรมดຌวยการท ากิจกรรมพืไอชุมชน ๏.๒๎ ์.๕๔ มาก 
๑. สรຌางคณุภาพของการจดัการรียนรูຌ ๏.๑๓ ์.๕๏ มาก 

 รวมฉลีไยด้ำนทีไ ํ ๏.๒๕ ํ.์์ มำก 

 ด้ำนทีไ ๒ กำรวิจัย    
ํ. มุงมัไนมุงสูการพัฒนามหาวิทยาลัยดຌวยการวิจัย ๏.๑๏ ์.๕๔ มาก 
๎. มุงมัไน฿นการป็นสถาบันนຌนการวจิัยพืไอพัฒนาชุมชน ๏.๑ํ ํ.์ํ มาก 
๏. สงสริมการ฿ชຌวิจัยควบคูกับการรยีนการสอน ๏.๔๕ ์.๕๏ มาก 

 รวมฉลีไยด้ำนทีไ ๒ ๏.๕๐ ์.๕๐ มำก 

 ด้ำนทีไ ๏ กำรท ำนุบ ำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม    
ํ. สงสริมการผยพรดຌานศลิปวัฒนธรรม ๏.๒๕ ์.๕๑ มาก 
๎. จัดระบบสารสนทศทางศลิปวัฒนธรรม ๏.๑๔ ํ.์๕ มาก 
๏. สงสริมการศึกษาวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม ๏.๑ํ ํ.์์ มาก 

 รวมฉลีไยด้ำนทีไ ๏ ๏.๓๒ ์.๕๒ มำก 

 ด้ำนทีไ ๐ กำรบริกำรวชิำกำรกชุมชน    
ํ. จัดการรียนรูຌตอบสนองความตຌองการของชุมชนอยางตอนืไอง ๏.๐๑ ํ.์๎ ปานกลาง 
๎. สรຌางครือขายชุมชนทางวิชาการทัๅง฿นละตางประทศ ๏.๐๕ ์.๕ํ ปานกลาง 
๏. จัดกิจกรรมพืไอสริมสรຌางความขຌมขใง฿หຌกชุมชนอยางตอนืไอง ๏.๐๔ ์.๕ํ ปานกลาง 
๐. สงสริม฿หຌทุกสาขาวิชามคีวามชืไอมยงกับชุมชนอยางป็นระบบ ๏.๐๔ ์.๔๐ ปานกลาง 

รวมฉลีไยด้ำนทีไ ๐ ๏.๐๓ ์.๕๒ ปำนกลำง 
รวมฉลีไยทุกด้ำน ๏.๕๕ ์.๔๐ มำก 

 

 จากตารางทีไ ๏ใ พบวา ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา 
ดຌานการท านุบ ารุง ศิลปะ วัฒนธรรม มีคาฉลีไยสูงทีไสุด รองลงมาป็น ดຌานการผลิตบัณฑิต สวนดຌานการบริการ
วิชาการกชุมชน มีคาฉลีไยตไ าทีไสุด 
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ตำรำงทีไ ๏ไ คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน ผลกำรประมินกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ     
 บ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล คำฉลีไย 
คำบีไยงบน

มำตรฐำน 
ปล

ควำมหมำย 

ํ. หลักประสิทธิผล : มีผลการปฏิบัติงานทีไมีผลป้าหมายดย฿ชຌ 
งบประมาณอยางคุຌมคา 

๏.๐๕ ์.๕ํ ปานกลาง 

๎. หลักประสิทธิภำพ : บริหารจัดการอยางหมาะสม ดย฿ชຌทรัพยากร 
ทคนิค ครืไองมือ ละวลา ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

๏.๐๔ ์.๕ํ ปานกลาง 

๏. หลักกำรตอบสนอง : สามารถ฿หຌบริการทีไตอบสนองกับความตຌองการ
ของผูຌกีไยวขຌองภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 

๏.๐๔ ์.๔๐ ปานกลาง 

๐. หลักภำระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ             
ตามป้าหมายทีไก าหนด ดยส านึก฿นความรับผิดชอบตอสาธารณะ  

๏.๑๒ ์.๔๒ มาก 

๑. หลักควำมปรง฿ส : บริหารงานอยางปຂดผยตรงเปตรงมา               ๏.๐๔ ์.๕๏ ปานกลาง 
๒. หลักกำรมีสวนรวม : บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌอง               

มีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จพืไอการบริหารละพัฒนามหาวิทยาลัย           
๏.๐ํ ์.๕๑ ปานกลาง 

๓. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ : มีการกระจายอ านาจสูสวนงานตางโ         
พืไอสรຌางประสิทธิภาพ฿นการด านินงานทีไดี฿หຌกมหาวิทยาลัย 

๏.๐๒ ์.๕๐ ปานกลาง 

๔. หลักนิติธรรม : ฿ชຌอ านาจตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ฿นการ      
บริหารดຌวยความป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิสรีภาพของผูຌกีไยวขຌอง 

๏.๑๎ ์.๕๐ มาก 

๕. หลักควำมสมอภำค : บริหารจัดการดยยึดหลักความทาทียม              
฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ   

๏.๐๑ ์.๕๏ ปานกลาง 

ํ์. หลักควำมมุงน้นฉันทำมติ : บริหารงานมหาวิทยาลัยดยนຌน
กระบวนการหาขຌอตกลงจากความคิดหในทัๅงกลุมทีไเดຌละ                   
สียประยชน์ 

๏.๐๓ ์.๕๐ ปานกลาง 

รวมฉลีไย ๏.๐๔ ์.๔์ ปำนกลำง 
 

 จากตารางทีไ  ๏ไ พบวา การด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา                       
ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง  มืไอพิจารณาตละดຌานละ
พิจารณาป็นรายขຌอ พบวา อยู฿นระดับมาก ๎ ดຌาน ละระดับปานกลาง ๔ ดຌาน ดยหลักภาระรับผิดชอบ :           
มีความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามป้าหมายทีไก าหนด ดยส านึก฿นความรับผิดชอบตอสาธารณะ          
มีคาฉลีไยสูงทีไสุด สวนหลักการมีสวนรวม : บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌอง มีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ
พืไอการบริหารละพัฒนามหาวิทยาลัย มีคาฉลีไยตไ าทีไสุด  
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¥. กำรประมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีไของอธิกำรบดี 
 

 ผลการวิคราะห์การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดี สามารถสดงเดຌดัง
ตารางทีไ ๏5-ใ้ 
 

ตำรำงทีไ ๏5  ควำมถีไละร้อยละ สถำนภำพผู้ประมิน 
 

 สถำนภำพ จ ำนวน ิคนี ร้อยละ 

ํ. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ํ๓ ํ๒.๔๏ 
๎. กรรมการสภาวิชาการ ๓ ๒.๕๏ 
๏. กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย ํ์ ๕.๕์ 
๐. กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ ํ์ ๕.๕์ 
5. กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ ํ ์.๕๕ 
ๆ. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมส.ี ๐๐ ๐๏.๑๒ 
๓. ผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา ํ๎ ํํ.๔๔ 

รวม ํ์ํ ํ์์ฺ์์ 
 

 จากตารางทีไ ๏5 พบวา ผูຌประมินสวน฿หญป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมส.ี 
รองลงมาป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ละสวนนຌอยทีไสุด คือ กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ ดังผนภูมทิีไ แโ 
 
 

 
 

ผนภูมิทีไ แโ สถำนภำพผู้ประมินประมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของอธิกำรบดี 
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ตำรำงทีไ ๏ๆ  คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของอธิกำรบดี ดยรวม 
 

กำรปฏิบัติตำมบำทบำทหน้ำทีไของอธิกำรบดี คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 
ควำมหมำย 

ดຌานทีไ ํ คุณลักษณะผูຌน า ๏.๔๎ ํ.์๕ มาก 
ดຌานทีไ ๎ การบริหารงานตามหนຌาทีไ ๏.๔๔ ์.๕๕ มาก 
ดຌานทีไ ๏ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๏.๕์ ์.๕๒ มาก 

รวมฉลีไย ๏.๔๓ ์.๓๕ มำก 
 

 จากตารางทีไ ๏ๆ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดี ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับ
มาก มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา ทุกดຌานอยู฿นระดับมาก ดยมีดຌานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล               
มีคาฉลีไยสูงทีไสุด สวนดຌานคุณลักษณะผูຌน า มีคาฉลีไยตไ าสุด สดงเดຌดังผนภูมิทีไ แใ 
 
 

 
 

ผนภูมิทีไ แใ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของอธิกำรบดี 
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ตำรำงทีไ ๏็  คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน ผลกำรประมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของ
 อธิกำรบดี ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ 
 

ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ คำฉลีไย 
คำบีไยงบน

มำตรฐำน 
ปล

ควำมหมำย 

ํ. มีวิสัยทัศน์฿นการบริหารจัดการพืไอก าหนดทิศทางการด านินงาน 
ของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ          

๏.๔๒ ํ.ํํ มาก 

๎. ป็นผูຌน าทีไมีความซืไอสัตย์สุจริต สียสละ ละมุงผลประยชน์สวนรวม ๏.๕๑ ํ.์๔ มาก 
๏. มีความสามารถ฿นการชีๅน าละรับผิดชอบตอสังคม   ๏.๔๏ ํ.์๑ มาก 
๐. สวงหาความรูຌพืไอพัฒนาตนอง ละวิชาชีพ    ๏.๔๕ ํ.์๒ มาก 
๑. สรຌางขวัญก าลัง฿จละ฿หຌการสนับสนุนความกຌาวหนຌาละสวัสดิการ

ของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาทุกระดับอยางหมาะสม  
๏.๔์ ํ.ํ์ มาก 

๒. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสืไอสาร ประสานงานกับทุกฝຆายละ
สนับสนุนการท างานป็นทีม   

๏.๕๔ ํ.ํ๓ มาก 

๓. มีบุคลิกภาพทีไนาชืไอถือศรัทธา ๏.๕ํ ํ.ํ๔ มาก 
๔. ปຂดอกาส฿หຌชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงานของมหาวิทยาลัย ๏.๒ํ ํ.ํ๒ มาก 
๕. มีความสามารถ฿นการ฿ชຌขຌอมูลทีไชืไอถือเดຌพืไอการตัดสิน฿จกຌปัญหา

อยางหมาะสมตามสถานการณ์  
๏.๓๕ ํ.ํํ มาก 

ํ์. สดงความมุงมัไน฿นการพัฒนามหาวิทยาลัย฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌา ๐.ํ์ ํ.ํ๓ มาก 
รวมฉลีไย ๏.๔๒ ํ.์๕ มำก 

 

 จากตารางทีไ ๏็ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดี ดຌานคุณลักษณะผูຌน า              
อยู ฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา สดงความมุงมัไน฿นการพัฒนามหาวิทยาลัย฿หຌมี                   
ความจริญกຌาวหนຌา มีคาฉลีไยสูงสุด สวนปຂดอกาส฿หຌชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงานของ
มหาวิทยาลัย มีคาฉลีไยตไ าสุด ดยผูຌประมินมีความหในตกตางกันคอนขຌางมาก฿นทุกขຌอ ิคาบีไยงบน
มาตรฐานมีคามากกวา ํ.์์ี  
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ตำรำงทีไ ๏่  คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน ผลกำรประมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของ
อธิกำรบดีด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำทีไ 

ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำทีไ คำฉลีไย 
คำบีไยงบน

มำตรฐำน 
ปล

ควำมหมำย 

 ํ. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบียบ 
ประกาศละขຌอบังคับของทางราชการ ละของมหาวิทยาลัย        

๐.ํ์ ํ.์ํ มาก 

 ๎. บริหารงานสอดคลຌองกับนยบายละวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ๐.์๔ ์.๕๕ มาก 
 ๏. ควบคุมดูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ 

ระบียบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลัย  
๏.๕์ ํ.์์ มาก 

   ๐. ควบคุมดูล การงิน พัสดุ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ฿หຌป็นเปตาม
กฎหมาย กฎ ระบียบประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละ             
ของมหาวิทยาลัย    

๏.๓๔ ํ.์๏ มาก 

๑. ควบคุมดูล สถานทีไละทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตาม
กฎหมาย กฎ ระบียบประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละของ
มหาวิทยาลัย 

๏.๓๓ ํ.์๔ มาก 

๒. จัดท าผนพัฒนาส านักทีไสอดคลຌองกับบริบทของมหาวิทยาลัย ๏.๕๕ ํ.ํํ มาก 
๓. ปฏิบัติตามนยบายละผนงาน ฿หຌกิดความส ารใจตามป้าหมายอยาง

ครบถຌวน 
๏.๔ํ ํ.์๕ มาก 

๔. ติดตามประมินผลการด านินงานดຌานตางโ ๏.๓๕ ํ.์๔ มาก 
๕. รักษาระบียบวินัย จรรยาบรรณละมารยาทหงวิชาชีพ ๏.๕๏ ํ.๎๎ มาก 

ํ์.  สนอรายงานประจ าปี มีขຌอมูลทีไชืไอถือเดຌ ชัดจนครอบคลุมภารกิจ
ตางโ ของมหาวิทยาลัย 

๏.๔๎ ํ.ํ๎ มาก 

ํํ. น าขຌอมูลจากรายงานประจ าปีมา฿ชຌประยชน์฿นการตัดสิน฿จ฿นการ
บริหารงานละพัฒนามหาวิทยาลัย 

๏.๓๏ ํ.ํ๐ มาก 

ํ๎. ดูลการตงตัๅงละถอดถอนผูຌบริหารมหาวิทยาลัยดຌวยความหมาะสม
ละป็นธรรม 

๏.๔๒ ํ.ํ๒ มาก 

ํ๏. สงสริมละสนับสนุนการด านินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์
ละขຌาราชการ รวมทัๅงสงสริมกิจการนิสิตนักศึกษา พืไอ฿หຌบรรลุ
ป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๏.๕๔ ํ.์๕ มาก 

ํ๐. น ามติละขຌอสนอนะของผูຌมีสวนกีไยวขຌองกับมหาวิทยาลัยเป
บริหารงาน 

๏.๔๏ ํ.ํ๎ มาก 

รวมฉลีไย ๏.๔๔ ์.๕๕ มำก 
 

 จากตารางทีไ ๏่ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดี ดຌานการบริหารงาน                
ตามหนຌาทีไ ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย              
฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศละขຌอบังคับของทางราชการ ละของมหาวิทยาลัย มีคาฉลีไย
สูงสุด สวนน าขຌอมูลจากรายงานประจ าปีมา฿ชຌประยชน์฿นการตัดสิน฿จ฿นการบริหารงานละพัฒนา
มหาวิทยาลัย มีคาฉลีไยตไ าสุด ดยผูຌประมินมีความหในตกตางกันคอนขຌางมาก฿นกือบทุกขຌอ ิคาบีไยงบน
มาตรฐานมีคามากกวา ํ.์์ี  
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ตำรำงทีไ ใ้  คำ ฉลีไ ยละคำบีไ ยงบนมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของอธิ กำรบดี                    
 ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล คำฉลีไย 
คำบีไยงบน

มำตรฐำน 
ปล

ควำมหมำย 

ํ. หลักประสิทธิผล : มีผลการปฏิบัติงานทีไมีผลป้าหมายดย฿ชຌงบประมาณ
อยางคุຌมคา 

๏.๔๐ ํ.์๏ มาก 

๎. หลักประสิทธิภำพ : บริหารจัดการอยางหมาะสม ดย฿ชຌทรัพยากร 
ทคนิค ครืไองมือ ละวลา฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

๏.๔์ ํ.์ํ มาก 

๏. หลักกำรตอบสนอง : สามารถ฿หຌบริการทีไตอบสนองกับความตຌองการ    
ของผูຌกีไยวขຌองภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 

๏.๔๎ ํ.์ํ มาก 

๐. หลักภำระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตาม
ป้าหมายทีไก าหนด ดยส านึก฿นความรับผิดชอบตอสาธารณะ  

๏.๕๓ ํ.์์ มาก 

๑. หลักควำมปรง฿ส : บริหารงานอยางปຂดผยตรงเปตรงมา               ๏.๕๑ ํ.์๒ มาก 
๒. หลักกำรมีสวนรวม : บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌองมีสวนรวม

฿นการตัดสิน฿จพืไอการบริหารละพัฒนามหาวิทยาลัย                   
๏.๕๎ ํ.ํ์ มาก 

๓. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ : มีการกระจายอ านาจสูสวนงานตางโ พืไอ
สรຌางประสิทธิภาพ฿นการด านินงานทีไดี฿หຌกมหาวิทยาลัย 

๏.๕๔ ํ.์๏ มาก 

๔. หลักนิติธรรม : ฿ชຌอ านาจตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ฿นการ
บริหารดຌวยความป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิสรีภาพของผูຌกีไยวขຌอง 

๏.๔๔ ํ.์ํ มาก 

๕. หลักควำมสมอภำค : บริหารจัดการดยยึดหลักความทาทียม฿นการ
ปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ   

๏.๔๔ ํ.์๑ มาก 

ํ์. หลักควำมมุงน้นฉันทำมติ : บริหารงานมหาวิทยาลัย ดยนຌน
กระบวนการหาขຌอตกลงจากความคิดหในทัๅงกลุมทีไเดຌละสียประยชน์ 

๏.๕๏ ํ.์๑ มาก 

รวมฉลีไย ๏.๔๓ ์.๕๒ มำก 
 

 จากตารางทีไ ใ้ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดี ดຌานการบริหารงาน            
ตามหลักธรรมาภิบาล ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาลตละดຌานละ
พิจารณาป็นรายขຌอ พบวา อยู฿นระดับมาก ดยหลักการกระจายอ านาจ  : มีการกระจายอ านาจสูสวนงาน
ตางโ พืไอสรຌางประสิทธิภาพ฿นการด านินงานทีไดี฿หຌกมหาวิทยาลัย มีคาฉลีไยสูงทีไสุด สวนหลักประสิทธิภาพ 
: บริหารจัดการอยางหมาะสม ดย฿ชຌทรัพยากร ทคนิค ครืไองมือ ละวลา  ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด                   
ตอการบริหารมหาวิทยาลัย มีคาฉลีไยตไ าทีไสุด ดยผูຌประมินมีความหในตกตางกันคอนขຌางมาก฿นทุกขຌอ                  
ิคาบีไยงบนมาตรฐานมีคามากกวา ํ.์์ี 
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]. กำรประมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีไของรองอธิกำรบดีละผู้ชวยอธิกำรบดี 
 

 ผลการวิคราะห์การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของรองอธิการบดีละผูຌชวย
อธิการบดี สามารถสดงเดຌดังตารางทีไ ๐เ-๐๑ 
 

ตำรำงทีไ ๐เ  ควำมถีไละร้อยละ สถำนภำพผู้ประมิน 
 

 สถำนภำพ จ ำนวน ิคนี ร้อยละ 

ํ. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ํ๔ ํ๓.๔๎ 
๎. กรรมการสภาวิชาการ ๓ ๒.๕๏ 
๏. กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๕ ๔.๕ํ 
๐. กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ ํ์ ๕.๕์ 
5. กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ ํ ์.๕๕ 
ๆ. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมส.ี ๐๑ ๐๐.๑๑ 
๓. ผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา ํํ ํ์.๔๕ 

รวม ํ์ํ ํ์์ฺ์์ 
  

 จากตารางทีไ ๐เ พบวา ผูຌประมินสวน฿หญป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมส.ี 
รองลงมาป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ละนຌอยทีไสุด คือ กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ สดงเดຌดังผนภูมิ          
ทีไ แไ 
 
 

 
 

ผนภูมิทีไ แไ สถำนภำพผู้ประมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของ 
รองอธิกำรบดีละผู้ชวยอธิกำรบดี 
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ตำรำงทีไ ๐แ  คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของรองอธิกำรบดี               
 ละผู้ชวยอธิกำรบดี ดยรวม ปรียบทียบระหวำง  ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ กับ 
 ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
 

กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของ 
รองอธิกำรบดีละผู้ชวยอธกิำรบดี 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

คำฉลีไย 
คำบีไยงบน

มำตรฐำน 
ปล 

ควำมหมำย 
คำฉลีไย 

คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 
ควำมหมำย 

ดຌานทีไ ํ คุณลักษณะผูຌน า ๏.๔ํ ์.๓ํ มาก ๏.๔๑ ์.๔๒ มาก 

ดຌานทีไ ๎ การบริหารงานตามหนຌาทีไ ๏.๓๕ ์.๓ํ มาก ๐.์์ ์.๒์ มาก 

ดຌานทีไ ๏ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๏.๓๑ ์.๔๎ มาก ๏.๔ํ ํ.์๏ มาก 

รวมฉลีไย ๏.๓๕ ์.๓์ มำก ๏.๕์ ์.๒๔ มำก 
 

 จากตารางทีไ ๐แ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี 
ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมากทัๅงสองปี ดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ดຌานคุณลักษณะผูຌน า มีคาฉลีไยสูง        
ทีไสุด สวน฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ มีคาฉลีไยสูงทีไสุด ละ ดຌานการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคาฉลีไยตไ าสุดทัๅงสองปี สดงเดຌผนภูมทิีไ แ5 
 
 

 
 

ผนภูมิทีไ แ5 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของรองอธิกำรบดีละผู้ชวยอธิกำรบดี  
ดยรวมปรียบทียบระหวำงปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ กับ ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
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ตำรำงทีไ ๐โ  คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน ผลกำรประมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของ                  
 รองอธิกำรบดีละผู้ชวยอธิกำรบดี ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ 
 

ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ คำฉลีไย 
คำบีไยงบน

มำตรฐำน 
ปล 

ควำมหมำย 

ํ. มีวิสัยทัศน์฿นการบริหารจัดการพืไอก าหนดทิศทางการด านินงาน  
ของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ          

๏.๔์ ์.๔๕ มาก 

๎. ป็นผูຌน าทีไมีความซืไอสัตย์สุจริต สียสละ ละมุงผลประยชน์สวนรวม ๏.๔๕ ์.๕๐ มาก 
๏. มีความสามารถ฿นการชีๅน าละรับผิดชอบตอสังคม   ๏.๕๒ ์.๔๏ มาก 
๐. สวงหาความรูຌพืไอพัฒนาตนอง ละวิชาชีพ    ๏.๕๑ ์.๔๕ มาก 
๑. สรຌางขวัญก าลัง฿จละ฿หຌการสนับสนุนความกຌาวหนຌาละสวัสดิการ

ของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาทุกระดับอยางหมาะสม  
๏.๔๐ ์.๕๏ มาก 

๒. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสืไอสาร ประสานงานกับทุกฝຆายละ
สนับสนุนการท างานป็นทีม   

๏.๕๑ ์.๕๓ มาก 

๓. มีบุคลิกภาพทีไนาชืไอถือศรัทธา ๏.๕๐ ํ.์๎ มาก 
๔. ปຂดอกาส฿หຌชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงานของ

มหาวิทยาลัย 
๏.๒๔ ํ.์ํ มาก 

๕. มีความสามารถ฿นการ฿ชຌขຌอมูลทีไชืไอถือเดຌพืไอการตัดสิน฿จกຌปัญหา
อยางหมาะสมตามสถานการณ์  

๏.๔๑ ์.๕๐ มาก 

ํ์. สดงความมุงมัไน฿นการพัฒนามหาวิทยาลัย฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌา ๐.์๒ ์.๔๐ มาก 
รวมฉลีไย ๏.๔๕ ์.๔๒ มำก 

 

 จากตารางทีไ ๐โ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี             
ดຌานคุณลักษณะผูຌน า อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา สดงความมุงมัไน฿นการพัฒนา
มหาวิทยาลัย฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌา มีคาฉลีไยสูงสุด ละปຂดอกาส฿หຌชุมชนขຌามามีสวนรวม ฿นการ
ด านินงานของมหาวิทยาลัย มีคาฉลีไยตไ าสุด  
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ตำรำงทีไ ๐ใ คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน ผลกำรประมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของ                 
  รองอธิกำรบดีละผู้ชวยอธิกำรบดี ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำทีไ 
 

ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำทีไ คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 
ควำมหมำย 

ํ. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศ
ละขຌอบังคับของทางราชการ ละของมหาวิทยาลัย        

๐.์๑ ์.๓๕ มาก 

๎. บริหารงานสอดคลຌองกับนยบายละวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั ๐.ํ๐ ์.๒ํ มาก 
๏. ควบคุมดูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบียบ 

ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลัย  
๏.๕๎ ์.๒๔ มาก 

๐. ควบคุมดูล การงิน พัสดุ ทรัพยากรของมหาวิทยาลยั ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย 
กฎ ระบยีบประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลัย    

๏.๔๔ ์.๓๒ มาก 

๑. ควบคุมดูล สถานทีไละทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ 
ระบียบประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลยั 

๏.๔๒ ์.๓๔ มาก 

๒. จัดท าผนพัฒนาส านักทีไสอดคลຌองกับบริบทของมหาวิทยาลัย ๐.์๒ ์.๓๓ มาก 
๓. ปฏิบัติตามนยบายละผนงาน ฿หຌกิดความส ารใจตามป้าหมาย                    

อยางครบถຌวน 
๐.์๎ ์.๒๒ มาก 

๔. ติดตามประมินผลการด านินงานดຌานตางโ ๏.๕๑ ์.๓๎ มาก 
๕. รักษาระบียบวินัย จรรยาบรรณละมารยาทหงวิชาชีพ ๐.ํ๒ ์.๒๐ มาก 

ํ์. สนอรายงานประจ าปี มีขຌอมูลทีไชืไอถือเดຌ ชัดจนครอบคลุมภารกิจตางโ               
ของมหาวิทยาลัย 

๏.๕๐ ์.๒๔ มาก 

ํํ. น าขຌอมูลจากรายงานประจ าปีมา฿ชຌประยชน์฿นการตดัสิน฿จ฿นการบริหารงาน
ละพัฒนามหาวิทยาลัย 

๏.๕ํ ์.๔๓ มาก 

ํ๎. ดูลการตงตัๅงละถอดถอนผูຌบรหิารมหาวิทยาลัยดຌวยความหมาะสมละป็น
ธรรม 

๏.๕๕ ์.๓๏ มาก 

ํ๏. สงสริมละสนับสนุนการด านินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์ละ
ขຌาราชการรวมทัๅงสงสริมกิจการนกัศึกษา พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 

๐.ํ์ ์.๓๏ มาก 

ํ๐. น ามติละขຌอสนอนะของผูຌมีสวนกีไยวขຌองกับมหาวิทยาลัยเปบรหิารงาน ๏.๕๔ ์.๔๒ มาก 
รวมฉลีไย ๐.์์ ์.๒์ มำก 

   

 จากตารางทีไ ๐ใ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี              
ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา รักษาระบียบ
วินัย จรรยาบรรณละมารยาทหงวิชาชีพ มีคาฉลีไยสูงสุด ละควบคุมดูล สถานทีไละทรั พย์สินของ
มหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศละขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลัย 
มีคาฉลีไยตไ าสุด   
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ตำรำงทีไ ๐ไ คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของรองอธิกำรบดีละ  
 ผู้ชวยอธิกำรบดี ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล คำฉลีไย 
คำบีไยงบน

มำตรฐำน 
ปล

ควำมหมำย 

ํ. หลักประสิทธิผล : มีผลการปฏิบัติงานทีไมีผลป้าหมายดย฿ชຌ 
งบประมาณอยางคุຌมคา 

๐.์๎ ์.๔๕ มาก 

๎. หลักประสิทธิภำพ : บริหารจัดการอยางหมาะสม ดย฿ชຌ
ทรัพยากร ทคนิค ครืไองมือ ละวลา ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอ
การบริหารมหาวิทยาลัย 

๏.๕๐ ์.๕์ มาก 

๏. หลักกำรตอบสนอง : สามารถ฿หຌบริการทีไตอบสนองกับ                  
ความตຌองการของผูຌกีไยวขຌองภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 

๏.๕๓ ์.๕ํ มาก 

๐. หลักภำระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ           
ตามป้าหมายทีไก าหนด ดยส านึก฿นความรับผิดชอบตอสาธารณะ  

๐.์์ ์.๕๎ มาก 

๑. หลักควำมปรง฿ส : บริหารงานอยางปຂดผยตรงเปตรงมา              ๐.์ํ ์.๕๑ มาก 
๒. หลักกำรมีสวนรวม : บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌอง          

มีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จพืไอการบริหารละพัฒนามหาวิทยาลัย      
๏.๕์ ์.๕๎ มาก 

๓. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ : มีการกระจายอ านาจสูสวนงานตางโ 
พืไอสรຌางประสิทธิภาพ฿นการด านินงานทีไดี฿หຌกมหาวิทยาลัย 

๏.๕์ ์.๕๕ มาก 

๔. หลักนิติธรรม : ฿ชຌอ านาจตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ             
฿นการบริหารดຌวยความป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิสรีภาพของ
ผูຌกีไยวขຌอง 

๐.์๓ ์.๕๐ มาก 

๕. หลักควำมสมอภำค : บริหารจัดการดยยึดหลักความทาทียม       
฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ   

๏.๕๏ ์.๕๔ มาก 

ํ์. หลักควำมมุงน้นฉันทำมติ : บริหารงานมหาวิทยาลัยดยนຌน
กระบวนการหาขຌอตกลงจากความคิดหในทัๅงกลุมทีไเดຌละ              
สียประยชน์ 

๏.๕๑ ์.๕๏ มาก 

รวมฉลีไย ๏ฺ๔ํ ํฺ์๏ มำก 
 

 จากตารางทีไ ๐ไ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี  
ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล 
ตละดຌานละพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา อยู฿นระดับมาก ดยหลักนิติธรรม  : ฿ชຌอ านาจตามกฎหมาย กฎ 
ระบียบ ขຌอบังคับ฿นการบริหารดຌวยความป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิสรีภาพของผูຌกีไยวขຌอง มีคาฉลีไยสูงทีไสุด  
สวนหลักการมีสวนรวม : บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌอง มีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จพืไอการบริหาร 
ละพัฒนามหาวิทยาลัย ละหลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสูสวนงานตางโ พืไอสรຌาง
ประสิทธิภาพ฿นการด านินงานทีไดี฿หຌกมหาวิทยาลัย มีคาฉลีไยตไ าทีไสุด 
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^. กำรประมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีไของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน 
 

 ผลการวิคราะห์การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
ศูนย์/สถาบัน สามารถสดงเดຌดังตารางทีไ ๐5-๑เ 
 

ตำรำงทีไ ๐5  ควำมถีไละร้อยละ สถำนภำพผู้ประมิน 
 

สถำนภำพ จ ำนวน ิคนี ร้อยละ 

ํ. ประธานสาขาวิชาหรือทียบทา ๏ํ ๐.๒ํ 
๎. คณาจารย์ ๏์๑ ๐๑.๏๕ 
๏. หัวหนຌาส านักงานหรือจຌาหนຌาทีไ ๏๏๒ ๑์.์์ 

รวม ๒๓๒ ํ์์.์์ 
 

 จากตารางทีไ ๐5 พบวา ผูຌประมินสวน฿หญป็นหัวหนຌาส านักงานหรือจຌาหนຌาทีไ รองลงมาป็น
คณาจารย์ ละกลุมทีไมีจ านวนนຌอยทีไสุด คือ ประธานสาขาวิชาหรือทียบทา สดงเดຌดังผนภูมทิีไ แๆ 
 
 

 
 

ผนภูมิทีไ แๆ สถำนภำพผู้ประมินประมินผลกำรปฏิบัติ 
ตำมบทบำทหน้ำทีไของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน 
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ตำรำงทีไ ๐ๆ  คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของผู้บริหำรคณะ/
 วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน ปรียบทียบระหวำง ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ กับ
 ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔  
 

กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของ 
ผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน 

ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 
ควำมหมำย 

คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 
ควำมหมำย 

ดຌานทีไ ํ คุณลักษณะผูຌน า ๏.๓์ ์.๔๕ มาก ๏.๔๑ ์.๔๒ มาก 
ดຌานทีไ ๎ การบริหารงานตามหนຌาทีไ ๏.๓๓ ์.๔๐ มาก ๐.์์ ์.๒์ มาก 
ดຌานทีไ ๏ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๏.๓๏ ์.๔๓ มาก ๏.๔ํ ํ.์๏ มาก 

รวมฉลีไย ๏.๓๐ ์.๔์ มำก ๏.๕์ ์.๒๔ มำก 
  

 จากตารางทีไ ๐ๆ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/
สถาบัน ทัๅง ๏ ดຌาน ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมากทัๅงสองปี มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา  ดຌานการ
บริหารงานตามหนຌาทีไ มีคาฉลีไยสูงสุด สวน฿นปงีบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ดຌานคุณลักษณะผูຌน ามีคาฉลีไยตไ าสุด 
ตกตางจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ซึไงดຌานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีคาฉลีไยตไ าสุด สดงเดຌดัง
ผนภูมทิีไ แ็ 
 
 

 
 

ผนภูมิทีไ แ็ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน  
ดยปรียบทียบระหวำงปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๓ กับ ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
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ตำรำงทีไ ๐็ จ ำนวนผู้ประมิน คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของ
 ผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน ดยรวมทัๅง ๏ ด้ำน จ ำนกตำมคณะ/วิทยำลัย/
 ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน 
 

คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน 

ดยรวมทัๅง ๏ ด้ำน   
จ ำนวน
ผู้ตอบ 

คำฉลีไย 
คำบีไยงบน

มำตรฐำน 
ปล 

ควำมหมำย 

ํ. คณะครุศาสตร์  ํ์๎ ๐.์๏ ์.๓ํ มาก 
๎. คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์   ๔๔ ๏.๕๑ ์.๒๒ มาก 
๏. คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ํ๑๓ ๏.๔๓ ์.๓๐ มาก 
๐. คณะวิทยาการจัดการ   ๑๓ ๏.๏๕ ์.๕๐ มาก 
๑. บัณฑิตวิทยาลัย   ๕ ๐.ํ์ ์.๒๔ มาก 
๒. ส านักงานอธิการบดี ํํ๓ ๏.๕์ ์.๒๔ มาก 
๓. ส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน ๎ํ ๏.๔๒ ์.๒๔ มาก 
๔. ส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ ๎๏ ๐.ํ๏ ์.๒๔ มาก 
๕. ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน   ๑ ๐.๔๎ ์.ํ๐ มาก 

ํ์. ส านักศิลปะละวัฒนธรรม  ๐ ๐.๎๐ ์.๑ํ มาก 
ํํ. สถาบันวิจัยละพัฒนา ํ์ ๏.๓๕ ํ.์์ มาก 
ํ๎. ส านักรงรียนสาธิต ๏๕ ๐.๎๒ ์.๒๐ มาก 
ํ๏. ส านักคอมพิวตอร์ ํ์ ๏.์๓ ์.๑๓ ปานกลาง 
ํ๐. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๕ ๐.์๔ ์.๐๐ มาก 
ํ๑. ส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศ ๓ ๏.๔๓ ์.๓์ มาก 
ํ๒. หนวยตรวจสอบภาย฿น ๑ ๏.๐๏ ์.๒๔ ปานกลาง 
ํ๓. ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี ๕ ๏.๔๑ ์.๐๑ มาก 

รวมฉลีไย ๒๓๒ ๏.๕์ ์.๒๔ มำก 
 

 จากตารางทีไ ๐็ พบวา คณาจารย์ หัวหนຌาส านักงานหรือจຌาหนຌาทีไ฿นคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
ศูนย์/สถาบัน เดຌประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน              
ทัๅง ๏ ดຌาน ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายคณะ คณะทีไมีคาฉลีไยสูงสุด เดຌก บัณฑิต
วิทยาลัย รองลงมาป็น คณะครุศาสตร์ละคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ตามล าดับ สวนคาฉลีไยตไ าสุด 
เดຌก คณะวิทยาการจัดการ ละมืไอพิจารณาป็นวิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน พบวา ส านักทีไมีคาฉลีไย
สูงสุด เดຌก ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน รองลงมาป็น ส านักรงรียนสาธิตละส านักวิทยบริการ
ละทคนลยีสารสนทศ ตามล าดับ สวนส านักทีไคาฉลีไยตไ าสุด เดຌก ส านักคอมพิวตอร์ 
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ตำรำงทีไ ๐่ คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/
 ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ จ ำนกตำมคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน  

 

คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน 

ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ 

คำฉลีไย 
คำบีไยงบน

มำตรฐำน 
ปล 

ควำมหมำย 

ํ. คณะครุศาสตร์  ไ.เแ เ.่็ มาก 
๎. คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์   ใ.้่ เ.็โ มาก 
๏. คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ใ.่้ เ.็ๆ มาก 
๐. คณะวิทยาการจัดการ   ใ.ไใ เ.้โ ปานกลาง 
๑. บัณฑิตวิทยาลัย   ไ.เแ เ.็ๆ มาก 
๒. ส านักงานอธิการบดี ใ.่5 เ.่ๆ มาก 
๓. ส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน ใ.็ไ เ.ๆ่ มาก 
๔. ส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ ไ.แ็ เ.ๆโ มาก 
๕. ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน   ไ.ๆๆ เ.ใไ มากทีไสุด 

ํ์. ส านักศิลปะละวัฒนธรรม  ไ.โ5 เ.ไไ มาก 
ํํ. สถาบันวิจัยละพัฒนา ไ.แ่ เ.่ใ มาก 
ํ๎ ส านักรงรียนสาธิต ไ.โ็ เ.ๆใ มาก 
ํ๏ ส านักคอมพิวตอร์ ใ.แ่ เ.ไๆ ปานกลาง 
ํ๐. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ไ.แแ เ.ไแ มาก 
ํ๑. ส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศ ใ.้็ เ.่แ มาก 
ํ๒. หนวยตรวจสอบภาย฿น ใ.ใโ เ.็ไ ปานกลาง 
ํ๓. ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี ใ.่ไ เ.ไ่ มาก 

รวมฉลีไย ใฺ่5 เฺ่ๆ มำก 
  

 จากตารางทีไ ๐่ พบวา ผลการประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ดຌานคุณลักษณะผูຌน า จ านกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ดยรวม
ฉลีไยอยู฿นระดับมาก ดยส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน มีคาฉลีไยสูงทีไสุด สวนคณะวิทยาการ
จัดการ ส านักคอมพิวตอร์ละหนวยตรวจสอบภาย฿น มีคาฉลีไยระดับปานกลาง 
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ตำรำงทีไ ไ้ คำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/
 ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำทีไ จ ำนกตำมคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/
 สถำบัน  
 

คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน 

ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำทีไ   
คำฉลีไย 

คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 
ควำมหมำย 

ํ. คณะครุศาสตร์  ๐.์๑ ์.๒๓ มาก 
๎. คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์   ๏.๕๓ ์.๒๏ มาก 
๏. คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ๏.๕ํ ์.๓๓ มาก 
๐. คณะวิทยาการจัดการ   ๏.๏๎ ํ.ํํ ปานกลาง 
๑. บัณฑิตวิทยาลัย   ๐.ํ๓ ์.๓๒ มาก 
๒. ส านักงานอธิการบดี ๐.์์ ์.๒์ มาก 
๓. ส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน ๐.์๑ ์.๔๔ มาก 
๔. ส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ ๐.ํ๑ ์.๓ํ มาก 
๕. ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน   ๐.๕๏ ์.ํ์ มากทีไสุด 

ํ์. ส านักศิลปะละวัฒนธรรม  ๐.๎ํ ์.๑๑ มาก 
ํํ. สถาบันวิจัยละพัฒนา ๏.๎๒ ํ.๕์ ปานกลาง 
ํ๎ ส านักรงรียนสาธิต ๐.๏ํ ์.๒์ มาก 
ํ๏ ส านักคอมพิวตอร์ ๏.์๑ ์.๒๏ มาก 
ํ๐. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๐.์๔ ์.๐๏ มาก 
ํ๑. ส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศ ๏.๒๎ ํ.๓๒ มาก 
ํ๒. หนวยตรวจสอบภาย฿น ๏.๑์ ์.๒๒ มาก 
ํ๓. ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี ๏.๔๏ ์.๐๑ มาก 

ดยรวม ๏.๔๕ ์.๔๒ มำก 
 

 จากตารางทีไ ไ้ พบวา ผลการประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ จ านกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 
ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก ดยส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน มีคาฉลีไยสูงทีไสุด สวนคณะ
วิทยาการจัดการละสถาบันวิจัยละพัฒนา มีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง 
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ตำรำงทีไ ๕เ  จ ำนวนผู้ประมินคำฉลีไยละคำบีไยงบนมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของ
 ผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  
 

คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน 

ด้ำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

คำฉลีไย 
คำบีไยงบน

มำตรฐำน 
ปล 

ควำมหมำย 

ํ. คณะครุศาสตร์  ๐.์๎ ์.๓๑ มาก 
๎. คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์   ๏.๔๕ ์.๓๏ มาก 
๏. คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ๏.๓๕ ์.๕๑ มาก 
๐. คณะวิทยาการจัดการ   ๏.๐ํ ์.๕๔ ปานกลาง 
๑. บัณฑิตวิทยาลัย   ๐.ํ์ ์.๓๑ มาก 
๒. ส านักงานอธิการบดี ๏.๔ํ ํ.์๏ มาก 
๓. ส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน ๏.๓๎ ํ.์๓ มาก 
๔. ส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ ๐.์๓ ์.๔๏ มาก 
๕. ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน   ๐.๔๐ ์.๎ํ มากทีไสุด 

ํ์. ส านักศิลปะละวัฒนธรรม  ๐.๎๑ ์.๑๒ มาก 
ํํ. สถาบันวิจัยละพัฒนา ๐.ํ๎ ์.๔๔ มาก 
ํ๎ ส านักรงรียนสาธิต ๐.๎์ ์.๕์ มาก 
ํ๏ ส านักคอมพิวตอร์ ๎.๕๔ ์.๓๒ ปานกลาง 
ํ๐. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๐.์๓ ์.๑๐ มาก 
ํ๑. ส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศ ๐.ํํ ์.๓๒ มาก 
ํ๒. หนวยตรวจสอบภาย฿น ๏.๐๐ ์.๒๓ ปานกลาง 
ํ๓. ศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี ๏.๔๓ ์.๑๐ มาก 

ดยรวม ๏.๔ํ ํ.์๏ มำก 
 

 จากตารางทีไ ๑เ พบวา ผลการประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ านกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
ศูนย์/สถาบัน ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก ดยส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน  มีคาฉลีไยสูงทีไสุด 
สวนคณะวิทยาการจัดการ ส านักคอมพิวตอร์ ละหนวยตรวจสอบภาย฿น มีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง 
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 จำกปลำยปຂดของบบสอบถำม ผู้ตอบบบสอบถำมหรือผู้ประมินซึไงป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหำร คณำจำรย์ ละบุคลำกรของมหำวิทยำลัย มีข้อสนอนะพืไอกำรพัฒนำ
หนวยงำน/มหำวิทยำลัย ดยสรุปจ ำนกป็นรำยด้ำน ดังนีๅ 

 

ด้ำนกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
 

  มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสัมมนาทางวิชาการพืไอ฿หຌกิดการลกปลีไยนมุมมอง ความคิดละ
ป็นการปรับปรุง฿หຌสอดคลຌองกับความป็นเปของสังคมละความกຌาวหนຌาทางวิชาการ การรับคณาจารย์              
ตละสาขาวิชาควรรับผูຌทีไส ารใจการศึกษาทางดຌานการศึกษาละมีความหมาะสมความกับป็นครู           
ควรบริหารงานดຌวยระบบธรรมาภิบาลทีไปรง฿ส ตรวจสอบเดຌละมีคณะกรรมการตรวจสอบการจัดท า
ครงการตางโ ฿นรืไองคาตอบทนวิทยากร การชารถ งินคาวัสดุ ป็นตຌน การ฿หຌบุคลากรเดຌมีสวนรวม            
฿นการพัฒนามหาวิทยาลัยละการปຂดรับฟังความคิดหในของคณาจารย์ทุกสาขาวิชา ควรมีการจัดสัมมนา
คณาจารย์อยางนຌอยภาคการศึกษาละ ํ ครัๅง ดยมีการระดมความคิดละลกปลีไยนความคิดหใน           
พืไอการพัฒนาละปรับปรุงการท างานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมทีไป็น
จุดดนของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาละยกระดับคานิยมของนิสิตนักศึกษา฿หຌทัดทียมมหาวิทยาลัยชัๅนน า            
฿นประทศ ควร฿ชຌยุทธศาสตร์ การกระตุຌนคนทีไมีความสามารถ฿หຌออกมาท างาน฿หຌกับสวนรวมพืไอประยชน์
ขององค์กร ควรมีการพัฒนาการปฏิบัติหนຌาทีไของคณาจารย์ครงการ ๏ ปี คณะผูຌบริหารคณะควรคิดออกบบ
งานจากขຌางบนลงสูขຌางลาง฿นรูปบบทีไงายละสะดวกมากขึๅนพืไอป้องกันการผิดพลาดของงานทีไตຌองกຌเข
หลายรอบ ควรจัดระบบขัๅนตอนการด านินงานรืไองอกสาร฿หຌชัดจนพืไอความสะดวกรวดรใว฿นการ
ประสานงานละการติดตามระหวางคณาจารย์ละจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน ผูຌบริหารคณะควรมีวิสัยทัศน์              
ทีไนຌนความป็นวิชาการ มีการบริหารงานอยางตรงเปตรงมานຌนการท างานทัๅงดຌานคุณภาพละปริมาณ            
ควรยกดຌานการบริหารละจัดระบบครงสรຌางหนวยงาน฿หຌป็นหมวดหมูทีไชัดจนละนຌนการ฿หຌบริการละ
การบริหารจัดการทีไดี ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารงาน฿หຌมีประสิทธิภาพ ควรปรับปรุงกຌเขความลาชຌา            
ของการ฿หຌบริการงานตางโ ควรจัดสวัสดิการตางโ พืไอป็นขวัญละก าลัง฿จ฿นการท างาน฿หຌมีประสิทธิภาพ
กบุคลากร ควรจัดกรอบอัตราก าลังทีไป็นจริง หมาะสม ถูกตຌอง ชัดจนละก าหนดภาระงาน฿หຌหมาะสม
พียงพอกับจ านวนบุคลากร ควรมองงาน฿นภาพรวมละรวมกันกຌเขปัญหา฿นภาพรวมเมบงยก             
ควรปຂดรับนวคิดละขຌอคิดหในของทุกโ ฝຆายพืไอน ามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ปัญหาตางโ ควรกຌเขปรับปรุง
รืไองการลือกปฏิบัติละการมองรืไองผลประยชน์สวนตนละกลุมคน ควร฿ชຌระบบคุณธรรมมากกวาระบบ
อุปถัมภ์พืไอ฿หຌการด านินงานของมหาวิทยาลัยด านินเปดຌวยความรียบรຌอยละมีประสิทธิภาพ องค์กรยังขาด
ระบบ One Stop Service ควรปรับปรุงระบบ฿หຌมีความรวดรใว กระชับละชัดจนมากขึๅน ชน อกสาร
ระหวางหนวยงาน อกสารติดตอภายนอก การลดขัๅนตอนทีไท า฿หຌกิดความซๅ าซຌอนละลาชຌา ควรพิไม
ประสบการณ์฿นรืไองการตรวจสอบละความรูຌดຌานการตรวจสอบ 
 

ด้ำนวิชำกำรละกำรจัดกำรรียนกำรสอน 
 

 คณาจารย์มีอุปสรรค฿นการท าผลงานทางวิชาการ คือ การนิทศ การสอน ถึงมຌวาจะป็นภารกิจ
หลักทีไส าคัญตเมเดຌคิดป็นภาระงาน ควรมีหลักกณฑ์฿นการท าบัณฑิตนิพนธ์ ของตละสาขาวิชา฿หຌป็นเป         
฿นทิศทางดียวกัน การจัดการรียนการสอนบางรายวิชามีนืๅอหาทีไสอน฿นตละหมู รียนเมตรงกับ มคอ.            
หรือนวการสอน ควรปรับปรุงหลักสูตร฿หຌมีความทันสมัยสอดคลຌองกับบริบททางสังคม การพัฒนาศักยภาพ            
ของคณาจารย์ดຌานต าหนงวิชาการละสงสริมการสรຌางงานวิจัยละการผยพรบทความวิจัย ปรับปรุงงาน
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ดຌานวิชาการละการบริหารจัดการ฿หม มหาวิทยาลัยควรมีความรวมมือระหวางประทศดຌานการวิจัยละ           
ควรวางป้าหมายละก าหนดผนงานของคณะ฿หຌชัดจน ควร฿ชຌหลักธรรมาภิบาล฿นการประสานงาน บูรณา
การศาสตร์ละผลงานวิจัยของตละสาขาวิชาขຌาดຌวยกันพืไอสรຌางบัณฑิตทีไมีคุณธรรม ส าหรับป็นจุดขาย    
ละประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย มีการรงพัฒนางานวิจัยทีไสามารถตอบจทย์ทຌองถิไนละตีพิมพ์เดຌหลากหลาย
ละการพัฒนารูปบบการวิจัยป็นทีม฿หຌหในป็นรูปธรรมพืไอสรຌางงานวิจัยทีไมีคุณภาพภาย฿ตຌศักยภาพ           
ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาศักยภาพของผูຌสอนละนิสิตนักศึกษาดยการจัดอบรม มีการปรับปรุงการบริหาร  
ดຌานวิชาการดຌวยการจัดประชุมหรือจัดอบรมทางวิชาการ฿หຌทันสมัยละถูกตຌอง พราะมีผลตอการประกัน
คุณภาพทางดຌานวิชาการละการลงมือปฏิบัติ พืไอป็นประยชน์ตอผูຌสอนละนิสิตนักศึกษา฿นสาย           
การประกอบวิชาชีพเดຌ คณะควรยกงานการรียนการสอนออกจากงานธุรการอยางชัดจนพืไอพัฒนา            
เปสู การรียนการสอนทีไมีประสิทธิภาพ ควรก าหนดปฏิทินการด านินงานดຌานวิชาการ฿หຌชัดจนละ฿หຌวลา
กับคณาจารย์ผูຌสอน฿หຌมีวลาท างานมากขึๅน มีการสงสริมการน าสนอผลงานทางวิชาการ฿นการประชุม
ระดับชาติละนานาชาตินืไองจากป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับมหาวิทยาลัย 
 

 คณาจารย์ควร฿หຌความส าคัญรืไองการจัดการรียนการสอนป็นอันดับรก ละบริหารจัดการ
ภารกิจอืไน฿หຌป็นนวทางปฏิบัติดียวกัน ควรมีการสงสริมการรียนการสอน฿หຌมีทักษะภาษาอังกฤษพิไมติม               
ละมีมาตรการ฿นการลงทษหรือการกຌเขปัญหาดຌานการรียนการสอนอยางขຌมงวด รวมทัๅง ควรกระจาย
ระบบการบริหาร฿หຌชัดจนละมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาคุณภาพการรียนการสอนพืไอสรຌางภาพลักษณ์  
ของมหาวิทยาลัย฿นการป็นผูຌน าทางการศึกษาทัๅงการรียนการสอนละงานวิจัย ควรนຌนผูຌรี ยน฿หຌมาก                
ทัๅงดຌานความรูຌ กระบวนการคิด การ฿ชຌหตุผลละทักษะทางปัญญา 
 

ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ 
 

 ควรจัดสรรงบประมาณพืไอจຌางคณาจารย์พิศษกรณีทีไมีคณาจารย์ลาศึกษาตอละสนับสนุน
งานวิจัยละพัฒนาศักยภาพการท างานของคณาจารย์ มีการจัดสรรงบประมาณ฿นการพัฒนาหลักสูตรตางโ 
ละงดการ฿ชຌจายงบประมาณของคณะละส านักทีไเมกอ฿หຌกิดประยชน์ตอมหาวิทยาลัย พืไอน างบประมาณ
มาพัฒนามหาวิทยาลัย฿นดຌานอืไนโ ตอเป ควรมีการควบคุม ดูล การงิน พัสดุ ละทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
฿หຌมีความชัดจนละปรง฿ส เมปกปຂด รืไองการบิกจายงินตางโ ฿หຌป็นเปตามกฎ ระบียบของมหาวิทยาลัย 
จัดหางบประมาณ฿นการประชาสัมพันธ์ทีไ พียงพอพืไอการรองรับท าการประชาสัมพันธ์฿นอนาคต                 
ควรสนับสนุนงบประมาณกีไยวกับการจัดหาทคนลยีละอุปกรณ์สืไอสตทัศนูปกรณ์ทีไทันสมัยพืไอตอบสนอง
ความตຌองการของผูຌมาขอ฿ชຌบริการ 
 

ด้ำนบุคลำกร 
 

 ควรมีการพิจารณาการเดຌรับสิทธิตางโ ของบุคลากรอยางยุติธรรมละป็นเปตามมาตรฐาน
ดียวกัน ควรปรับปลีไยนรืไองการตงกายของคณาจารย์฿หຌหมาะสมละตรงกับพศพรຌอมวางตนละ
พฤติกรรม฿หຌมีความหมาะสม การปรับปรุงการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ฿หຌมีจิตบริการ฿หຌตใมศักยภาพ               
ดຌวยเมตรีจิต มีความรวดรใวละลดขัๅนตอน฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถขຌาถึงผูຌ฿หຌบริการเดຌ คณาจารย์ผูຌควบคุม          
การออกภาคสนามของครงการตางโ ควรประพฤติตน฿หຌป็นบบอยางทีไดี ควรพัฒนาการท างานของ
จຌาหนຌาทีไ฿หຌมีประสิทธิภาพละท างานเมซๅ าซຌอน ควรจัด฿หຌมีจຌาหนຌาทีไสนับสนุนการท างานดຌานอกสารของ
สาขาวิชาตางโ ละควรนຌนการน าทคนลยีมา฿ชຌ฿นการสืไอสารขຌอมูลขาวสาร฿นองค์กรระหวา งหนวยงาน
คณาจารย์ละจຌาหนຌาทีไ  บุคลากรควรเดຌรับการปลูกฝังความป็นหนึไงดียว มีการพัฒนาบุคลากร              
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฿หຌตรงกลุมป้าหมาย มีการท างานป็นทีมละมุงประยชน์สวนรวม มหาวิทยาลัยควรพิไมประสิทธิภาพ               
การท างานของบุคลากรสายสนับสนุนดยการก าหนดบทบาทหนຌาทีไละกรอบภาระงาน฿หຌชัดจน มีการ฿ชຌ
จิตวิทยาขององค์กรสงสริม฿หຌบุคลากรมีความขຌา฿จรวมกัน มีการสนับสนุนบุคลากรผูຌทีไมีความรูຌความสามารถ
ขຌามาท างาน ละการจัดหาบุคลากร฿หຌมีจ านวนทีไหมาะสม ควรจัดท าบบฟอร์มของการท างานตางโ               
฿หຌชัดจนละควรยกลิกระบบสกนนิๅว การสรຌางจิตส านึก฿หຌบุคลากรนึกถึงประยชน์สวนรวมละ฿หຌความ
รวมมือกับงานสวนตางโ อยางตใมทีไ การลดขຌอขัดยຌงละรวมมือชวยกันกຌปัญหาทีไกิดขึๅนสรຌางความ
ตระหนัก฿หຌทุกคนมีความรับผิดชอบ฿นหนຌาทีไ ควรจัดกรอบอัตราก าลังทีไป็นจริง หมาะสม ถูกตຌอง ชัดจนละ
ก าหนดภาระงาน฿หຌหมาะสมพียงพอกับจ านวนบุคลากร มีการสรรหาบุคคลพิไมติมตามกรอบอัตราก าลัง 
สรຌางความตระหนัก฿หຌทุกคนมีความรับผิดชอบ฿นหนຌาทีไ การสรຌางความสามัคคี ความมีระบียบวินัยของ
บุคลากรทุกคนทุกระดับภาย฿นองค์กร จัดสัมมนาปลูกฝัง฿หຌบุคลากรกิดความรักองค์กรละจัดอบรม              
ดຌานระบบการท างานละดຌานภาษาตางประทศ จัดสรรบุคลากรพืไอรองรับงานดຌานตางโ ของส านักพืไอ฿หຌ
การปฏิบัติงานป็นเปอยางรวดรใวละมีประสิทธิภาพ ควรมีคณาจารย์ชาวตางประทศพิไมมากขึๅนละ                
การพัฒนาคณาจารย์ประจ า฿หຌศึกษาตอพืไอ฿หຌเดຌต าหนงงานวิชาการทีไสูงขึๅน ควรมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษ
฿หຌกคณาจารย์ละจຌาหนຌาทีไ ควรมีการพิไมขวัญละก าลัง฿จ฿หຌกบุคลากรอยางป็นธรรมละหมาะสม            
กับการงานทีไตຌองรับผิดชอบ การรับบุคลากรควรพิจารณา฿หຌหมาะสม ดยฉพาะตຌองมี฿บประกอบวิชาชีพครู  
 

ด้ำนทคนลย ี
 

 ควรพัฒนาวใบเซต์฿หຌขຌอมูลป็นปัจจุบันละนຌนการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละองค์ความรูຌ            
จากบุคลากรภาย฿นมาพัฒนาระบบงานมากกวาการจัดซืๅอจากภายนอก มหาวิทยาลัยควร฿หຌการสนับสนุน   
รืไองอุปกรณ์ สถานทีไ หຌองรียน รวมถึงหຌองปฏิบัติการรวมพืไอลดคา฿ชຌจายทีไซๅ าซຌอน ชน ปรจใคตอร์ 
คอมพิวตอร์ ครุภัณฑ์ตางโ ทีไมีหมือนกันควรบริหารจัดการ฿หຌ฿ชຌทรัพยากรรวมกัน การพัฒนาอุปกรณ์               
฿นการจัดกใบขຌอมูลตางโ ทัๅงขຌอมูลภาพนิไง ภาพคลืไอนเหวละวิดีอ฿หຌสอดคลຌองกับส านักประชาสัมพันธ์            
พืไอตอบสนองความตຌองการของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย การจัดหาหนังสือ อุปกรณ์ พืไอสรຌางองค์ความรูຌละ
ความขใงกรงของคณะตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์ส านักงานบางอยาง            
ทีไช ารุดละมีประสิทธิภาพลดลง ชน ครืไองคอมพิวตอร์ ครืไองฉายปรจคตอร์ ครืไองพิมพ์ 
 

ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
  

 ควรปຂดอกาส฿หຌเดຌรับขຌอมูลอยางถูกตຌอง ชืไอถือเดຌ สรຌางการท างานรวมกันดຌวย฿จดยมี               
ความตระหนักวาทุกคนป็นจຌาของมหาวิทยาลัยรวมกัน ควรหาวิธีการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตนักศึกษา           
ดยการรวมมือกัน฿นทุกสาขาวิชาละจัดครงการประชาสัมพันธ์พืไอเปนะนวนักรียนมัธยมศึกษา           
ตอนปลาย฿นรงรียน฿นพืๅนทีไภาคกลางละจังหวัด฿กลຌคียง ควรปรับปรุงระบบการลงทะบียนวิชากน
วิทยาศาสตร์ส าหรับนิสิต ปี ํ นืไองจากนิสิต ปี ๎-๐ ลงทะบียนกอนจนตใมกือบทุกหมูรียน จนท า฿หຌนิสิต
ชัๅนปีทีไ ํ เมสามารถลงทะบียนรียนเดຌ นอกจากนีๅ ควรปรับปรุงรืไองการประชาสัมพันธ์ละการสืไอสาร             
฿นองค์กรทัๅงขาวสารดຌานวิชาการ ขຌอมูล มคอ. ละงานดຌานตางโ ฿หຌมีความชัดจนมากขึๅน 
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ด้ำนอำคำรสถำนทีไละสิไงวดล้อม 
 

 ควรขยายวลาการปຂดอาคารพืไออ านวยประยชน์฿หຌคณาจารย์เดຌ฿ชຌวลาท างานเดຌมากขึๅน              
ควรปรับปรุงสิไงวดลຌอม฿นมหาวิทยาลัยรืไองความสะอาด ความนาอยูละการ฿ชຌชีวิตภาย฿นมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการจัดสถานทีไพักผอนบริวณตางโ ภาย฿นมหาวิทยาลัย พืไอ฿หຌนิสิตนักศึ กษาเดຌมีทีไนัไงท ากิจกรรม          
ตางโ เดຌ ควรปรับปรุงละพัฒนาดຌานภูมิทัศน์ การปลูกตຌนเมຌ฿หญรอบบริวณสนามฟุตบอล การจัด
สภาพวดลຌอม฿นมหาวิทยาลัย฿หຌมีความหมาะสมละทันสมัย การจัดหาหຌองนๅ าส าหรับคณาจารย์ละ               
นิสิตนักศึกษา฿หຌพียงพอ รวมทัๅง การดูลรักษาความสะอาดของหຌองนๅ าอยูสมอ ควรปรับปรุงดຌานอาคาร
สถานทีไ฿หຌนิสิตนักศึกษาเดຌมีพืๅนทีไ฿นการท ากิจกรรมตางโ มีการปຂดประตูทางหนีเฟ ป้องกันวลากิดเฟเหมຌ 
ควรปรับปรุงอาคารรียน หຌองนๅ า ละระบบเฟฟ้า ฿หຌ฿ชຌงานเดຌตามปกติ รวมทัๅง การบริหารจัดการอาคาร ๕ 
ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ฿หຌสามารถอ านวยความสะดวกตอการจัดการรียนการสอนละการท างานของ
คณาจารย์ละจຌาหนຌาทีไ ควรจัดตรียมความพรຌอมดຌานสถานทีไ หຌองรียน฿หຌพียงพอตอการพัฒนาหลักสูตร         
ทีไจะพิไมขึๅน ควรปรับปรุงสิไงวดลຌอมตางโ ฿นหຌองท างาน฿หຌมีอากาศถายทเดຌดี การปรับสภาพวดลຌอม            
฿หຌหมาะสม สด฿ส นาอยู การปลูกตຌนเมຌพิไมติมหรือการทาสีอาคาร฿หมพืไอ฿หຌอาคารเมทรุดทรม พัฒนา
หຌองรียนชัไวคราว ละสถานทีไ฿หຌบริการกนิสิตนักศึกษา฿หຌพียงพอ 
 

 สรุปผลกำรประมินด้ำนทีไ ๐ กำรประมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีไของ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 

 จากการจกบบสอบถาม ฿หຌก กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการ
กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ        
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมส.ี คณาจารย์ ละผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา มีผูຌตอบประมิน              
รวมทัๅงสิๅน ๓ํํ คน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา                         
฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ มืไอปรียบทียบกับผลการด านินงาน฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ฿นภาพรวม
พบวา ทัๅงสองปีอยู฿นระดับปานกลาง ดยดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยู฿นระดับมาก
ละมีคาฉลีไยสูงสุด สวนดຌานทีไมีคาฉลีไยตไ าสุด ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ป็นดຌานการบริหารงาน               
ตามหลักธรรมาภิบาล ตกตางจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ป็นดຌานการบริหารงานชิงระบบ                       
฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ การประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของอธิการบดี ดยรวมอยู฿นระดับ
มาก มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา ทุกดຌานอยู฿นระดับมาก ดยมีดຌานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล            
มีคาฉลีไยสูงทีไสุด สวนดຌานคุณลักษณะผูຌน ามีคาฉลีไยตไ าสุด/การประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของ          
รองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ปรียบทียบระหวางปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ กับปีงบประมาณ พ.ศ. 
๎๑๑๔ ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมากทัๅงสองปี ดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ดຌานคุณลักษณะผูຌน า มีคาฉลีไย
สูงทีไสุด สวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ มีคาฉลีไยสูงทีไสุด ละการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล มีคาฉลีไยตไ าทีไสุดทัๅงสองปี/การประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมากทัๅงสองปี ดยดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ มีคาฉลีไย 
สูงสุด สวน฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ดຌานคุณลักษณะผูຌน ามีคาฉลีไยตไ าสุด ตกตางจากปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๎๑๑๔ ซึไงดຌานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีคาฉลีไยตไ าสุด  มืไอพิจารณาป็นรายคณะ คณะทีไมี
คาฉลีไยสูงสุด เดຌก บัณฑิตวิทยาลัย รองลงมาป็น คณะครุศาสตร์ ละคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
ตามล าดับ สวนคาฉลีไยตไ าสุด เดຌก คณะวิทยาการจัดการ ละมืไอพิจารณาป็นวิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 
พบวา ส านักมีคาฉลีไยสูงสุด เดຌก ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน รองลงมาป็น ส านักรงรียน
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สาธิต ละส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ ตามล าดับ สวนส านักทีไมีไคาฉลีไยตไ าสุด เดຌก ส านัก
คอมพิวตอร์   
 

 ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 

  ผลการประมินภาพรวมการด านินงานของมหาวิทยาลัย ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. โ55่          
มืไอปรียบทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. โ55็ ซึไงมีผลดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 
๎๑๑๔ ภาย฿ตຌการด านินงานของอธิการบดีทีไมีความตอนืไอง พบวา ผลการประมินการปฏิบัติหนຌาทีไของ
อธิการบดี฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก รวมทัๅงผลการประมินการปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌบริหารระดับรองอธิการบดี 
ผูຌชวยอธิการบดีละผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ดยรวมอยู฿นระดับมากชนดียวกัน 
กรรมการหในวาผลการประมินดยรวมดีขึๅนกวาปีกอน ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวาผูຌบริหารมหาวิทยาลัยมีความ
ชัดจนละตอนืไองรวมทัๅงมีผลการด านินงาน฿นชิงการพัฒนาดีขึๅนมืไอปรียบทียบกับผลการประมิน฿นปี            
ทีไผานมา 
 
 

 ผลกำรประมินด้ำนทีไ ๕ กำรตรวจยีไยมหนวยงำน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย เดຌขຌาตรวจยีไยม
หนวยงาน ํ๒ หนวยงานของมหาวิทยาลัย ระหวางวันทีไ ๏ - ๎๕ กันยายน พ.ศ. ๎๑๑๔ พืไอติดตาม              
ผลการด านินงานละการปรับปรุงพัฒนาตามขຌอสนอนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละ
ประมินผลงานฯ จากการตรวจยีไยมหนวยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑่ รวมทัๅงรับทราบประดใน
ปัญหาของทุกหนวยงาน฿นการตรวจยีไยมหนวยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ พืไอ฿หຌหนวยงานเดຌรับ
ฟังขຌอสนอนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ พืไอการปรับปรุงละพัฒนา           
การด านินงาน฿นปีงบประมาณถัดเป 
 

 รายละอียด฿นภาพรวม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
เดຌน าสนอขຌอมูล ปัญหา ละสนอความคิดหในเวຌกับหนวยงานตางโ จ านกป็น ๕ ดຌาน สรุปเดຌดังนีๅ 
 

[. ด้ำนงบประมำณ  
  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณกระจายลงเป฿นครงการของหนวยงาน฿นมหาวิทยาลัย            
อยางสมอภาคละหมาะสม รวมทัๅงสามารถควบคุมละบริหารจัดการงบประมาณเดຌ ทัๅง฿นรืไองการบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ละอืไนโ ละมีการบริหารงบประมาณ฿นสัดสวนทีไหมาะสม                
กับงาน฿นสาขาวิชา 
 ปัญหำทีไพบ   
  ฿นปี ๎๑๑๔ มีการปลีไยนปลงการปຂดภาครียนพืไอขຌาสูประชาคมอาซียน ท า฿หຌ           
การบริหารงบประมาณตຌองรีบด านินการ ภารกิจดิมทีไวางผนเวຌ จะถูกรงรัด฿หຌ฿ชຌภาย฿นระยะวลาสัๅนโ             
วิธีปฏิบัติจึงท า฿หຌกิดปัญหา ละการบิกจายครุภัณฑ์ละสิไงกอสรຌางบางหนวยงานยังเมป็นเปตามระยะวลา
ทีไก าหนด รวมถึงบุคลากรทีไพิไมขึๅน ท า฿หຌคา฿ชຌจายสวน฿หญของมหาวิทยาลัยป็นรืไองของบุคลากร งินดือน
คาจຌาง หรือคาตอบทนตางโ คอนขຌางสูง นืไองจากมหาวิทยาลัยอยู฿นการควบคุมของภาครัฐงินดือน            
คาจຌางจึงจัดสรรตามนยบายของรัฐบาล 
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  ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
ํ. มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการบริหารจัดการงบประมาณ ดยทราบทีไมาวามาจากทีไ฿ด 

พืไอ฿หຌคณะด านินงานเดຌอยางคลองตัว ละเม฿หຌสงผลกระทบตอนิสิตนักศึกษา  
๎. คณะควรบริหารจัดการงบประมาณ รายเดຌ รายจาย งินคงคลัง ฿หຌป็นสัดสวน               

ทีไหมาะสม 
๏. การจัดท าผนบริหารความสีไยง฿นหนวยงานป็นสิไงส าคัญทีไมหาวิทยาลัยตຌองรง

ด านินการพืไอเม฿หຌกิดความสีไยงละมีงบประมาณ฿ชຌจายพียงพอ ชน กองคลังเดຌจຌงวาตอเปรายจายของ
มหาวิทยาลัยจะสูงขึๅนมาก นืไองจากตຌองเปจายคาต าหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ละการจายสวัสดิการ
พิไมติมทีไถูกรียกรຌองดยตลอดนัๅน มหาวิทยาลัยจะด านินการอยางเรเม฿หຌกิดความสีไยง ละมีงบประมาณ              
ทีไพียงพอ 

๐. การหารายเดຌขຌามหาวิทยาลัยป็นสิไงส าคัญทีไตຌองด านินการ 
๑. ควรมีการประมินครงการอยางขຌมงวด พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของครงการละ                

฿ชຌงบประมาณ฿หຌเดຌผลคุຌมคา 
๒. ควรน างบประมาณทีไมีอยูมาสรຌางมูลคา฿นงานบริการทางวิชาการละงานวิจั ยละ

ลใงหในอกาสทีไจะพิไมรายเดຌ฿หຌมหาวิทยาลัยมากขึๅน มีงานบริการทางวิชาการทีไสามารถดึงดูดนิสิตนักศึกษา
ขຌามาศึกษา฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

 

¥. ด้ำนบริหำร   
  มหาวิทยาลัยมีการวางผนการด านินงานพืไอ฿หຌกิดความส ารใจตามกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ดยมีนยบายสงสริมละพัฒนาคณาจารย์ละบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฿นดຌานวิชาการ ภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม ความสามารถดຌานการวิจัย ความป็นครู ความสามารถ฿นการจัดการรียนการสอน สมรรถนะ
ทางวิชาชีพ ทีไกีไยวขຌองกับสาขาวิชาทีไตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการงานตางโ ละการพัฒนาความรูຌ             
คูคุณธรรมจริยธรรม พืไอยกระดับจิต฿จ฿หຌชวยหลือซึไงกันละกันดยปราศจากผลประยชน์ 
 ปัญหำทีไพบ  
  การบริหารงานของผูຌบริหารนัๅน ผูຌบริหารสวน฿หญมีภาระงานสอนละภาระงานอืไนโ 
จ านวนมาก จึงมีวลาเมพียงพอ฿นการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
 

  ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
ํ. มหาวิทยาลัยควรค านึงถึงความส าคัญ฿นการก ากับ ดูล ควบคุมละด านินงาน                

฿หຌป็นเปตามมาตรฐาน ละคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๎. มหาวิทยาลัยควรมีนยบายจัดตัๅงหนวยงานกลางมารองรับละ฿หຌความชวยหลือ               

ดຌานภาษาอังกฤษ ฿นการปลคูมือ ระบียบฯ ขຌอบังคับฯ ละ฿บสดงผลการรียนป็นภาษาอังกฤษ 
๏. มหาวิทยาลัยควรจัดท าผนการบริหารความสีไยงภาย฿นองค์กร พราะสามารถ

สะทຌอน฿หຌหในถึงนยบายการบริหารจัดการ ละการก ากับดูลกิจการของตละองค์กร ดยหากองค์กร              
มีการบริหารความสีไยงอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผล฿หຌสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทัๅง฿นชิง
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลของงาน 

๐. เมควรละลย฿นการรับรูຌความตຌองการละปัญหาของผูຌ฿ชຌบริการ ชน บุคลากร นิสิต
นักศึกษา 

๑. ควรสรຌางสัมพันธเมตรีกับชุมชนทีไอยูบริวณรอบมหาวิทยาลัย ละขอความรวมมือ           
ชาพืๅนทีไส าหรับป็นทีไจอดรถ พืไอชวยกຌปัญหาสถานทีไจอดรถทีไเมพียงพอเดຌ 
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๒. งานนิติกร สังกัดกองบริหารงานบุคคล มีความส าคัญกับมหาวิทยาลัยป็นอยางมาก             
นิติกรจึงควรมีประสบการณ์สูง มีความมนย า พราะหากกิดปัญหาขึๅนมา อาจมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยเดຌ 

๓. คณาจารย์ควรบริหารจัดการวลาทัๅงงานวิจัย งานสอน ละงานบริหาร฿หຌหมาะสม 
๔. มหาวิทยาลัยควรยกงานบรรณารักษ์กับงานสืไอสตออกจากกัน ซึไงจะท า฿หຌ                 

การบริหารจัดการละการด านินงานสะดวกละรวดรใวมากยิไงขึๅน 
๕. ควรสรຌางบรรยากาศการรียนรูຌภาษาอังกฤษละภาษาอืไนโ ภาย฿นมหาวิทยาลัย 
ํ์. ควรมีขຌอมูลกีไยวกับความรูຌทัไวเป ขຌอหຌามปฏิบัติ ละขຌอควรระวังของตละประทศ

฿นกลุมอาซียนผยพร฿หຌนิสิตนักศึกษา ละบุคลากรภาย฿นมหาวิทยาลัยทราบ 
ํํ. มหาวิทยาลัยควรก าหนดกฎระบียบ฿นการสงผลการรียนของมหาวิทยาลัยทีไชัดจน

ละควรระมัดระวัง ควบคุมระบบการสงกรดละการกຌเขผลการรียน฿หຌขຌมงวด 
ํ๎. มหาวิทยาลัยควร฿หຌความส าคัญกับสถิติจ านวนนิสิตนักศึกษาทีไขຌาศึกษา ละจ านวน

นิสิตนักศึกษาทีไส ารใจการศึกษา พราะป็นตัวปรส าคัญ฿นการบริหารมหาวิทยาลัย 
ํ๏. ควรมีหัวหนຌาส านักงานป็นหลัก฿นการชวยบริหารจัดการงานภาย฿นส านักงาน   
 

]. ด้ำนวิชำกำร 
 มหาวิทยาลัยเดຌมีการพัฒนารูปบบการรียนการสอนละกิจกรรมตางโ฿หຌสอดคลຌองกับ        
ยุคสมัย ละสงสริม฿หຌนิสิตนักศึกษาขຌารวมการขงขันประกวดผลงานทางวิชาการ฿นรูปบบตางโ              
ละจัดกิจกรรมครงการรียนรวมกับมหาวิทยาลัย฿นครือขายอาซียน พืไอตรียมความพรຌอมพืไอขຌาสู
ประชาคมอาซียน มหาวิทยาลัยยังเดຌสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรละการด านินการรียนการสอน฿หຌผาน
ตามกณฑ์มาตรฐานทีไ สกอ. ก าหนด ดยนຌนรืไองงานวิจัย฿หຌมีคุณภาพ ผลงานวิจัยสามารถตีพิมพ์ผยพร           
฿นวารสารระดับชาติ มีการพัฒนาฐานขຌอมูลงานวิจัย พืไอป็นหลงขຌอมูลส าหรับคณาจารย์฿นมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการพัฒนาหຌองสมุดวิจัยพืไอป็นหลงคຌนควຌา ละการ฿หຌบริการทางวิชาการ 
 ปัญหำทีไพบ  
  การผลักดันงานวิจัย฿หຌขຌาถึงคณาจารย์฿นทุกกลุมยังเมสามารถท าเดຌ ละสถาบันวิจัย 
ละพัฒนาเมมีอ านาจหรือมาตรการ฿นการก ากับคณาจารย์฿นการท างานวิจัยเดຌ ประกอบกับการขຌาสูต าหนง   
ทางวิชาการของคณาจารย์฿นตละสาขาวิชายังมีจ านวนนຌอยคณาจารย์สวนหนึไงขอ฿หຌ มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ทุนการศึกษาตอปริญญาอกกคณาจารย์ทีไมีอายุ ๐๑ ปีขึๅนเป อาจป็นรูปบบการสนับสนุนงบประมาณ
บางสวนหรือ฿นลักษณะการกูຌยืม 
 

 ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
ํ. มหาวิทยาลัยควรศึกษาละวิคราะห์ขຌอสอบวัดความรูຌความสามารถทัไวเปของผูຌส ารใจ

การศึกษาทีไส านักงาน ก.พ. ฿ชຌวัดความรูຌความสามารถทัไวเป ฿นปี พ.ศ. ๎๑๑๓ ดยน าผลการวิคราะห์นัๅน          
มาปรับปรุงกຌเขจุดออน฿นการจัดการรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

๎. ควร฿หຌความส าคัญวิธีการถายทอดความรูຌกนิสิตนักศึกษา ควร฿ชຌหลักการทีไวา 
ศาสตร์฿ดเดຌมาดยวิธี฿ด วิธีรียนทีไดีทีไสุดของศาสตร์นัๅน คือ วิธีนัๅน 

๏. การผลิตบัณฑิตทางดຌานวิทยาศาสตร์นอกจากจะมีความคิดทางดຌานวิทยาศาสตร์ลຌว 
บัณฑิตจะตຌองมีคุณธรรมละจริยธรรมควบคูกันเปดຌวย ดยยึดหลักความรูຌคูคุณธรรม มีความรูຌทีไจ าป็นส าหรับ
การด ารงชีวิต฿นอนาคต มีความสามารถ฿นการคิด วิคราะห์ วิพากษ์ ละชืไอมยงความรูຌตาง โ ขຌาดຌวยกันจน
กิดป็นองค์ความรูຌ฿หม ละมีความสามารถ฿นการป็นผูຌน า ควรมุงนຌนการจัดการรียนการสอนทีไมีคุณภาพ 
ละการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ 
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๐. ควรมีจຌาของภาษาชวยสอนภาษาอังกฤษ฿นระดับอุดมศึกษา ละควรปรับ อัตรา
คาจຌาง฿หຌมีความหมาะสม 

๑. มหาวิทยาลัยควรมุงนຌนการผลิตคุณภาพบัณฑิตป็นส าคัญมากกวาการนຌนจ านวน
นิสิตนักศึกษาทีไขຌาศึกษาตอจ านวนมาก 

๒. ควรศึกษาหลักสูตรละวิธีการรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชัๅ นน า฿นประทศ           
วาด านินการอยางเรละน าจุดดนนัๅนมาปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พืไอพัฒนาคุณภาพของผูຌรียน
ตอเป 

๓. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรละการจัดการรียนการสอน฿หຌสอดคลຌองกับ             
ความตຌองการของตลาดรงงานทีไมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใว 

๔. ควรก าหนดหลักกณฑ์การวัดระดับคุณภาพของบัณฑิต ดยการส ารวจความคิดหใน
ของผูຌประกอบการ 

๕. คณาจารย์ควรมุงนຌน฿นการพัฒนาคุณภาพละประสิทธิผล฿นการจัดการรียน            
การสอนระบบออนเลน์฿หຌกนิสิตนักศึกษา 

ํ์. การส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตทีไส ารใจการศึกษา ควรพิไมประดในการท างาน
ตรงตามวุฒิการศึกษาดຌวย 

ํํ. ควรท าภารกิจศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พืไอบริการดຌานการรียนการสอนละ
บริการทຌองถิไน฿หຌขຌมขຌนขึๅน 

ํ๎. ควรส ารวจขຌอมูลอาชีพ฿นกลุมประทศอาซียน พืไอผลิตบัณฑิต฿หຌสามารถเปท างาน                    
฿นตางประทศเดຌ 

ํ๏. การวิจัยทีไมุงป้าเปสูระดับนานาชาติจ าป็นทีไจะตຌองหานวรวมละทุนทรัพย์              
฿นการรวมกลุมท าวิจัย฿หຌป็นทีไยอมรับ฿นระดับนานาชาติ 

ํ๐. ควรพัฒนาวิชาชีพครู ฿หຌ ป็นวิชาชี พชัๅนสู ง  ละหาจุดดน฿นการน า สนอ
ความกຌาวหนຌาละการพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

ํ๑. ควรมุงนຌนการท างานวิจัยละผยพรผลงานวิจัย พืไอกຌปัญหาของประทศ  
ํ๒. ครงการผลิตครูบຌานสมดใจจຌาพระยาสูความป็นลิศ ควรด านินการอยางตอนืไอง

ละน าสนอ฿หຌผูຌบริหารมหาวิทยาลัยละสภามหาวิทยาลัยเดຌทราบ ละ฿หຌการสนับสนุนดยก าหนดป็น
นยบายละรวมกันผลักดัน฿หຌการผลิตครูบຌานสมดใจจຌาพระยาสูความป็นลิศท าเดຌจริงอยางป็นอกภาพ 

ํ๓. มหาวิทยาลัยควรจัดสงนิสิตนักศึกษาฝຄกประสบการณ์วิชาชีพครูทีไมีความพรຌอม           
ละความหมาะสม฿หຌกรงรียนสาธิต พืไอ฿หຌรงรียนสาธิตป็นสถานทีไฝຄกประสบการณ์วิชาชีพทีไมีคุณภาพ 

ํ๔. บัณฑิตวิทยาลัยควรป็นตຌนคิดนยบาย ละประสานงานกับสาขาวิชา ฿นการพัฒนา
หลักสูตรตางโ ละการก ากับดูล ควร฿หຌประธานสาขาวิชามีสวนรวมดຌวย 

ํ๕. ควรศึกษาวิจัย฿นดຌานอาหารพืไอตอบสนองความตຌองการของผูຌสูงวัย      
๎์. การจัดกิจกรรมการรียนการสอนภาษาอังกฤษควรนຌนการสรຌางบรรยากาศ               

฿นมหาวิทยาลัยนอกหนือเปจากการสรຌางบรรยากาศ฿นหຌองรียนดຌวย 
๎ํ. การจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาของคณะ ควรชืไอมยงละ฿หຌการสนับสนุนศูนย์

การศึกษาอูทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 
๎๎. ควรสรຌางความสัมพันธ์ละสวงหาครือขายทางดຌานดนตรีกับหนวยงานอืไนโ              

ทีไมีความดดดนละชีไยวชาญทางดຌานดนตรี พืไอชวยหลือละสงสริมทางดຌานวิชาการ ชน การฝຄกปฏิบัติ 
การรวมสดงการลกปลีไยนคณาจารย์ผูຌสอน ป็นตຌน 
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๎๏. ควรพัฒนาวิทยาลัยดนตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ฿หຌสามารถ            
ขงขันกับมหาวิทยาลัยชัๅนน าทางดຌานดนตรีของเทยเดຌ  

๎๐. ควรสงสริมสนับสนุนการสรຌางผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พราะป็นตัวบงชีๅ   
คุณภาพของคณาจารย์ผูຌสอน  

 

^. ด้ำนบุคลำกร  
  การปรับครงสรຌางของรงรียนสาธิต ดยจัดตัๅงหนวยงานภาย฿น฿หมจากส านักรงรียน
สาธิตป็นรงรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเดຌสรຌางวัฒนธรรมการท างานทีไมีคุณภาพ ละตระหนักถึงความส าคัญ
ละหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นบทบาทหนຌาทีไของตน ดยสรຌางรงจูง฿จละความภักดีตอองค์กร฿หຌมากขึๅน ซึไงก าหนด
นวทาง฿นการพัฒนาก าลังคนทีไมีอยูปัจจุบัน฿หຌมีประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานมากยิไงขึๅน ดยบุคลากรทุกคน
ตຌองท าผน฿นการพัฒนาตนอง฿นการพิไมพูนความรูຌความสามารถ฿นงานทีไตนองปฏิบัติมากยิไงขึๅน              
ละมหาวิทยาลัยเดຌสนับสนุนการจัดอบรมบุคลากรทัๅงสายสอนละสายสนับสนุน฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌา              
฿นสายงานของตน 
 ปัญหำทีไพบ  
  คณาจารย์ละบุคลากรเมพียงพอตอการปฏิบัติงาน รวมถึงการขาดคลนบุคลากร             
ทีไมีความสามารถทางดຌานวิชาชีพดยตรง คือ ปรกรมมอร์ละบุคลากรทางดຌานเอทีทีไชวยสนับสนุน                  
การด านินงาน฿นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึไงหากจຌางบริษัทภายนอกจะ฿ชຌงบประมาณคอนขຌางสูง             
ส านักวิทยบริการฯ บงป็น ๎ กลุมงาน คือ งานบรรณารักษ์ละงานสืไอสต ตงานสืไอสต ส านักวิทยบริการ                
เมสามารถด านินการเดຌอยางทัไวถึงละมีประสิทธิภาพพียงพอ งานสืไอสตจึงควรอยู฿นการควบคุม                
ดูลของส านักงานอธิการบดี 
 

 ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
ํ. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาอัตลักษณ์ดຌานการผลิตครู฿หຌหมาะสมกับการป็นตຌนบบ  

ละความมีชืไอสียงของมหาวิทยาลัยบบดิม 
๎. คณาจารย์ตຌองมีความสามารถทางดຌานการวิจัย ภาษา ละครืไองมือทคนลยี 
๏. มหาวิทยาลัยควร฿หຌความส าคัญ฿นการพัฒนาคณาจารย์พราะจะน าเปสูการพัฒนา

การศึกษาทีไยัไงยืน 
 

_. ด้ำนอำคำรละสถำนทีไ  
  มหาวิทยาลัยเดຌมีการปรับปรุงอาคารสถานทีไ ชน รงรียนสาธิต การจัดท าหลงรียนรูຌ
กรุงธนบุรีศึกษา฿นรูปบบของพิพิธภัณฑ์การรียนรูຌ พืไอป็นศูนย์กลางการรียนรูຌดຌานศิลปะละวัฒนธรรม          
฿นพืๅนทีไฝัດงธนบุรี ละการปรับปรุงอาคาร ํ๑์ ปี ศรีสุริยวงศ์ ฿หຌป็นรงละครทีไสมบูรณ์บบ ส าหรับ                 
การสดงดนตรี ละครวที สามารถ฿ชຌงานเดຌอยางตใมประสิทธิภาพตามมาตรฐานระดับสากล ละป็นสถานทีไ
รองรับการจัดประชุม สัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการละการ฿หຌบริการทัๅงภาย฿นละภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงการตรียมความพรຌอมส าหรับการชิดชูกียรติสมดใจจຌาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์               
ิชวง บุนนาคี ป็นบุคคลส าคัญของลก฿นปี พ.ศ. ๎๑๒ํ 
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 ปัญหำทีไพบ  
  การจัดตารางรียนละหຌองรียน ยังเม หมาะสมกับจ านวนนิ สิตนักศึกษาละ               
สืไอการรียนการสอนทีไ฿ชຌ฿นหຌองรียนยังเมพียงพอ ละทันสมัย มหาวิทยาลัยยังเมมีพืๅนทีไสวนกลาง฿นการ         
จัดกิจกรรมตางโ รวมถึงพืๅนทีไ฿นการ฿หຌบริการอานหนังสือมีจ านวนจ ากัด สถานทีไจอดรถเมพียงพอ จุดรับ-สง
นักรียนละมาตรการรักษาความปลอดภัยยังเมขຌมขใง 
 

 ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
ํ. มหาวิทยาลัยควร฿หຌความส าคัญละควรด านินการ฿นการพิไมขตพืๅนทีไสีขียว            

พิไมลานกิจกรรมหรือพิไมสถานทีไ฿หຌนิสิตนักศึกษาพักผอน 

๎. หຌองสมุดควรตัๅงอยูจุดศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ละควรมีหຌองสมุดทีไตอบสนอง             
ความตຌองการละปຂด฿หຌบริการกชุมชนอีกดຌวย 

๏. ควรปรับปรุงหຌองสมุด฿หຌมีความทันสมัยป็นหຌองสมุด฿นอุดมคติ มีหຌองอานหนังสือ
สวนตัว หຌองฉายภาพยนตร์ หຌองประชุมลใก ป็นตຌน 

๐. ควรจัดสรຌางหຌองกียรติคุณหรือหຌองกียรติยศกีไยวกับผูຌทีไริริไมหรือผูຌทีไมีคุณูปการ            
ตอวิทยาลัยการดนตรี 

 

`.  ด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำ  
  การสรຌางอกลักษณ์ความป็นนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา คือ การตงกายทีไบงบอกวาป็นนิสิตนักศึกษา นຌนความมีระบียบวินัย ละการสรຌางคุณธรรม
จริยธรรม฿หຌนิสิตนักศึกษามีทัๅง EQ ละ IQ ดยการปรับปรุงพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาทีไหในป็นรูปธรรม 
ละนຌนรืไองจรรยาบรรณวิชาชีพของตละสาขาตละคณะ รวมทัๅง  รืไองจิตสาธารณะ มหาวิทยาลัยเดຌรับ        
นิสิตนักศึกษาทีไป็นดใกพิศษ ละส านักกิจการนิสิตนักศึกษาก าลังด านินการจัดตัๅงศูนย์บริการ DSS Center 
พืไอทีไจะรองรับดใกพิศษหรือนิสิตนักศึกษาทีไมีความผิดปกติทางรางกาย การสงสริมนิสิตนักศึกษา                 
ทางดຌานกีฬาละสุขภาพ ดยปຂดบริการหຌองฟຂตนส฿หຌกนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ละบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเดຌ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชน์ละดูลสุขภาพมากยิไงขึๅน 
 ปัญหำทีไพบ  
  คณาจารย์ขຌารวมกิจกรรม/ครงการตางโของมหาวิทยาลัยละกิจกรรมทีไนิสิตนักศึกษา
สาขาวิชาของตนจัดหรือขຌารวมขงขันหรือประกวด พืไอสรຌางขวัญละก าลัง฿จ฿หຌกนิสิตนักศึกษา         
นิสิตนักศึกษามีพฤติกรรมทีไเมหมาะสมบางอยาง ชน การสูบบุหรีไ การเมมีสัมมาคารวะ พูดจาหยาบคาย         
ยังมีอยู฿นมหาวิทยาลัย ละการกอตัๅงชมรมยังเมขຌมขใง เมกิดกระบวนการการรียนรูຌกนิสิตนักศึกษา         
ละเมกิดการถายทอดประสบการณ์ทีไดีจากรุนสูรุน  
 

 ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
ํ. คณาจารย์ควรป็นบบอยางทีไดีกนิสิตนักศึกษา 
๎. มหาวิทยาลัยควรมุงนຌนการพัฒนานิสิตนักศึกษา฿หຌป็นบัณฑิตทีไมีคุณภาพละ            

ป็นทีไยอมรับของสังคม 
๏. มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงความส าคัญละปลูกฝังความป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

บຌานสมดใจจຌาพระยา฿หຌกนิสิตนักศึกษา ควร฿หຌนิสิตนักศึกษาเดຌรูຌประวัติความป็นมาของมหาวิทยาลัยละ
สมดใจจຌาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ิชวง บุนนาคี ตัๅงตวันปฐมนิทศจนถึงวันปัจฉิมนิทศ 
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๐. มหาวิทยาลัยจะตຌองลดจ านวนนิสิตนักศึกษาลง฿หຌมีจ านวนทีไหมาะสม พืไอความ            
มีคุณภาพทางการศึกษาละความมีคุณธรรม฿นจิต฿จ ควรมุงนຌนคุณภาพมหาวิทยาลัยป็นส าคัญ 

๑. ควรจัดกิจกรรมทีไสงสริม฿หຌนิสิตนักศึกษาหในถึงประยชน์สวนรวมมากกวาประยชน์             
สวนตน 

๒. มหาวิทยาลัยควรนຌนกิจกรรม Home Room ฿หຌขຌมขใงตอเปพืไอ฿หຌคณาจารย์            
ทีไปรึกษาเดຌมีอกาส฿กลຌชิดละรับฟังความคิดหในของนิสิตนักศึกษามากยิไงขึๅน 

๓. มหาวิทยาลัยควรจัดตารางชัไวมงกิจกรรม฿หຌกนิสิตนักศึกษา พราะป็นกิจกรรม              
ทีไสงสริมการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรก าหนด฿หຌชัดจน฿นรืไองของการบงวลา           
ดຌานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาละดຌานวิชาการ ซึไงป็นสิไงจ าป็นละส าคัญอยางยิไงทีไจะตຌองพัฒนาละ               
สงสริมควบคูกัน 

๔. มหาวิทยาลัยควรมีศูนย์สงสริมสุขภาพหรือรงยิม฿หຌบริการกนิสิตนักศึกษา 
๕. มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงภาพลักษณ์ของนิสิตนักศึกษาป็นสิไงส าคัญดยฉพาะ

รืไองการตงกาย ละความประพฤติ 
ํ์. ควรสงสริมอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษา฿นรืไองของความป็นพลมืองดีควบคู              

การมีจิตสาธารณะ ทักษะการสืไอสารดี ละมีความป็นเทย 
ํํ. ควรสงสริมการจัดกิจกรรมการท างานป็นทีม หรือการจัดคายตางโ พืไอพัฒนา

คุณภาพนิสิตนักศึกษา฿หຌสามารถกຌเขปัญหาฉพาะหนຌาเดຌ การอยูรวมกับผูຌอืไน การท างานป็นทีม ความป็น
ผูຌน า-ผูຌตามทีไดี ป็นตຌน 
 

a. ด้ำนประชำสัมพันธ์ 
   การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการน าสนอขาวสารหลายชองทางละรูปบบ
ตางโ อาทิ การจัดท า BSRU Bulletin อกสารขาวรายปักษ์ สืไอออนเลน์ Facebook BSRU News VTR  
ผลิตสืไอวิดีทัศน์ พืไอการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ผลิตรายการทรทัศน์ Communication Graphic
ออกบบสืไอประชาสัมพันธ์ตางโของมหาวิทยาลัย Visual Graphic ออกบบอัตลักษณ์ครงการตางโ 
ออกบบของทีไระลึกละผลิตชิๅนงานส าหรับงาน฿นอกาสตางโ 
 

 ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
ํ. ควรจัดท าปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทีไรวมกิจกรรมของคณะละหนวยงาน        

ตางโ ละผยพร฿หຌนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ ละบุคลากรภาย฿นมหาวิทยาลัยทราบ พืไอลดปัญหาการจัด
กิจกรรมซๅ าซຌอนกัน 

๎. ควรระมัดระวังรืไองการพิสูจน์อักษร฿นอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
๏. ควรสรຌางครือขายกับสืไอภายนอก พืไอด านินกิจกรรมรวมกัน ป็นการสรຌางครือขาย

ละปຂดตัว฿หຌสืไอภายนอกเดຌรูຌจัก 
๐. ควรก าหนดกลุมป้าหมาย฿หຌชัดจน฿นการประชาสัมพันธ์ การสงขาวสาร฿หຌถึง

กลุมป้าหมายทัๅงคณาจารย์ บุคลากรของคณะ ละทีไส าคัญคือนิสิตนักศึกษา 
๑. ควรมีการศึกษาดูงานดຌานการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยตางโ พืไอศึกษาทคนิค

วิธีการประชาสัมพันธ์ ละน ามาพัฒนา฿นมหาวิทยาลัย 
๒. ควรจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือชิญชวนขຌารวมกิจกรรมตางโ พืไอสรຌางบรรยากาศ

ละสงสริมการรียนรูຌ฿หຌกนิสิตนักศึกษา 
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๓. การปຂดสียงตามสายภาย฿นหนวยงาน ควรน าขຌอมูลของมหาวิทยาลัยทีไส าคัญมา
ผยพร พืไอท าความขຌา฿จ฿นรืไองของการบริหารงานบุคคล สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

b.  ด้ำนสงสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเดຌ พัฒนาละสงสริมงานดຌานศิลปะละวัฒนธรรมทีไ กีไยวกับประพณี                
ละสัมมาอาชีพทีไยังคง฿ชຌภูมิปัญญาของชาติของสาขาวิชาตางโ อาทิ นาฏศิลป์ การพทย์ผนเทย การสดง
ศิลปะของเทยละดนตรี ละการลกปลีไยนระหวางมหาวิทยาลัย฿นอาซียน  มหาวิทยาลัยเดຌจัดกิจกรรม
สงสริมละท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประพณี จารีต รวมทัๅงการชิดชูกียรติคุณของสมดใจจຌาพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ ิชวง บุนนาคี ทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย การชิญวิทยากรมาถายทอดความรูຌละ
ประสบการณ์ ดຌานศิลปวัฒนธรรมกนิสิตนักศึกษา พืไอสงสริม฿หຌนิสิตนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ         
ของศิลปวัฒนธรรมเทย 

 

 ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ  
ํ. มหาวิทยาลัยควรสรຌางสรรค์ผลงาน฿นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม฿หຌป็นทีไสน฿จ          

ของคนรุน฿หม ชน ดนตรี ศิลปะการสดงขน ดยตอยอด฿หຌป็นอุตสาหกรรมการคຌา฿นรูปบบของศรษฐกิจ
ชิงสรຌางสรรค์พืไอสรຌางรายเดຌ 

๎. ควรจัดกิจกรรมสงสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏยศิลป์เทย รวมกับ              
คณะตางโ พืไอ฿หຌกิดบูรณาการการรียนรูຌขึๅน 

๏. ควรประชาสัมพันธ์ผยพรการสดง ขนครุศาสตร์บຌานสมดใจ ซึไงป็นจุดดน          
ละสรຌางชืไอสียง฿หຌกมหาวิทยาลัยดຌานศิลปะละวัฒนธรรม 

 

c. ด้ำนทคนลยีสำรสนทศ  
  การพัฒนาระบบครือขายหลักของมหาวิทยาลัย เดຌจัดท าระบบครือขายอินทอร์นใต 
บบ Leased Line ทีไชืไอมตอกับครือขายของ Uninet สามารถ฿ชຌ฿นการชืไอมตอกับมหาวิทยาลัยตางโ  
ละเดຌชาสຌนทางอินทอร์นใตส ารอง฿นการชืไอมตออินทอร์นใตกับ ISP ของอกชน พืไอ฿หຌกิดสถียรภาพ           
฿นการ฿ชຌระบบครือขายอินทอร์นใต การพัฒนาระบบ e-Meeting พืไอ฿ชຌ฿นการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยละคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พืไอลดขัๅนตอนการด านินงานละประหยัด
งบประมาณ เดຌพัฒนาการ฿หຌบริการ ICT ละการประชาสัมพันธ์ การน า e-Learning มา฿ชຌ฿นการจัดการรียน
การสอน ซึไงป็นนยบายส าคัญของมหาวิทยาลัยท า฿หຌผูຌรียนสามารถ฿ชຌทคนลยี฿นการรียนรูຌละสงสริม            
฿หຌการจัดการรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน จุดดนคือสามารถผยพรนืๅอหาทีไผูຌสอนตຌองการจะน าสนอ
ตอผูຌ รียน ผูຌ รียนสามารถมีสวนรวมละสามารถติดตอกับผูຌสอนละพืไอนรวมชัๅนเดຌ ทัๅงยังสามารถ             
ท ากิจกรรมอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับการรียนการสอน ชน การตอบบบสอบถาม การซักถาม การนัดหมาย ละ
การ฿หຌการบຌาน ป็นตຌน 
 ปัญหำทีไพบ  
  นยบายปรับปรุงการจัดการรียนการสอน฿หຌตรงตามกณฑ์มาตรฐานของอุดมศึกษา            
ดยปรับชัไวมงการรียนการสอนจาก ๑์ นาที ป็น ๒์ นาที จะตຌองกຌเขระบบเอทีทัๅงหมด ซึไงอาจสงผล
กระทบกับรืไองอืไนโ ดຌวย ละการ฿หຌบริการดຌานทคนลยีบางระบบ ชน ระบบ e-Book ฐานขຌอมูลออนเลน์ 
ขาวออนเลน์ ยังมีผูຌขຌา฿ชຌบริการจ านวนนຌอย 
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ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
ํ. มหาวิทยาลัยควรติดตามความกຌาวหนຌาทางทคนลยีอยางตอนืไอง พืไอน ามา

ปรับปรุง หรือบูรณาการหลักสูตรละการจัดการรียนการสอน พืไอกຌาวขຌาสูมหาวิทยาลัยชัๅนน าตอเป 
๎. การ฿ชຌระบบ e-Learning ประกอบการรียนการสอน ควรมีการอຌางอิงหลงทีไมา          

ของขຌอมูลทุกครัๅง พืไอป้องกันการละมิดลิขสิทธิ์ทางความคิดหรือผิดพระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท า
ความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ. ๎๑๑์ 

๏. คณาจารย์ควรมุงนຌน฿นการพัฒนาคุณภาพละประสิทธิผล฿นการจัดการรียน           
การสอนระบบออนเลน์฿หຌกนิสิตนักศึกษา 

๐. คณาจารย์ละนิสิตนักศึกษาควรท าความขຌา฿จ฿นการ฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกส์ตางโ          
ของมหาวิทยาลัย 

 

ควำมห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ ดยภำพรวม 
ํ. มหาวิทยาลัยมีความคืบหนຌา฿นการด านินงานตามภารกิจเปมาก มีการกຌเขปัญหา             

ทีไคยกิดขึๅนละมีการพัฒนาอยางตอนืไอง 
๎. บุคลากรมีศักยภาพ มีความตัๅง฿จ มีครงการ/กิจกรรมดนโ อยางตอนืไ องพิไม            

จากปีกอน 
๏. หนวยงานมีความขຌา฿จละหในความส าคัญของผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย           

มากขึๅนจากดิม ดยหนวยงานน าผนกลยุทธ์มาป็นผนมบท฿นการจัดท าผนของหนวยงานมากกวาปีกอน 
๐. ภาพรวมของการท างานก าลังด านินการเปเดຌดຌวยดี ป็นอันหนึไงอันดียวกันมากขึๅน           

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย การด านินภารกิจของทุกหนวยงานสดง฿หຌหในอนาคตทีไดีของมหาวิทยาลัย 
๑. หในถึงความพยายามของบุคลากรทีไ ขຌา฿จละ฿หຌความรวมมือ฿นการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ตามนวทางของสภามหาวิทยาลัยละผูຌบริหาร฿นปัจจุบัน             
 ๒. อาณาบริวณภาย฿นมหาวิทยาลัย สะอาดตาขึๅนอยางหในเดຌชัด ทัๅงภาคสนามละ   
อาคาร ดยฉพาะ฿นหຌองนๅ า 

๓. การกຌเขปัญหาของนิสิตนักศึกษาทีไคຌางช าระคาหนวยกิต เดຌรับความรวมมือ           
จากทุกฝຆายทีไกีไยวขຌอง ท า฿หຌปัญหาการคຌางช าระคาหนวยกิตคลีไคลายอยางมาก  

๔. มหาวิทยาลัยมีการรงรัดการบิกจายงบประมาณตามนยบายของรัฐบาลมากขึๅน 
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พระรำชบัญญัติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

พฺศฺ ๒๕๐๓ 
 

ภูมิพลอดุลยดช ปฺรฺ 
฿หเ้ว ณ วันทีไ ํ์ มิถุนำยน พฺศฺ ๒๕๐๓ 

ป็นปีทีไ ๕๕ ฿นรัชกำลปัจจุบัน 
 

หมวด ๒  
กำรด ำนินกำร 

 

 มาตรา ๏๕ การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน฿นต าหนงคณบดี ฿หຌป็นเปตาม
ขຌอบังคับของมหาวิทยาลัย ละ฿หຌน าบทบัญญัติ฿นหมวด ๐ มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 
 

หมวด ๐  
กำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผล 

  

 มาตรา ๐๕ ฿หຌมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบดຌวย ประธานกรรมการละกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึไงนายกสภามหาวิทยาลัย
ตงตัๅง ดยความหในชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 

 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักกณฑ์ละวิธีการเดมา วาระการด ารงต าหนง การพຌน
จากต าหนง ตลอดจนวิธีการด านินงานของคณะกรรมการ ฿หຌป็นเปตามขຌอบังคับของมหาวิทยาลัย  
  

 มาตรา ๑์ ฿หຌคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอ านาจ
ละหนຌาทีไ ฿นการตรวจสอบ ติดตามละประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ                  
การจัดการศึกษา การวิจัยดังนีๅ 
 
  ิํี ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยละของอธิการบดีดยรับฟัง 
ความคิดหในอยางกวຌางขวางกีไยวกับการปฏิบัติหนຌาทีไของมหาวิทยาลัยละของอธิการบดี ประกอบ                 
การประมินผลงาน  
  ิ๎ี รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยละ               
ของอธิการบดีพรอมความหในตอสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ 
วำด้วย องค์ประกอบ จ ำนวน คุณสมบตัิ หลักกณฑ์ละวิธีกำรเด้มำ วำระกำรด ำรงต ำหนง 
กำรพ้นจำกต ำหนงของคณะกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

พฺศฺ ๒๕๕๒ 

---------------------------------- 
 

 ดยทีไพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๎๑๐๓ ก าหนด฿หຌมีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึไงตຌองก าหนดองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักกณฑ์ 
วิธีการเดຌมา วาระการด ารงต าหนง ละการพຌนจากต าหนงตลอดจนวิธีการด านินงานของคณะกรรมการ 

 

 อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ํ๔ ิ๎ี ละมาตรา ๐๕ หงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏ พ.ศ. ๎๑๐๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา฿นคราวประชุม                  
ครัๅงทีไ ๏/๎๑๑๒ มืไอวันทีไ ๎ํ มีนาคม พ.ศ. ๎๑๑๒ สภามหาวิทยาลัยจึงออกขຌอบังคับเวຌดังตอเปนีๅ 
 

 ขຌอ ํ ขຌอบังคับนีๅ รียกวา ขຌอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา วาดຌวย
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักกณฑ์ละวิธีการเดຌมา วาระการด ารงต าหนง การพຌนจากต าหนง            
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 
 

 ขຌอ ๎ ฿หຌ฿ชຌขຌอบังคับนีๅตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ ป็นตຌนเป 
 ขຌอ ๏ ฿หຌยกลิกขຌอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา วาดຌวย คุณสมบัติ
หลักกณฑ์ ละวิธีการเดຌมาซึไงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย              
พ.ศ. ๎๑๑ํ 
 ขຌอ ๐ ฿นขຌอบังคับนีๅ 
 มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
 สภามหาวิทยาลัย หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
 อธิการบดี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
 คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
 กรรมการ หมายความวา กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
 คณะกรรมการสรรหา หมายความวา คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
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 ขຌอ ๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา มีจ านวน ๑ คน ประกอบดຌวย ประธานกรรมการละกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 

 ขຌอ ๒ คณะกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
 ิํี ป็นผูຌทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึไ งมิ เดຌปฏิบัติหนຌาทีไหรือป็นกรรมการ฿ดโ                
฿นมหาวิทยาลัย 
 ิ๎ี มีความรูຌละประสบการณ์กีไยวกับการจัดการอุดมศึกษา 
 ิ๏ี มีความรูຌความสามารถละประสบการณ์฿นการติดตาม ตรวจสอบ ละประมิน
ประสิทธิภาพ ละประสิทธิผลการจัดการอุดมศึกษา 
 ิ๐ี มีความซืไอสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมป็นทีไประจักษ์ 
 ิ๑ี เมป็นผูຌมีผลประยชน์฿ดโกีไยวขຌองกับมหาวิทยาลัย 
 

 ขຌอ ๓ ฿หຌคณะกรรมการมีอ านาจละหนຌาทีไ ฿นการตรวจสอบติดตาม ละประมินประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังตอเปนีๅ 
 ิํี วางกรอบนวทางวิธีการละด านินการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน                  
ของมหาวิทยาลัยละของอธิการบดี ดยรับฟังความคิดหในอยางกวຌางขวางกีไยวกับการปฏิบัติหนຌาทีไ                     
ของมหาวิทยาลัย ละของอธิการบดีประกอบการประมินผลงาน 
 ิ๎ี รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ละของอธิการบดี
พรຌอมสนอความหในตอสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 ิ๏ี ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ขຌอ ๔ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าหนงคราวละสามปี นับตวันทีไเดຌรับการตงตัๅง       
ละอาจเดຌรับการตงตัๅงอีกเดຌ 
 กรณีต าหนงวางลงกอนครบวาระ฿หຌด านินการพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงกรรมการทนภาย฿นสามสิบวัน
นับตวันทีไต าหนงวางลง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌรับการตงตัๅงอยู฿นวาระทีไ หลืออยูของผูຌซึไงตนทน ตถຌาวาระ              
การด ารงต าหนงหลืออยูนຌอยกวากຌาสิบวัน จะเมตงตัๅง฿นต าหนงทีไวางกใเดຌ 
 

 ขຌอ ๕ นอกจากการพຌนจากต าหนงตามวาระลຌว ฿หຌกรรมการพຌนจากต าหนงมืไอ 
 ิํี ตาย 
 ิ๎ี ลาออก 
 ิ๏ี ขาดคุณสมบัติตามขຌอ ๒ ดยสภามหาวิทยาลัยป็นผูຌพิจารณา 
 ิ๐ี สภามหาวิทยาลัยมีมติกินกวากึไงหนึไง฿หຌออก 
 ขຌอ ํ์ การเดຌมาซึไงคณะกรรมการ฿หຌสภามหาวิทยาลัยตงตัๅงคณะกรรมการสรรหาคณะหนึไง
จ านวนหຌาคน ประกอบดຌวย 
 ิํี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูຌทรงคุณวุฒิหนึไงคน ป็นประธานกรรมการ 
 ิ๎ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูຌทรงคุณวุฒิสองคน ป็นกรรมการ 
 ิ๏ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูຌทนผูຌบริหารหนึไงคน ป็นกรรมการ 
 ิ๐ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูຌทนคณาจารย์หนึไงคน ป็นกรรมการ 
 ฿หຌผูຌอ านวยการส านักงานอธิการบดี ป็นลขานุการ 
 



146 

 

 ขຌอ ํํ ฿หຌคณะกรรมการสรรหา ก าหนดวิธีการสรรหาละด านินการสรรหาคณะกรรมการ  
จากบุคคลผูຌมีคุณสมบัติตาม ขຌอ ๒ จ านวนสิบคน ดย฿หຌจัดท าขຌอมูลประวัติการศึกษา การปฏิบัติงาน                 
ละผลงานทีไส าคัญของผูຌเดຌรับการสรรหานัๅน 
 

 ขຌอ ํ๎ ฿หຌสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดลือกละ฿หຌความหในชอบบุคคลตาม ขຌอ ํํ ฿หຌหลือ
จ านวนหຌาคน ประกอบดຌวย ประธานกรรมการหนึไงคนละกรรมการสีไคน ละสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัย
พืไอตงตัๅงตอเป 
 

 ขຌอ ํ๏ ฿หຌสภามหาวิทยาลัยก าหนดคาตอบทน฿หຌคณะกรรมการ ดยจัดท าป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย  
 

 ขຌอ ํ๐ ฿หຌนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการ฿หຌป็นเปตามขຌอบังคับนีๅ ละมีอ านาจวินิจฉัย           
ชีๅขาดกรณีทีไกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามขຌอบังคับนีๅ 
 

 ประกาศ ณ วันทีไ ๎ํ มีนาคม พ.ศ. ๎๑๑๒ 
 
 
 
 

ิศาสตราจารย์ นายพทย์พยงค์  จูฑาี 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
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ค ำสัไงสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ 
ทีไ  ๒/๒๕๕๓ 

 รืไอง  ตงตัๅงคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

---------------------------------- 
 

 ตามทีไสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ จຌ าพระยา เดຌมีค าสัไ งสภามหาวิทยาลัย                   
ทีไ ๎๒/๎๑๑๒ รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย                   
สัไง ณ วันทีไ ๎๐ ธันวาคม พ.ศ. ๎๑๑๒ นัๅน 

 

พืไอ฿หຌการด านินงานของคณะกรรมการป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขตามทีไก าหนด
เวຌ฿นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๎๑๐๓ ละ฿หຌการด านินงานป็นเปดຌวยความรียบรຌอย               
ละมีองค์ประกอบครบถຌวน อาศัยอ านาจตามความ฿น มาตรา ๐๕ ละ มาตรา ๑์ หงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๎๑๐๓ ละมติทีไประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน           
ของมหาวิทยาลัย ครัๅงทีไ ํ/๎๑๑๓ มืไอวันพฤหัสบดีทีไ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๎๑๑๓ จึงหในควร฿หຌยกลิก                  
ค าสัไงสภามหาวิทยาลัย  ทีไ ๎๒/๎๑๑๒ รืไอง ตงตัๅงกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน                  
ของมหาวิทยาลัย ละ฿หຌตงตัๅงคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย               
ดยพิไมติม รายชืไอลขานุการ ผูຌชวยลขานุการ ละจຌาหนຌาทีไการประชุม ดังนีๅ 

 

ํ. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะพียรชัย  ประธานกรรมการ 
๎. นายสมชาว์    กษประทุม  กรรมการ 
๏. นายชัยสิทธิ์    ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการ 
๐. ดร.ดิรก     พรสีมา   กรรมการ 
๑. ผูຌชวยศาสตราจารย์พิทักษ์   อาจคุຌมวงศ ์  กรรมการ 
๒. ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ   บางขียว  ลขานุการ 
๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.วิชียร  อินทรสมพันธ์  ผูຌชวยลขานุการ 
๔. อาจารย์ ดร.พใญพร   ทองค าสุก  ผูຌชวยลขานุการ 
๕. นางสาวกฤตยา    สุวรรณเตรย์  จຌาหนຌาทีไการประชุม 
ํ์. นางสาวณัฐกาญ    รีรานนท์   จຌาหนຌาทีไการประชุม 
ํํ. นางสาววรรณฤดี   สงมาศ   จຌาหนຌาทีไการประชุม 
ํ๎. นางสาวภรทิพย์    พลอาชีพ  จຌาหนຌาทีไการประชุม 
ํ๏. นางอายูณี    สใมหมาด  จຌาหนຌาทีไการประชุม 
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฿หຌคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจละหนຌาทีไ 
฿นการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินละประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ                
การจัดการศึกษาละการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามทีไระบุเวຌ฿นขຌอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา วาดຌวย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักกณฑ์ ละวิธีการเดຌมา วาระการด ารงต าหนง              
การพຌนจากต าหนงของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๎๑๑๒ 
ขຌอ ๓ 

 

ทัๅงนีๅ  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกลาว 
ประกอบดຌวย ผูຌทรงคุณวุฒิภายนอกป็นกรรมการ จึง฿หຌจายบีๅยประชุมตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บຌานสมดใจจຌาพระยา รืไองอัตราการจายบีๅยประชุม ปีการศึกษา ๎๑๑๏-๎๑๑๐ ตามขຌอ ๎ 

 

สัไง ณ วันทีไ ํ๏ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๎๑๑๓ 
 
 
 
 

ิศาสตราจารย์ นายพทย์พยงค์  จูฑาี 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
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ค ำสัไงหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ 
ทีไ ํ์๔๕/๒๕๕๔ 

 รืไอง  ตงตัๅงจ้ำหน้ำทีไกำรประชุมของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ  
ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ิพิไมติมี 

---------------------------------- 
 

 ตามทีไสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา เดຌมีค าสัไงสภามหาวิทยาลัย ทีไ ๎/๎๑๑๓ 
รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย สัไง ณ วันทีไ ํ๏ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๎๑๑๓ นัๅน 
 

พืไอ฿หຌการด านินงานของคณะกรรมการป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขตามทีไก าหนด
เวຌ฿นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๎๑๐๓ ละ฿หຌการด านินงานป็นเปดຌวยความรียบรຌอย ละมี
องค์ประกอบครบถຌวน อาศัยอ านาจตามความ฿น มาตรา ๐๕ ละ มาตรา ๑์ หงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๎๑๐๓  จึงหในควร฿หຌตงตัๅงจຌาหนຌาทีไการประชุม ิพิไมติมี ดังนีๅ 

ํ. นางผองพรรณ  ศรีประสริฐ  จຌาหนຌาทีไการประชุม 
๎. นางวลินนศวร์  ธีรการุณวงศ์  จຌาหนຌาทีไการประชุม  

฿หຌคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย  มีอ านาจละหนຌาทีไ 
฿นการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินละประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ การจัดการ
ศึกษาละการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามทีไระบุเวຌ฿นขຌอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา วาดຌวย 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักกณฑ์ ละวิธีการเดຌมา วาระการด ารงต าหนง การพຌนจากต าหนงของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๎๑๑๒ ขຌอ ๓ 

 

ทัๅงนีๅ  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกลาว 
ประกอบดຌวย ผูຌทรงคุณวุฒิภายนอกป็นกรรมการ จึง฿หຌจายบีๅยประชุมตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บຌานสมดใจจຌาพระยา รืไองอัตราการจายบีๅยประชุม ปีการศึกษา ๎๑๑๏-๎๑๑๐ ตามขຌอ ๎ 
 

สัไง ณ วันทีไ ๎๐ มษายน พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 
 
 
 

ิผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   กณฑ์มาี 
                                       รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการทนอธิการบดี 
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คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ ละประมนิผลงำน 

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศำสตรำจำรย์ ดรฺพจน์  สะพียรชัย 
 

ประธำนกรรมกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
๏๏  ซอยปุณวิ ถี  ๏์  ถนนสุ ขุ ม วิ ท  ํ์ ํ                 
ขวงบางจาก ขตพระขนง  กรุงทพฯ ํ์๎๒์ 
 

สถำนทีไติดตอเด้ 
๏๏  ซอยปุณวิ ถี  ๏์  ถนนสุ ขุ ม วิ ท  ํ์ ํ                 
ขวงบางจาก ขตพระขนง  กรุงทพฯ ํ์๎๒์ 
 

ทรศัพท์ : ์๎-๏๏ํํํ๓๏ , ์๔ํ-๕ํ๐๕๔๔์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยสมชำว์  กษประทุม 
 

กรรมกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
๎๔๑/๕๓ ถนนงามวงศ์วาน  ต.บางกระสอ             
อ.มือง  จ.นนทบุรี  ํํ์์์ 
 

สถำนทีไติดตอเด้ 
๎๔๑/๕๓  ถนนงามวงศ์วาน  ต.บางกระสอ      
อ.มือง  จ.นนทบุรี  ํํ์์์ 
 

ทรศัพท์ : ์๎-5891094 , ์๔๓-์๐๕๔๏๏๏ 
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นำยชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวญั   
 

กรรมกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
ํ์๑๕ หมูบຌานมิตรภาพ ซ.ออนนุช ๐๒             
ถนนออนนุช ขวงสวนหลวง ขตสวนหลวง  
กรุงทพฯ ํ์๎๑์ 
 

สถำนทีไติดตอเด้ 
ํ์๑๕  หมู บຌ านมิตรภาพ ซ .ออนนุช  ๐๒             
ถนนออนนุช ขวงสวนหลวง  ขตสวนหลวง  
กรุงทพฯ ํ์๎๑์ 
 

ทรศัพท์ : ์๎-๏๎ํ๎๎๐๐ , ์๎-๏๎์ํ๎๑๒ ,  
์๔ํ-๒๑๑๑ํ๑ํ   
Fax. ์๎-๓๎ํ๑๒๑๒ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดรฺดิรก  พรสีมำ 
 

กรรมกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
ส านักงานลขาธิการคุรุสภา 
 

สถำนทีไติดตอเด้ 
ส า นั ก ง า น  ล ข า ธิ ก า ร คุ รุ ส ภ า  ํ ๎ ๔ /ํ             
ถนนนครราชสีมา  ขตดุสิต  กรุงทพฯ ํ์๏์์ 
 

ทรศัพท์ : ์๎-๎๔๎๏ํ๓์ , ์๔ํ-๕๎๓๓๎๏์ 
 

Fax. ์๎-๎๔๎ํ๏์๕ 
e-Mail : dpornsima@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:dpornsima@hotmail.com
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ผู้ชวยศำสตรำจำรย์พิทักษ์  อำจคุ้มวงศ์ 
 

กรรมกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขวงดุสิต ขตดุสิต  กทม. 
ํ์๏์์ 
 

สถำนทีไติดตอเด้ 
ํ๎/๓  ซ.วิศวะสนานิคม ต.หนຌามือง  อ.มือง 
  จ.ราชบุรี  ๓์์์์ 
 

ทรศัพท์ : ์๔ํ-๔๑๔๎๓๔๎ 
 

e-Mail : p_arjkumwong@hotmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ชวยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงขียว 
 

ลขำนุกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
สาขาวิชาภาษาเทย คณะมนุษยศาสตร์ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ถ.อิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี ขตธนบุรี 
กรุงทพฯ ํ์๒์์ 
 
ทรศัพท์ : ์๔๒-๓๔๔๏๓๎๑ 
 

e-Mail : ajnu009@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:p_arjkumwong@hotmail.com
mailto:ajnu009@hotmail.com
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 ผู้ชวยศำสตรำจำรย์ ดรฺวิชียร  อินทรสมพันธ์ 
 

ผู้ชวยลขำนุกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
สาขาวิชาการประมินผลละวิจัยทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ถ.อิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี ขตธนบุรี
กรุงทพฯ ํ์๒์์ 
 

ทรศัพท์ : ์๔๒-๏๓๐๕๒๐์ุ์๔๔-์๔๕๏์๏๏ 
 

e-Mail : i_wichian@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำจำรย์ ดรฺพ็ญพร  ทองค ำสุก 
 

ผู้ชวยลขำนุกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
สาขาวิชาการประมินผลละวิจัยทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ถ.อิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี ขตธนบุรี
กรุงทพฯ ํ์๒์์ 
 

ทรศัพท์ : ์๔ํ-๐๎๏ํ์ํ๏ 
 

e-Mail : drifbsru@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:drifbsru@hotmail.com
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 นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณเตรย์ 
 

จ้ำหน้ำทีไกำรประชุม 
 

สถำนทีไท ำงำน 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชัๅน ํ๐ อาคาร 
ํ์์ ปี  ศรีสุ ริ ยวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
บຌานสมดใจจຌาพระยา ถ.อิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี            
ขตธนบุรี กรุงทพฯ ํ์๒์์ 
 

ทรศัพท์ : ์๔๐-๒๕๔๎๏๒๓ 
 

e-Mail : kittajah@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 นำงสำวณัฐกำญ  รีรำนนท์ 
 

จ้ำหน้ำทีไกำรประชุม 
 

สถำนทีไท ำงำน 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชัๅน ํ๐ อาคาร 
ํ์์ ปี  ศรีสุ ริ ยวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บຌานสมดใจจຌาพระยา ถ.อิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี            
ขตธนบุรี กรุงทพฯ ํ์๒์์ 
 

ทรศัพท์ : ์๕๎-๑๏๎๔์๒๑ 
 

e-Mail : puy_10012528@hotmail.com 
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นำงสำววรรณฤดี  สงมำศ 
 

จ้ำหน้ำทีไกำรประชุม 
 

สถำนทีไท ำงำน 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชัๅน ํ๐ อาคาร 
ํ์์ ปี  ศรีสุ ริ ยวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บຌานสมดใจจຌาพระยา ถ.อิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี            
ขตธนบุรี กรุงทพฯ ํ์๒์์ 
 

ทรศัพท์ : ์๔๓-ํ๑๔๎์ํ๕ 
 

e-Mail : wanrudww-m@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ 
 

จ้ำหน้ำทีไกำรประชุม 
 

สถำนทีไท ำงำน 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชัๅน ํ๐ อาคาร 
ํ์์ ปี  ศรีสุ ริ ยวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บຌานสมดใจจຌาพระยา ถ.อิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี            
ขตธนบุรี กรุงทพฯ ํ์๒์์ 
 

ทรศัพท์ :์๔๑-๕๓๕๏ํ๒๐ ,์๕๎-๎๓๒๒๎๐๎ 
 

e-Mail : baitoey-babor@hotmail.com 
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นำงผองพรรณ  ศรีประสริฐ 

 

จ้ำหน้ำทีไกำรประชุม 
 

สถำนทีไท ำงำน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา             
ถ.อิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี ขตธนบุรี กรุงทพฯ 
ํ์๒์์ 
 

ทรศัพท์ : ์๔๔-์๎ํ์๐๐๕ 
e-Mail : oatjung@outlook.co.th 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงวลินนศวร์  ธีรกำรุญวงศ ์
 

จ้ำหน้ำทีไกำรประชุม 
 

สถำนทีไท ำงำน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา             
ถ.อิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี ขตธนบุรี กรุงทพฯ 
ํ์๒์์ 
 

ทรศัพท์ : ์๔๒-๕๔๔๕๎๐ํ 
e-Mail : plodrek@hotmail.com 
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ปฏิทินกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

กิจกรรม 
มฺค. 

๒๕๕๔ 
กฺพฺ มีฺคฺ มฺยฺ พฺคฺ มิฺยฺ กฺคฺ สฺคฺ กฺยฺ ตฺคฺ พฺยฺ ธฺคฺ มฺคฺ 

๒๕๕๕ 
ํ. ก าหนดนวคดิ กรอบการประมินละกรอบวลา            
การปฏิบัติงาน 

             

๎. พัฒนาครืไองมือการประมินประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล การ฿ชຌจายงบประมาณ ิสวนทีไ ๎ี 

             

๏. พัฒนาครืไองมือการประมินผลการปฏิบัติตามบทบาท
หนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ิสวนทีไ ๐ี 

             

๐. จัดท าอกสารนวทางการติดตาม ตรวจสอบ              
ละ ประมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

             

๑. ผยพรอกสารนวทางการตดิตาม ตรวจสอบ                
ละประมินผลงานฯ ฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบ 

             

๒. การตรวจยีไยมหนวยงาน               
๓. กใบขຌอมูลการประมิน สวนทีไ ํ – ๎              
๔. กใบขຌอมูลการประมิน สวนทีไ ๏ – ๐              
๕. วิคราะห์ขຌอมลูละสรปุผลการวิคราะห์ขຌอมูลทัๅงหมด              
ํ์. ขยีนรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบละ
ประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๎๑๑๔ 

             

ํํ. จดัท ารูปลมรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ             
ละประมินผลงานฯ ิจัดพิมพ์ละสงรงพิมพ์ี 

             

ํ๎.น าสนอผลการตดิตาม ตรวจสอบ ละประมินผล
งานของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 

             

 
แ5็ 
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บบประมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำร฿ช้จำยงบประมำณ  
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ ปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 

 

ํ.หลงทีไมำของงบประมำณ 
 

 ํ.ํ งบประมาณผนดิน.............................................................................บาท  
 ํ.๎ งบประมาณงินรายเดຌมหาวิทยาลัย.....................................................บาท 
 ํ.๏ งบประมาณงินรายเดຌทีไจัดกใบเดຌจริง..................................................บาท 
 ํ.๐ งบประมาณผนดิน ิงบพิศษ/พิไมติมี..............................................บาท 
 

  ระบุวิธีการด านินการขอ 
 ........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

 ํ.๑ งินบริจาค....................................................บาท 
 

  ระบุหลงทีไมาละวัตถุประสงค์การบริจาค 
 

 ........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

๒.กำรจัดสรรงบประมำณ 
 

 ๎.ํ วธิีการจัดสรรงบประมาณ 
 ........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

 ๎.๎ ปัญหาละอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ 
 

 ........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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๏ฺกำรบริหำรงบประมำณ 
 

 ๏.ํ วิธีการบริหารงบประมาณ 
 

 ........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
  

 ๏.๎ การติดตามรงรัดละผลการติดตามรงรัดการ฿ชຌงบประมาณ 
 

 ........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
  

 ๏.๏ ปัญหาละอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 
 

 ........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

๐ฺผลกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 
 

 ๐.ํ ครงการทีได านินการลຌวสรใจ    จ านวน.................ครงการ คิดป็นรຌอยละ………… 
 ๐.๎ ครงการทีไอยูระหวางด านินการ  จ านวน.................ครงการ คิดป็นรຌอยละ............ 
 

  หตุผลความจ าป็นทีไยังเมลຌวสรใจ 
 ........................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
  ๐.๏ ครงการทีไยังเมเดຌด านินการ  จ านวน.................ครงการ คิดป็นรຌอยละ............ 
 

        หตุผลความจ าป็นทีไยังเมเดຌด านินการ 
 ........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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๕.กำร฿ช้จำยงบประมำณ 
 

 ๑.ํ การ฿ชຌจายตละเตรมาส 
 

เตรมำส 
ทีไ 

ป้ำหมำย ผลกำร฿ช้จำยจริง 
จ ำนวนงิน ิบำที ร้อยละ จ ำนวนงิน ิบำที ร้อยละ 

ํ.     
๎.     
๏.     
๐.     

 
 ๑.๎ รวมผลการ฿ชຌจายลຌวทัๅงปี.......................................บาท คิดป็นรຌอยละ............ 
 

 ๑.๏ งินกันงบประมาณผนดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ .................................................บาท 
  คิดป็นรຌอยละ..........................................................  
 

 ๑.๐ งินกันงบประมาณรายเดຌ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ...................................................บาท 
  คิดป็นรຌอยละ.........................................................  
 

  หตุผลความจ าป็นของการกันงิน 
 

 ........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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นวทำงกำรสัมภำษณ์ประกอบกำรตรวจยีไยมหนวยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พฺศฺ ๒๕๕๔ 
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมด็จจ้ำพระยำ 
 

 ํ. หนวยงานมีสวนท าครงการ/กิจกรรม พืไอขับคลืไอนมหาวิทยาลัยตามผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยาอะเรบຌาง มีปัญหาละอุปสรรคอะเรหรือเม 
 ............................................................................................................................. ................
.............................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ๎. หนวยงานเดຌรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณทัๅงงบประมาณผนดิน ละงบประมาณงินรายเดຌ           
฿หຌป็นเปตามป้าหมายของส านักงบประมาณ฿นตละเตรมาสอยางเรบຌางหรือเม มีอุปสรรคละปัญหา            
การ฿ชຌจายงบประมาณอะเรหรือเม 
 .............................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
 

 ๏. หนวยงานมีผนการพัฒนาหนวยงานทีไดนโ อะเรบຌาง ินวัตกรรมหรือครงการ/กิจกรรมี 
 .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................
..............................................................................................................................................................................  
 

  ๐. ขຌอสนอนะ฿นการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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บบสอบถำมกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมดจ็จ้ำพระยำ 
 

ค ำชีๅจง     
 

 บบสอบถามนีๅจัดท าขึๅนพืไอติดตามการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ฿นดຌานตางโ ดยอาศัยความหในของประชาคมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละทานป็นผูຌหนึไงทีไเดຌรับ                
การลือก฿หຌป็นผูຌสดงความคิดหใน จึงขอความกรุณาจากทานเดຌปรดตอบบบสอบถามตามความป็นจริง    
ทีไทานประสบกีไยวกับการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ฿นชวงปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๎๑๑๔ ค าตอบของทานจะป็นประยชน์฿นการพัฒนามหาวิทยาลัย฿นอกาสตอเป คณะผูຌด านินการ
ขอ฿หຌความชืไอมัไนวาจะ฿ชຌความหในของทาน฿หຌป็นประยชน์อยางระมัดระวัง ดยเมมีการปຂดผยขຌอมูล    
ป็นรายบุคคลตประการ฿ด 
 

สถำนภำพของผู้ตอบบบสอบถำม 
 

        ํฺ ต ำหนง/หน้ำทีไ 
 

 ิ  ี กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ิ  ี กรรมการสภาวิชาการ 
 

  ิ  ี กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย ิ  ี กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ 
 

  ิ  ี รองอธิการบดีหรือผูຌชวยอธิการบดี ิ  ี คณบดีหรือผูຌอ านวยการหรือทียบทา 
  

  ิ  ี กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ  ิ  ี คณาจารย์ผูຌสอน 
 

  ิ  ี จຌาหนຌาทีไ    ิ  ี ผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา  
 

        ๒ฺ หนวยงำนทีไสังกัด ิส ำหรับบุคลำกรภำย฿นมหำวิทยำลัยี 
 

 ิ  ี คณะครุศาสตร์   ิ  ี คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
 

 ิ  ี คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ิ  ี คณะวิทยาการจัดการ 
 

 ิ  ี บัณฑิตวิทยาลัย   ิ  ี วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน..................... 
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ค ำชีๅจง ขอ฿หຌทานประมินคาดยการท าครืไองหมาย  ลง฿นชองทีไทานหในวาหมาะสมกับระดับ           
 ของการปฏิบัติ ดังนีๅ เดຌก ระดับปฏิบัติมากทีไสุด มาก ปานกลาง นຌอย ละนຌอยทีไสุด 
 

ํฺ ด้ำนกำรบริหำรงำนชิงระบบ 
 

กำรบริหำรงำนชิงระบบ 

ระดับปฏิบัติ 
มำก 
ทีไสุด 
ิ๕ี 

มำก 
 

ิ๐ี 

ปำน
กลำง 
ิ๏ี 

น้อย 
 

ิ๒ี 

น้อย 
ทีไสุด 
ิํี 

ด้ำนบริบท        
ํ. ด านินงานอยางมคีวามสมัพันธ์กับการปลีไยนปลงทางสังคม      
๎. ตระหนักถึงผลประยชน์ทีไป็นสวนเดຌสวนสียของมหาวิทยาลัย      

๏. สรຌางครือขายรวมมือกับองค์กรภายนอก      

๐. สรຌางครือขายทีไขຌาถึงกลุมป้าหมายอยางหลากหลาย      

๑. ด านินงานดยค านึงถึงความตຌองการของสังคมดຌานการรียนรูຌ      

ด้ำนทรัพยำกร       

๒. จัดการทรัพยากรพืไอตอบสนองความตຌองการทางการศึกษา      
๓. วางผนงานการจดัการทรัพยากร อยางหมาะสมตามหนຌาทีไ      

๔. สวงหาทรัพยากรพืไอการด านินการอยางพียงพอ      

๕. จัดองค์การพืไอด านินงานอยางหมาะสม      

ํ์. ปรับปรุงงานดຌานทรัพยากร฿หຌ฿ชຌงานเดຌตอนืไองอยูสมอ      

ด้ำนกระบวนกำร       

ํํ. สรຌางบรรยากาศหงความชืไอถือซึไงกันละกัน      
ํ๎. สืไอสารละประชาสัมพันธ์อยางมีคุณภาพ      

ํ๏. สงสริมความพึงพอ฿จละความผูกพันตอองค์การ      

ํ๐. จดับริการสนับสนุนทรัพยากรดຌวยความสะดวก รวดรใว      

ํ๑. สงสริมบุคลากร฿หຌมีความมุงมัไน฿นหนຌาทีไรับผดิชอบ      

ด้ำนผลผลิต       

ํ๒. ผูຌจบการศึกษามีศักยภาพ฿นการท างานสูง      

ํ๓. ศิษย์กามีชืไอสียง      

ํ๔. ศิษย์กามีความผูกพันตอมหาวิทยาลัย      

ํ๕. มหาวิทยาลยัเดຌรับการยกยอง฿นประทศ      
๎์. มหาวิทยาลยัเดຌรับการยอมรบัระหวางประทศ      
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๒ฺ ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย   
 

กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย   

ระดับปฏิบัติ 
มำก
ทีไสุด
ิ๕ี 

มำก 
 

ิ๐ี 

ปำน
กลำง
ิ๏ี 

น้อย 
 

ิ๒ี 

น้อย
ทีไสุด 
ิํี 

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต      
ํ. สงสริมการรียนรูຌภาษาตางประทศ      

๎. นຌนศักยภาพดຌานทคนลยีสารสนทศ      
๏. สงสริมการสอนทีไนຌนสรຌางสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงาน      
๐. พัฒนาคุณธรรมดຌวยการท ากิจกรรมพืไอชุมชน      

๑. สรຌางคุณภาพของการจัดการรยีนรูຌ      

ด้ำนกำรวิจัย      

๒. มุงมัไนมุงสูการพัฒนามหาวิทยาลัยดຌวยการวิจัย      

๓. มุงมัไน฿นการป็นสถาบันนຌนการวิจัยพืไอพัฒนาชุมชน      
๔. สงสริมการ฿ชຌวิจัยควบคูกับการรียนการสอน      
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม      

๕. สงสริมการผยพรดຌานศลิปวัฒนธรรม      
ํ์. จดัระบบสารสนทศทางศิลปวัฒนธรรม      

ํํ. สงสริมการศึกษาวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม      
ด้ำนกำรบริกำรวชิำกำรกชุมชน      
ํ๎. จัดการรียนรียนรูຌตอบสนองความตຌองการของชุมชนอยางตอนืไอง      

ํ๏. สรຌางครือขายชุมชนทางวิชาการทัๅง฿นละตางประทศ      
ํ๐. จัดกิจกรรมพืไอสริมสรຌางความขຌมขใง฿หຌกชุมชนอยางตอนืไอง      
ํ๑. สงสริม฿หຌทุกสาขาวิชามีความชืไอมยงกับชุมชนอยางป็นระบบ      
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๏ฺ ด้ำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
  

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ระดับกำรปฏิบัติ 
มำก
ทีไสุด 
ิ๕ี 

มำก 
 

ิ๐ี 

ปำน
กลำง 
ิ๏ี 

น้อย 
 

ิ๒ี 

น้อย
ทีไสุด 
ิํี 

ํฺ หลักประสิทธิผล : 
มีผลการปฏิบัติงานทีไมีผลป้าหมายดย฿ชຌงบประมาณอยางคุຌมคา 

     

๒ฺ หลักประสิทธิภำพ :  
บริหารจดัการอยางหมาะสม ดย฿ชຌทรัพยากร ทคนิค ครืไองมือ ละวลา 
฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๏ฺ หลักกำรตอบสนอง :  
สามารถ฿หຌบริการทีไตอบสนองกับความตຌองการของผูຌกีไยวขຌองภาย฿น
ระยะวลาทีไก าหนด 

     

๐ฺ หลักภำระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามป้าหมายทีไก าหนดดยส านึก฿น
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ  

     

๕ฺ หลักควำมปรง฿ส :  
บริหารงานอยางปຂดผยตรงเปตรงมา               

     

๒ฺ หลักกำรมีสวนรวม :  
บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการตดัสิน฿จ            
พืไอการบริหารละพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๓ฺ หลักกำรกระจำยอ ำนำจ : 
มีการกระจายอ านาจสูสวนงานตางโ พืไอสรຌางประสิทธิภาพ฿นการด านินงาน
ทีไดี฿หຌกมหาวิทยาลยั 

     

๔ฺ หลักนิติธรรม :  
฿ชຌอ านาจตามกฎหมาย กฎ ระบยีบ ขຌอบังคับ฿นการบริหารดຌวยความป็น
ธรรม ค านึงถึงสิทธิสรีภาพของผูຌกีไยวขຌอง 

     

๕ฺ หลักควำมสมอภำค :  
บริหารจดัการดยยึดหลักความทาทียม฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ 

     

ํ์ฺ หลักควำมมุงน้นฉันทำมติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลยัดยนຌนกระบวนการหาขຌอตกลงจากความคดิหใน           
ทัๅงกลุมทีไเดຌละสียประยชน์ 
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ปรดสดงข้อสนอนะพิไมติมพืไอกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ฿นประด็นตอเปนีๅ 
 

ํ. ทานคิดวามหาวิทยาลัยมีจุดขใง / จุดดน อะเรบຌาง  
 

 ํ.ํ………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ํ.๎………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ํ.๏…………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
 

  ๎. ทานคิดวามหาวิทยาลัยมีจุดออน / จุดดຌอย อะเรบຌาง 
  

 ๎.ํ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ๎.๎………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 

 ๎.๏.…………………………………………………………………………………………….………………………
…....……………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

  ๏. ทานคิดวามหาวิทยาลัยมีนวนຌมความป็นเปเดຌอยางเรบຌาง  
 

 ๏.ํ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
 ๏.๎…………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 ๏.๏………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  ๐. ทานคิดวามหาวิทยาลัยมีปัญหา / อุปสรรค อะเรบຌาง 
 

 ๐.ํ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
 ๐.๎…………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 ๐.๏………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
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บบสอบถำมกำรปฏิบัตหิน้ำทีไของอธิกำรบดี 
 

ค ำชีๅจง    
 

 ํ. ขอความกรุณาจากทานเดຌปรดประมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประมิน฿น ๏ ดຌาน 
ดังนีๅ ดຌานคุณลักษณะผูຌน า ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ ละดຌานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๎. ขอ฿หຌทานพิจารณาขຌอมูลการปฏิบัติงานดຌานตางโ ของผูຌบริหาร฿นชวงปีงบประมาณ                
พ.ศ.๎๑๑๔ ละประมินคาดยการท าครืไองหมาย ลง฿นชองทีไทานหในวาหมาะสมกับระดับ                
ของการปฏิบัติ ดังนีๅ 

 

 ๑ หมายถึง  มากทีไสุด 
 ๐ หมายถึง  มาก 
 ๏ หมายถึง  ปานกลาง 
 ๎ หมายถึง  นຌอย 
 ํ หมายถึง  นຌอยทีไสุด 
 

สถำนภำพของผู้ตอบบบสอบถำม 
 

 ิ  ี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 ิ  ี กรรมการสภาวิชาการ 
 

 ิ  ี กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 ิ  ี กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ 
 

 ิ  ี กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ 

 

 ิ  ี กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมส.ี 
 

 ิ  ี ผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 

 

ํฺ ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำของอธิกำรบดี 
 

 คุณลักษณะผู้น ำ 

ระดับคุณลักษณะ 

มำก
ทีไสุด 
ิ๕ี 

มำก 
 

ิ๐ี 

  ปำน
กลำง 
ิ๏ี 

น้อย 
 

ิ๒ี 

น้อย
ทีไสุด
ิํี 

ํ. มีวิสยัทัศน์฿นการบริหารจดัการพืไอก าหนดทิศทางการด านินงานของ
มหาวิทยาลยัอยางมีคณุภาพ 

     

๎. ป็นผูຌน าทีไมีความซืไอสัตยส์ุจริต สียสละ ละมุงประยชน์สวนรวม      

๏. มีความสามารถ฿นการชีๅน าละรับผิดชอบตอสังคม       
๐. สวงหาความรูຌพืไอพัฒนาตนอง ละวิชาชีพ         

๑. สรຌางขวัญก าลัง฿จละ฿หຌการสนับสนุนความกຌาวหนຌาละสวัสดิการของ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาทุกระดับอยางหมาะสม 

     

๒. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสืไอสาร ประสานงานกับทุกฝຆายละสนบัสนุน
การท างานป็นทีม 

     

๓. มีบุคลิกภาพทีไนาชืไอถือศรัทธา      

๔. ปຂดอกาส฿หຌชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงานของมหาวทิยาลัย      

๕. มีความสามารถ฿นการ฿ชຌขຌอมูลทีไชืไอถือเดຌพืไอการตดัสิน฿จ กຌปญัหา
อยางหมาะสมตามสถานการณ ์

     

ํ์. สดงความมุงมัไน฿นการพัฒนามหาวิทยาลยั฿หຌมีความจรญิกຌาวหนຌา      
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๒ฺ ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำทีไของอธิกำรบดี 
 

กำรบริหำรงำนตำมหน้ำทีไ 

ระดับกำรปฏิบัติ 
มำก
ทีไสุด 
ิ๕ี 

มำก 
 

ิ๐ี 

ปำน
กลำง
ิ๏ี 

น้อย 
 

ิ๒ี 

น้อย
ทีไสุด
ิํี 

ํ. บริหารกิจการของมหาวิทยาลยั฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบยีบ 
ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลัย 

     

๎. บริหารงานสอดคลຌองกับนยบายละวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย      

๏. ควบคุม ดูล บุคลากรของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ 
ระบียบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลัย 

     

๐. ควบคุม ดูล การงิน พัสดุ ทรพัยากรของมหาวิทยาลยั฿หຌป็นเปตาม
กฎหมาย กฎ ระบยีบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละ           
ของมหาวิทยาลัย 

     

๑. ควบคุม ดูล สถานทีไละทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตาม
กฎหมาย กฎ ระบยีบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละของ
มหาวิทยาลยั 

     

๒. จัดท าผนพัฒนามหาวิทยาลัยทีไสอดคลຌองกับบริบทของมหาวิทยาลัย      
๓. ปฏิบัตติามนยบายละผนงาน ฿หຌกิดความส ารใจตามป้าหมายอยาง
ครบถຌวน 

     

๔. ติดตามประมินผลการด านินงานดຌานตางโ      
๕. รักษาระบียบวินัย จรรยาบรรณ ละมารยาทหงวิชาชีพ      
ํ์. สนอรายงานประจ าปี มีขຌอมลูทีไชืไอถือเดຌ ชัดจน ครอบคลมุ ภารกิจ
ตางโ ของมหาวิทยาลัย 

     

ํํ. น าขຌอมลูจากรายงานประจ าปีมา฿ชຌประยชน์฿นการตัดสิน฿จ              
฿นการบริหารงานละพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

ํ๎. ดูลการตงตัๅงละถอดถอนผูຌบริหารมหาวิทยาลัยดຌวยความหมาะสม
ละป็นธรรม 

     

ํ๏. สงสริมละสนบัสนุนการด านินงานของสภาวิชาการสภาคณาจารย์
ละขຌาราชการ รวมทัๅง สงสริมกจิการนิสตินักศึกษาพืไอ฿หຌบรรลุปา้หมาย
ของมหาวิทยาลัย 

     

ํ๐. น ามติละขຌอสนอนะของผูຌมีสวนกีไยวขຌองกับมหาวิทยาลัยเป
บริหารงาน 
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๏ฺ ด้ำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี 
 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ระดับกำรปฏิบัติ 
มำก
ทีไสุด 
ิ๕ี 

มำก 
 

ิ๐ี 

ปำน
กลำง
ิ๏ี 

น้อย 
 

ิ๒ี 

น้อย
ทีไสุด
ิํี 

ํฺ หลักประสิทธิผล :  
มีผลการปฏิบตัิงานทีไมีผลป้าหมายดย฿ชຌงบประมาณอยางคุຌมคา 

     

๒ฺ หลักประสิทธิภำพ :  
บริหารจดัการอยางหมาะสม ดย฿ชຌทรัพยากร ทคนิค ครืไองมือละวลา
฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๏ฺ หลักกำรตอบสนอง :  
สามารถ฿หຌบริการทีไตอบสนองกับความตຌองการของผูຌกีไยวขຌองภาย฿น
ระยะวลาทีไก าหนด 

     

๐ฺ หลักภำระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามป้าหมายทีไก าหนดดยส านึก            
฿นความรับผดิชอบตอสาธารณะ  

     

๕ฺ หลักควำมปรง฿ส  :  
บริหารงานอยางปຂดผยตรงเปตรงมา               

     

๒ฺ หลักกำรมสีวนรวม :  
บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการตดัสิน฿จ              
พืไอการบริหารละพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๓ฺ หลักกำรกระจำยอ ำนำจ :  
มีการกระจายอ านาจสูสวนงานตางโพืไอสรຌางประสิทธิภาพ฿นการ
ด านินงานทีไดี฿หຌกมหาวิทยาลัย 

     

๔ฺ หลักนิติธรรม :  
฿ชຌอ านาจตามกฎหมาย กฎ ระบยีบ ขຌอบังคับ฿นการบริหาร                     
ดຌวยความป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิสรีภาพของผูຌกีไยวขຌอง 

     

๕ฺ หลักควำมสมอภำค :  
บริหารจดัการดยยึดหลักความทาทียม฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ 

     

ํ์ฺ หลักควำมมุงน้นฉันทำมติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลยัดยนຌนกระบวนการหาขຌอตกลงจากความคดิหใน
ทัๅงกลุมทีไเดຌละสียประยชน์ 
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ทำนคิดวำมหำวิทยำลัยของรำมีสิไงทีไต้องปรับปรุง ก้เข รงดวนอะเรบ้ำง 
 

 ํ. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ๎. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ๏. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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บบสอบถำมกำรปฏิบัตหิน้ำทีไของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 

ค ำชีๅจง    
 

 ํ. ขอความกรุณาจากทานเดຌปรดประมินการปฏิบัติงานของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ซึไง หมายถึง 
รองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ประมิน฿น ๏ ดຌาน ดังนีๅ ดຌานคุณลักษณะผูຌน า ดຌานการบริหารงาน          
ตามหนຌาทีไละดຌานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 ๎. ขอ฿หຌทานพิจารณาขຌอมูลการปฏิบัติงานดຌานตางโ ของผูຌบริหาร฿นชวงปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๎๑๑๔ ละประมินคาดยการท าครืไองหมาย ลง฿นชองทีไทานหในวาหมาะสมกับระดับ                
ของการปฏิบัติ ดังนีๅ 

 

 ๑ หมายถึง  มากทีไสุด 
 ๐ หมายถึง  มาก 
 ๏ หมายถึง  ปานกลาง 
 ๎ หมายถึง  นຌอย 
 ํ หมายถึง  นຌอยทีไสุด 
 

สถำนภำพของผู้ตอบบบสอบถำม 
 

 ิ  ี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 ิ  ี กรรมการสภาวิชาการ 
 

 ิ  ี กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 ิ  ี กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ 
 

 ิ  ี กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ 
 

 ิ  ี กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมส.ี 
 

 ิ  ี ผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา 
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ํฺ ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 

 คุณลักษณะผู้น ำ 

ระดับคุณลักษณะ 

มำก
ทีไสุด 
ิ๕ี 

มำก 
 

ิ๐ี 

  ปำน
กลำง 
ิ๏ี 

น้อย 
 

ิ๒ี 

น้อย
ทีไสุด
ิํี 

ํ. มีวิสยัทัศน์฿นการบริหารจดัการพืไอก าหนดทิศทางการด านินงานของ
มหาวิทยาลยัอยางมีคณุภาพ 

     

๎. ป็นผูຌน าทีไมีความซืไอสัตยส์ุจริต สียสละละมุงประยชน์สวนรวม      

๏. มีความสามารถ฿นการชีๅน าละรับผิดชอบตอสังคม       
๐. สวงหาความรูຌพืไอพัฒนาตนองละวิชาชีพ         

๑. สรຌางขวัญก าลัง฿จละ฿หຌการสนับสนุนความกຌาวหนຌาละสวัสดิการของ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาทุกระดับอยางหมาะสม 

     

๒. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสืไอสาร ประสานงานกับทุกฝຆายละสนบัสนุน
การท างานป็นทีม 

     

๓. มีบุคลิกภาพทีไนาชืไอถือศรัทธา      

๔. ปຂดอกาส฿หຌชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงานของมหาวทิยาลัย      

๕. มีความสามารถ฿นการ฿ชຌขຌอมูลทีไชืไอถือเดຌพืไอการตดัสิน฿จ กຌปญัหา
อยางหมาะสมตามสถานการณ ์

     

ํ์. สดงความมุงมัไน฿นการพัฒนามหาวิทยาลยั฿หຌมีความจรญิกຌาวหนຌา      
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๒ฺ ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำทีไของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 

กำรบริหำรงำนตำมหน้ำทีไ 

ระดับกำรปฏิบัติ 
มำก
ทีไสุด 
ิ๕ี 

มำก 
 

ิ๐ี 

ปำน
กลำง
ิ๏ี 

น้อย 
 

ิ๒ี 

น้อย
ทีไสุด
ิํี 

ํ. บริหารกิจการของมหาวิทยาลยั฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบยีบ 
ประกาศละขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลัย 

     

๎. บริหารงานสอดคลຌองกับนยบายละวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย      
๏. ควบคุม ดูล บุคลากร ของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ 
ระบียบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลัย 

     

๐. ควบคุม ดูล การงิน พัสดุ ทรพัยากรของมหาวิทยาลยั฿หຌป็นเปตาม
กฎหมาย กฎ ระบยีบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละ              
ของมหาวิทยาลัย 

     

๑. ควบคุม ดูล สถานทีไละทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตาม
กฎหมาย กฎ ระบยีบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละของ
มหาวิทยาลยั 

     

๒. จัดท าผนพัฒนามหาวิทยาลัยทีไสอดคลຌองกับบริบทของมหาวิทยาลัย      
๓. ปฏิบัตติามนยบายละผนงาน ฿หຌกิดความส ารใจตามป้าหมายอยาง
ครบถຌวน 

     

๔. ติดตามประมินผลการด านินงานดຌานตางโ      
๕. รักษาระบียบวินัย จรรยาบรรณ ละมารยาทหงวิชาชีพ      
ํ์. สนอรายงานประจ าปี มีขຌอมลูทีไชืไอถือเดຌ ชัดจน ครอบคลมุ ภารกิจ
ตางโ ของมหาวิทยาลัย 

     

ํํ. น าขຌอมลูจากรายงานประจ าปีมา฿ชຌประยชน์฿นการตัดสิน฿จ              
฿นการบริหารงานละพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

ํ๎. ดูลการตงตัๅงละถอดถอนผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ดຌวยความหมาะสม
ละป็นธรรม 

     

ํ๏. สงสริมละสนบัสนุนการด านินงานของสภาวิชาการสภาคณาจารย์
ละขຌาราชการ รวมทัๅง สงสริมกจิการนิสตินักศึกษา พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

     

ํ๐. น ามติละขຌอสนอนะของผูຌมีสวนกีไยวขຌองกับมหาวิทยาลัยเป
บริหารงาน 
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๏ฺ ด้ำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย   
 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ระดับกำรปฏิบัติ 
มำก
ทีไสุด 
ิ๕ี 

มำก 
 

ิ๐ี 

ปำน
กลำง
ิ๏ี 

น้อย 
 

ิ๒ี 

น้อย
ทีไสุด
ิํี 

ํฺ หลักประสิทธิผล :  
มีผลการปฏิบตัิงานทีไมีผลป้าหมายดย฿ชຌงบประมาณอยางคุຌมคา 

     

๒ฺ หลักประสิทธิภำพ :  
บริหารจดัการอยางหมาะสม ดย฿ชຌทรัพยากร ทคนิค ครืไองมือละวลา
฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๏ฺ หลักกำรตอบสนอง :  
สามารถ฿หຌบริการทีไตอบสนองกับความตຌองการของผูຌกีไยวขຌองภาย฿น
ระยะวลาทีไก าหนด 

     

๐ฺ หลักภำระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามป้าหมายทีไก าหนดดยส านึก฿น
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ  

     

๕ฺ หลักควำมปรง฿ส  :  
บริหารงานอยางปຂดผยตรงเปตรงมา               

     

๒ฺ หลักกำรมสีวนรวม :  
บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการตดัสิน฿จ              
พืไอการบริหารละพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๓ฺ หลักกำรกระจำยอ ำนำจ :  
มีการกระจายอ านาจสูสวนงานตางโพืไอสรຌางประสิทธิภาพ                      
฿นการด านินงานทีไดี฿หຌกมหาวิทยาลัย 

     

๔ฺ หลักนิติธรรม :  
฿ชຌอ านาจตามกฎหมาย กฎ ระบยีบ ขຌอบังคับ฿นการบริหาร               
ดຌวยความป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิสรีภาพของผูຌกีไยวขຌอง 

     

๕ฺ หลักควำมสมอภำค :  
บริหารจดัการดยยึดหลักความทาทียม฿นการปฏิบัติงานละ            
การ฿หຌบริการ 

     

ํ์ฺ หลักควำมมุงน้นฉันทำมติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลยัดยนຌนกระบวนการหาขຌอตกลงจากความคดิหใน
ทัๅงกลุมทีไเดຌละสียประยชน์ 
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ปรดสดงข้อสนอนะพืไอกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ตำมทีไทำนคิดวำคณะของรำมีสิไงทีไต้องปรับปรุง 
ก้เข รงดวน 
 

 ํ. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ๎. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ๏. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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บบสอบถำมกำรปฏิบัตหิน้ำทีไของผู้บริหำร 
คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน 

ค ำชีๅจง    
 ํ. ขอความกรุณาจากทานเดຌปรดประมินการปฏิบัติงานของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/

ศูนย์/สถาบัน ซึไง หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผูຌอ านวยการส านัก รองผูຌอ านวยการส านัก ผูຌอ านวยการสถาบัน              
รองผูຌอ านวยการสถาบัน ประมิน฿น ๏ ดຌาน ดังนีๅ ดຌานคุณลักษณะผูຌน า ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ ละ
ดຌานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๎.ขอ฿หຌทานพิจารณาขຌอมูลการปฏิบัติงานดຌานตางโ ของผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/
สถาบัน ฿นชวงปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๔ ละประมินคาดยการท าครืไองหมาย ลง฿นชองทีไทานหในวา
หมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังนีๅ 
 ๑ หมายถึง  มากทีไสุด 
 ๐ หมายถึง  มาก 
  ๏ หมายถึง  ปานกลาง 
 ๎ หมายถึง  นຌอย 
 ํ หมายถงึ  นຌอยทีไสุด 
 

สถำนภำพของผู้ตอบบบสอบถำม 
 

ํฺ คณะทีไสังกัด 
 

 ิ   ี คณะครุศาสตร์ 
 ิ   ี คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
 ิ   ี คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
 ิ   ี คณะวิทยาการจัดการ 
 ิ   ี บัณฑิตวิทยาลัย 
 (   ) วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน......................................... 
 

๒ฺ กำรด ำรงต ำหนง 
 

 ิ   ี ประธานสาขาวิชาหรือทียบทา 
 ิ   ี คณาจารย์ 
 ิ   ี หัวหนຌาส านักงานหรือจຌาหนຌาทีไ 
 ิ   ี อืไนโ ิ ปรดระบุ.......................................................... ี 
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ํฺ ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน 
 

 คุณลักษณะผู้น ำ 

ระดับคุณลักษณะ 

มำก
ทีไสุด 
ิ๕ี 

มำก 
 

ิ๐ี 

ปำน
กลำง
ิ๏ี 

น้อย 
 

ิ๒ี 

น้อย
ทีไสุด 
ิํี 

ํ. มีวิสยัทัศน์฿นการบริหารจดัการพืไอก าหนดทิศทางการด านินงานของ
คณะ/วิทยาลยั/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน อยางมีคุณภาพ 

     

๎. ป็นผูຌน าทีไมีความซืไอสัตยส์ุจริต สียสละ ละมุงผลประยชน์สวนรวม      

๏. มีความสามารถ฿นการชีๅน าละรับผิดชอบตอสังคม       

๐. สวงหาความรูຌพืไอพัฒนาตนองละวิชาชีพ         

๑.สรຌางขวัญก าลัง฿จ ละ฿หຌการสนับสนุนความกຌาวหนຌาละสวัสดิการของ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาทุกระดับอยางหมาะสม 

     

๒. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสืไอสาร ประสานงานกับทุกฝຆายละสนบัสนุนการ
ท างานป็นทีม  

     

๓. มีบุคลิกภาพทีไนาชืไอถือศรัทธา      

๔. ปຂดอกาส฿หຌชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงานของคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

     

๕. มีความสามารถ฿นการ฿ชຌขຌอมูลทีไชืไอถือเดຌพืไอการตดัสิน฿จกຌปญัหาอยาง
หมาะสมตามสถานการณ์  

     

ํ์. สดงความมุงมัไน฿นการพัฒนาคณะครุศาสตร์฿หຌมีความจรญิกຌาวหนຌา      
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๒ฺ ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำทีไของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน 
 

กำรบริหำรงำนตำมหน้ำทีไ 

ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ทีไสุด 
ิ๕ี 

มำก 
 

ิ๐ี 

ปำน
กลำง
ิ๏ี 

น้อย 
 

ิ๒ี 

น้อย
ทีไสุด
ิํี 

ํ. บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ฿หຌป็นเปตาม
กฎหมาย กฎ ระบยีบ ประกาศละขຌอบังคับของทางราชการละของ
มหาวิทยาลยั 

     

๎. บริหารงานสอดคลຌองกับนยบายละวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย      

๏. ควบคุมดูลบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย/์สถาบัน ฿หຌป็นเป
ตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละ          
ของมหาวิทยาลัย 

     

๐. ควบคุม ดูล การงิน พัสดุ ทรพัยากรของคณะ/วิทยาลยั/ส านัก/ศูนย์/
สถาบัน ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบยีบ ประกาศ ละขຌอบังคบัของทาง
ราชการละของมหาวิทยาลยั 

     

๑. ควบคุม ดูล สถานทีไละทรัพย์สินของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศนูย์/
สถาบัน ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบยีบ ประกาศ ละขຌอบังคบัของทาง
ราชการละของมหาวิทยาลยั 

     

๒.จัดท าผนพัฒนาคณะ/วิทยาลยั/ส านัก/ศูนย/์สถาบัน ทีไสอดคลຌองกับ
บริบทของมหาวิทยาลัย 

     

๓. ปฏิบัตติามนยบายละผนงาน ฿หຌกิดความส ารใจตามป้าหมายอยาง
ครบถຌวน 

     

๔. ติดตามประมินผลการด านินงานดຌานตางโ      
๕. รักษาระบียบวินัย จรรยาบรรณละมารยาทหงวิชาชีพ      
ํ์. สนอรายงานประจ าปี มีขຌอมลูทีไชืไอถือเดຌ ชัดจน ครอบคลมุภารกิจ
ตางโ ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

     

ํํ. น าขຌอมลูจากรายงานประจ าปีมา฿ชຌประยชน์฿นการตัดสิน฿จ฿นการ
บริหารงานละพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

     

ํ๎. ดูลการตงตัๅงละถอดถอนผูຌบริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศนูย์/
สถาบัน ดຌวยความหมาะสมละป็นธรรม 

     

ํ๏. สงสริมละสนบัสนุนการด านินงานของสภาวิชาการสภาคณาจารย์ละ
ขຌาราชการ รวมทัๅงสงสรมิกิจการนิสิตนักศึกษา พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายของ
คณะ/วิทยาลยั/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

     

ํ๐. น ามติละขຌอสนอนะของผูຌมีสวนกีไยวขຌองกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
ศูนย์/สถาบัน เปบรหิารงาน 
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๏ฺ ด้ำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน 
 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ทีไสุด 
ิ๕ี 

มำก 
 

ิ๐ี 

ปำน
กลำง
ิ๏ี 

น้อย 
 

ิ๒ี 

น้อย
ทีไสุด
ิํี 

ํฺ หลักประสิทธิผล :  
มีผลการปฏิบตัิงานทีไมีผลป้าหมายดย฿ชຌงบประมาณอยางคุຌมคา 

     

๒ฺ หลักประสิทธิภำพ :   
บริหารจดัการอยางหมาะสม ดย฿ชຌทรัพยากร ทคนิค ครืไองมือ ละวลา 
฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๏ฺ หลักกำรตอบสนอง :  
สามารถ฿หຌบริการทีไตอบสนองกับความตຌองการของผูຌกีไยวขຌองภาย฿น
ระยะวลาทีไก าหนด 

     

๐ฺ หลักภำระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามป้าหมายทีไก าหนดดยส านึก               
฿นความรับผดิชอบตอสาธารณะ  

     

๕ฺ หลักควำมปรง฿ส  :  
บริหารงานอยางปຂดผยตรงเปตรงมา               

     

๒ฺ หลักกำรมสีวนรวม :  
บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการตดัสิน฿จ               
พืไอการบริหารละพัฒนาคณะ/วทิยาลัย/ส านัก/ศูนย/์สถาบัน 

     

๓ฺ หลักกำรกระจำยอ ำนำจ :  
มีการกระจายอ านาจสูสวนงานตางโ พืไอสรຌางประสิทธิภาพ฿นการด านินงาน
ทีไดี฿หຌกคณะ/วิทยาลยั/ส านัก/ศนูย์/สถาบัน 

     

๔ฺ หลักนิติธรรม :  
฿ชຌอ านาจตามกฎหมาย กฎ ระบยีบ ขຌอบังคับ฿นการบริหารดຌวยความ             
ป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิสรภีาพของผูຌกีไยวขຌอง 

     

๕ฺ หลักควำมสมอภำค :  
บริหารจดัการดยยึดหลักความทาทียม฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ 

     

ํ์ฺ หลักควำมมุงน้นฉันทำมติ :  
บริหารงานคณะ/วิทยาลยั/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ดยนຌนกระบวนการหา
ขຌอตกลงจากความคดิหในทัๅงกลุมทีไเดຌละสียประยชน์ 
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ปรดสดงข้อสนอนะพืไอกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ตำมทีไทำนคดิวำคณะของรำมีสิไงทีไต้อง
ปรับปรุง ก้เข รงดวน 
 

 ํ. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ๎. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 ๏. ……………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ภำพกิจกรรมกำรปฏิบัติงำนของ 
คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ ละประมนิผลงำนของมหำวิทยำลัย 
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