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 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ ฉบับนีๅจัดท าขึๅนพืไอสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
บຌานสมดใจจຌาพระยา ตามจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พฺศฺ โ5ไ็ มาตรา 5เ               
ทีไก าหนด฿หຌคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยละของอธิการบดี 
ด านินการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยละของอธิการบดี ละรายง านผล              
การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานดังกลาว พรຌอมความหในตอสภามหาวิทยาลัย ทุกปี                         
ซึไงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ ก าหนด฿หຌมีการติดตาม ตรวจสอบ ละประมิน 
ผลงานป็นรายปีงบประมาณ บัดนีๅ สิๅนปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ ละการด านินการติดตาม ตรวจสอบ                     
ละประมินผลงานฯ ดังกลาวสรใจสิๅนลຌว คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ จึงจัดท า
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พฺศฺ โ55็ 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 ขอขอบคุณทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยาทีไ฿หຌความรวมมือ          
฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยวิธีการตางโ หวังป็นอยางยิไงวาผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ 
ครัๅงนีๅจะป็นประยชน์ส าหรับผูຌบริหารละสภามหาวิทยาลัย อันจะป็นอกาสพืไอการปรับปรุง พัฒนาละ
ป็นก าลัง฿จ฿นการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตอเป  
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 การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยละอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พฺศฺ โ55็ ป็นการด านินงานตามจตนารมณ์ของมาตรา ไ้ ละมาตรา 5เ หงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พฺศฺ โ5ไ็ ทีไตຌองการ฿หຌมีการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ละของอธิการบดีดยผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา จึงเดຌตงตัๅง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ดย฿หຌปฏิบัติงานตามขຌอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา วาดຌวยการติ ดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พฺศฺ โ55ๆ คณะกรรมการทีไเดຌรับการตงตัๅงจึงเดຌก าหนดกรอบ฿นการประมิน ดย฿หຌม ี             
การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินป็นรายปีงบประมาณ เม฿หຌซๅ าซຌอนกับการประมินของหนวยประมิน        
ภายนอกอืไน ละ฿หຌน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ละการประมินผลมา฿ชຌพืไอพัฒนา 
 

 การประมินบงป็น ๐ สวน ดังนีๅ สวนทีไ ํ ประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ 
พฺศฺ ๎๑๑๗ ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒ํ สวนทีไ ๎ 
ประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ สวนทีไ ๏ 
ประมินผลการด านินงานของมหาวิทยาลัยละการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย  ละ 
สวนทีไ ๐ การตรวจยีไยมคณะละหนวยงาน฿นสังกัดของมหาวิทยาลัย 
 

 สวนทีไ ํ กำรประมินผลกำรด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ตำมผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ พ.ศ. ๎๑๑๓ – ๎๑๒ํ 

 

฿นปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ สภามหาวิทยาลัยเดຌ ฿หຌความหในชอบผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ซึไงประกอบดຌวย ป้าหมายหลัก ๐ ป้าหมาย กลยุทธ์หลัก ํ๕ กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง ๏๎ กลยุทธ์ 
ละตัวชีๅวัด ๑๒ ตัวชีๅวัด  

 

ผลการด านินงานพบวา ป้าหมายทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม พัฒนาหลักสูตรละการจัด          
การรียนการสอน ซึไงประกอบดຌวย ํ๔ ตัวชีๅวัด มีตัวชีๅวัดทีไผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย ๒ ตัวชีๅวัด
ิ๏๏ฺ๏๏%) ป็นเปตามป้าหมาย ๗ ตัวชีๅวัด ิ๏๔ฺ๔๕%) สูงกวาป้าหมาย ๑ ตัวชีๅวัด ิ๎๗ฺ๗๔%)  

 

ป้าหมายทีไ ๎ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานการวิจัยละการบริการทางวิชาการกสังคม                   
ซึไงประกอบดຌวย ํ๏ ตัวชีๅวัด มีตัวชีๅวัดทีไผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย ํ ตัวชีๅวัด ิ๗ฺ๒๕%) ป็นเปตาม
ป้าหมาย ๔ ตัวชีๅวัด ิ๒ํฺ๑๐%) สูงกวาป้าหมาย ๐ ตัวชีๅวัด ิ๏์ฺ๗๗%)  

 

ป้าหมายทีไ ๏ การสรຌางความตระหนักรูຌ ปลูกจิตส านึก สืบสานละผยพรภาษา ดนตรี ละ
ศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล ซึไงประกอบดຌวย ํ๒ ตัวชีๅวัด มีตัวชีๅวัดทีไผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย ํ ตัวชีๅวัด
ิ๒ฺ๎๑%) ป็นเปตามป้าหมาย ๒ ตัวชีๅวัด ิ๏๗ฺ๑์%) สูงกวาป้าหมาย ๕ ตัวชีๅวัด ิ๑๒ฺ๎๑%)  



ค 

ป้าหมายทีไ ๐ การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล             
ซึไงประกอบดຌวย ๕ ตัวชีๅวัด มีตัวชีๅวัดทีไผลการประมินป็นเปตามป้าหมาย ๐ ตัวชีๅวัด ิ๐๐ฺ๐๐%) สูงกวา
ป้าหมาย ๑ ตัวชีๅวัด ิ๑๑ฺ๑๒%)  

 

ป้าหมายทีไมีผลการประมินตามตัวชีๅวัดป็นเปตำมป้ำหมำยละสูงกวำป้ำหมำย รวมสูงสุด
เดຌก ป้าหมายทีไ ๐ การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ิํ์์%) 

รองลงมา คือ ป้าหมายทีไ ๏ การสรຌางความตระหนักรูຌ ปลูกจิตส านึก สืบสานละผยพร ภาษา ดนตรี ละ
ศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล ิ๕๏ฺ๗๑%) ป้าหมายทีไ ๎ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย ละการบริการ
วิชาการ฿หຌกสังคม ิ๕๎ฺ๏ํ%) ละป้าหมายทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบ     
การจัดการรียนการสอน฿หຌมีคุณภาพ ิ๒๒ฺ๒๗%) ตามล าดับ 

 

 ป้าหมายทีไมีผลการประมินตามตัวชีๅวัดตไ ำกวำป้ำหมำย ทีไส าคัญ เดຌก ป้าหมายทีไ ํ จ านวน             
๒ ตัวชีๅวัด คือ บัณฑิตปริญญาตรีทีไเดຌงานท า/หรือประกอบอาชีพอิสระ ิป้าหมาย ๕๒% ผลการด านินงาน 
๕์ฺ๑๑%) จ านวนครูละบุคลากรทางการศึกษาละวิชาชีพอืไนโ ทีไเดຌรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ิป้าหมาย ใุเเเ คน ผลการด านินงาน โุไเเ คนี อาจารย์ประจ าทีไมีวุฒิปริญญาอก ิป้าหมาย 
๎๑%  ผลการด านินงาน ๎ํฺ๗๑%) คณาจารย์ประจ าทีได ารงต าหนงทางวิชาการ ิป้าหมาย ๎๑% ผลการ
ด านินงาน ๎๎ฺ๑๕%) ผลงานวิชาการทีไเดຌรับการยอมรับ ิป้าหมาย ํ๑% ผลการด านินงาน ๏ฺ๏๒%) ละ
ระดับความพึงพอ฿จของบุคลากรกีไยวกับ ระบบสวัสดิการละสิทธิประยชน์ ป้าหมายทีไ ๎ มี แ ตัวชีๅวัด คือ 
จ านวนศูนย์วิจัยฉพาะทาง ิเมเดຌก าหนดป้าหมาย ผลการด านินงาน N/Aี ป้าหมายทีไ ๏ มี ํ ตัวชีๅวัด คือ 
ระดับความส ารใจของการจัดตัๅงวิทยาลัยการดนตรี ิป้าหมายระดับ ใ ผลการด านินงาน ระดับ แี นืไองจาก              
อยู฿นชวงของการด านินการพืไอกอตัๅงวิทยาลัย  

 

 ผูຌบริหารควรศึกษาขຌอมูลทีไป็นสาหตุ฿หຌตัวชีๅวัดดังกลาวมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย ดย฿หຌ
บุคลากรทีไมีสวนกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการพัฒนาละกຌเขผลการด านินงาน฿หຌป็นเปตามป้าหมาย ละ            
ควรมีการควบคุม ตรวจสอบ ประมินผลการด านินงาน กิจกรรม ละครงการตางโ ของมหาวิทยาลัยอยาง
ป็นระบบ รวมทัๅง ควรด านินการทบทวนหรือปรับการก าหนดตัวชีๅวัด฿นตละตัว฿นปีงบประมาณถัดเป               
พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการด านินงาน฿หຌดียิไงขึๅน 

 

 สวนทีไ ๎ กำรประมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำร฿ชຌจำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. ๎๑๑๓ 

 

 สภามหาวิทยาลัยเดຌอนุมัติงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ พืไอการ
ด านินงานของมหาวิทยาลัย ทัๅงสิๅน จ านวน ํุ๎๕๎ุ๏๏๒ุ๕๕๐ฺ์์ บาท ป็นงบประมาณรายจายทีไเดຌจาก
งบประมาณผนดิน ๐๗๎ุ๎ํ๗ุ๎์์ฺ์์ บาท ิ๏๒ฺ๑๐%) งบประมาณงิน รายเดຌประจ าปี
๐๏๒ุ๏์๐ุ๑๎์ฺ์์ บาท ิ๏๏ฺ๗๒%) ละรายเดຌงินคงคลัง ๏๔๏ุ๔ํ๑ุ๎๗๐ฺ์์ บาท ิ๎๕ฺ๗์%)    

 



ง 

     งบประมาณรายจาย ํุ๎๕๎ุ๏๏๒ุ๕๕๐ฺ์์ บาท จ านกป็นงบบุคลากร ํ๑ํุ๒๕๒ุ์๐๗ฺ์๐ 
บาท ิํํฺ๗๐%) งบด านินงาน ๐ํ๔ุ๗๕๔ุ๐ํ๒ฺ๗๕ บาท ิ๏๎ฺ๐ํ%) งบลงทุน ๐๗๔ุ๔๒๎ุํ์๏ฺ๕๕ บาท 
ิ๏๗ฺ์๑%) งบงินอุดหนุน ํ๕๗ุ๕๗๏ุ๑์์ฺ์์ บาท ิํ๑ฺ๏๎%) ละงบรายจายอืไน ๐๑ุ์์๒ุ๕๎๒ฺํ๔ 
บาท ิ๏ฺ๐๔%)  

 

    รายจาย ํุ๎๕๎ุ๏๏๒ุ๕๕๐ฺ์์ บาท ป็นรายจายส าหรับครงการละกิจกรรมตางโ จ านวน
ํุ๕์๗ ครงการ/กิจกรรม จ านกป็นครงการ/กิจกรรมทีไ฿ชຌงินงบประมาณผนดิน ๎ํ๏ ครงการ ละ            
฿ชຌงินรายเดຌละงินคงคลัง ํฺ๒๕๐ ครงการ/กิจกรรม 

 

 รายจาย ํุ๎๕๎ุ๏๏๒ุ๕๕๐ุ์์ บาท ป็นรายจายทีไจัดสรรตามภารกิจพืๅนฐานรຌอยละ ๒์ ละ
ภารกิจตามกลยุทธ์ของคณะละหนวยงานตางโ ของมหาวิทยาลัย รຌอยละ ๐์ ดยเดຌจัดสรรป็นคาพัฒนา
สาขาวิชาละคาบ ารุงคณะเปทีไคณะดยตรง สวนหนวยงานสนับสนุนละคา฿ชຌจายสวนกลางเดຌจัดสรรเวຌทีไ
หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย 

 

 ผลกำรด ำนินกำรตำมครงกำรหรือกิจกรรม พบวา มืไอสิๅนปีงบประมาณ ๎๑๑๗ มหาวิทยาลัย
สามารถบริหารครงการ/กิจกรรมทีไ฿ชຌงบประมาณผนดินเดຌลຌวสรใจ จ านวน ํ๔๔ ครงการ ิ๔๔ฺ๎๒%) 
ก าลังด านินการ ๎์ ครงการ ิ๕ฺ๏๔%) ยังเมเดຌด านินการ ๑ ครงการ ิ๎ฺ๏๒%)    

 

 สวนครงการ/กิจกรรมทีไ฿ชຌงินรายเดຌละงินคงคลัง จ านวน ํุ๒๕๐ ครงการ/กิจกรรม พบวา
สามารถด านินการลຌว จ านวน ๗๕๒ ครงการ ิ๐๒ฺ๕๔%) ก าลังด านินการ ๑๑๗ ครงการ ิ๏๎ฺ๔๔%)  
ละยังเมเดຌด านินการ จ านวน ๏๐ํ ครงการ ิ๎์ฺํ๎%)  

 

  มืไอสิๅนเตรมาสทีไ ๐ ของปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ มหาวิทยาลัยสาม ารถบิกจายเดຌพียง             
รຌอยละ ๒์ฺ๒ํ ของงบประมาณทีไเดຌรับอนุมัติ ยกป็นงบประมาณผนดิน บิกจายเดຌรຌอยละ ๔๑ฺ๗์                         
สวนงบประมาณงินรายเดຌละงินคงคลังบิกจายเดຌ รຌอยละ ๐๒ฺแ่ ท า฿หຌตຌองกันงินเวຌจายหลืไอมปี              
ดยยกป็นงบประมาณผนดิน จ านวน ๏๗,๕๗ํ,๑๕๑ฺ๐์ บาท ซึไงคิดป็น รຌอยละ ๔ฺ์๐ ของงบประมาณ
ผนดิน ละงบประมาณงินรายเดຌละงินคงคลัง จ านวน ํ๕๒,๗๏๑,๏๕๔ฺ๕์ บาท คิดป็น รຌอยละ ๎๏ฺ๕๔ 
ของงินรายเดຌ สวนหตุผลความจ าป็นของการกันงินหลืไอมปี กิดจากการลืไอนการปຂดภาครียน                   
ตามปีการศึกษาของกลุมประทศอาซียน ป็นปรากฏการณ์ทีไกิดขึๅนหลังจากทีไสภามหาวิทยาลัยเดຌอนุมัติ
งบประมาณรายจายประจ าปี พฺศฺ ๎๑๑๗ ลຌว  

 

 ดຌวยหตุทีไมหาวิทยาลัยเดຌกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณเปยังคณะละหนวยงาน         
ภาย฿นมหาวิทยาลัย อยางเรกใตาม พืไอ฿หຌการบริหารงบประมาณป็นเปอยางมีประสิทธิผลละประสิทธิภาพ            
คือ บิกจายเดຌตามผนปฏิบัติการ บริหารงบประมาณอยางปรง฿ส ป็นตามระบียบของมหาวิทยาลัย 
กระทรวงการคลัง ละระบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการบริหารจัดการพัสดุ พฺศฺ ๎๑๏๐ มีการก ากับ
ควบคุม มหาวิทยาลัยเดຌติดตามรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณดຌวยวิธีการทีไหลากหลาย ชน การสงหนังสือ     



จ 

รงรัด การประชุมครือขายนักวางผน฿นตละดือน ละการรายงานผลการบิกจายงบประมาณรายดือน               
รายเตรมาสละมืไอสิๅนปีงบประมาณ  
 

 ปัญหาทีไส าคัญอยางหนึไ งกีไยวกับงบประมาณจากงินรายเดຌของมหาวิทยาลัย  พบวา                 
฿นปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ มีนิสิตนักศึกษาทีไยังคຌางช าระคาหนวยกิตจ านวนคอนขຌางสูง ิประมาณ ํ์์ 
ลຌานบาที ท า฿หຌเมสามารถประมาณการรายรับทีไทຌจริงเดຌ นอกจากนัๅน ยังท า฿หຌเมสามารถควบคุม              
การบิกจายงบประมาณของหนวยงานเดຌอยางทัไวถึง       
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย หในวามหาวิทยาลัย    
ยังเมสามารถบริหารงบประมาณ฿หຌป็นเปตามป้าหมายตละเตรมาสเดຌ ชน ก าหนดป้าหมายการบิกจาย
ส าหรับเตรมาส ํุ ๎ุ ๏ุ ละ ๐ เวຌ ๎๎%, ๐๒%ุ ๗์%ุ ละ ๕๑% ตามล าดับ ตบิกจายจริงเดຌพียง 
๒ฺ๏๔%, ํ๗ฺ๎ํ%, ๏๗ฺํ๏%, ละ ๒์ฺ๒ํ % ตามล าดับ ป็นตຌน  

 

 สวนทีไ ๏ กำรประมินผลกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยละกำรปฏิบัติตำมบทบำทหนຌำทีไ
ของผูຌบริหำรมหำวิทยำลัย 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมสฺี 
คณาจารย์ จຌาหนຌาทีไละผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา จ านวนทัๅงหมด ่แไ คน ทีไตอบบบสอบถาม หในวา 
มหาวิทยาลัยละผูຌบริหารมหาวิทยาลัยบริหารมหาวิทยาลัย ดยรวมประสบความส ารใจ฿นระดับ             
ปานกลาง ดยดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยประสบความส ารใจอยู฿นระดับมาก               
ละมีคาฉลีไยสูงทีไสุด รองลงมาป็นดຌานการบริหารงานชิงระบบ สวนดຌานการบริหารงานตามหลัก                
ธรรมาภิบาลอยู฿นระดับปานกลาง ละมีคาฉลีไยตไ าสุด  
  

 การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี            
ละผูຌชวยอธิการบดี ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก ดยมีดຌานคุณลักษณะผูຌน ามีคาฉลีไยสูงทีไสุด รองลงมาป็น
ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ สวนดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีคาฉลีไยตไ าสุด ละผูຌ ประมิน 
ซึไงป็นคณาจารย์ละจຌาหนຌาทีไ฿นคณะ/ส านัก/สถาบัน เดຌประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
คณะ/ส านัก/สถาบัน ทัๅงดຌานคุณลักษณะผูຌน า ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ  ละดຌานการบริหารตามหลัก             
ธรรมาภิบาล ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายคณะ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของ
ผูຌบริหารคณะทีไมีคาฉลีไยสูงสุด เดຌก คณะครุศาสตร์ รองลงมาป็น บัณฑิตวิทยาลัยละคณะมนุษยศาสตร์                    
ละสังคมศาสตร์ ตามล าดับ สวนคาฉลีไยตไ าสุด เดຌก คณะวิทยาการจัดการ ละมืไอพิจารณาป็นส านัก 
พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารส านักทีไมีคาฉลีไยสูงสุด เดຌก ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
รองลงมาป็น ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียนละส านักรงรียนสาธิต สวนคาฉลีไยตไ าสุด เดຌก 
ส านักงานอธิการบดี 
 



ฉ 

 ผูຌตอบบบสอบถาม สนอนะวา มหาวิทยาลัยควรมีนยบายทีไชัดจน นຌนการบริหารงาน                 
฿หຌมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล สรຌางวิสัยทัศน์฿หຌผูຌตามขับคลืไอนตามจตนารมณ์ ลดการศึกษาดูงาน
ตางประทศ นຌนการรียนรูຌควบคูกับการปฏิบัติงาน นຌนการสรຌางงานวิจัยละพัฒนา พัฒนาศูนย์นอกทีไตัๅง   
สระยายสม สนับสนุนการจัดตัๅงศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์พยาบาลฯ การพทย์ผนเทย นຌนการสรຌางอัตลักษณ์
ดຌานความป็นเทย พัฒนาทักษะภาษา สรຌ างความป็นอันหนึไงอันดียวกัน สรຌางระบียบวินัยทีไดีละ
ภาพลักษณ์ของนิสิตนักศึกษา มีระบบการคัดลือกนิสิตนักศึกษาทีไชัดจน ปຂดหลักสูตรทีไสอดคลຌองกับ             
ความตຌองการของสังคม ขຌารวมการพัฒนาชุมชนดยการ฿ชຌการวิจัย ฿หຌความส าคัญกับการรียนรูຌภาษา              
ของประทศพืไอนบຌาน฿นอาซียนละการปຂดหลักสูตรดนตรีสากล 
 

 ผลการประมินดังกลาวสวน฿หญป็นผลการด านินงาน฿นภาพรวม ตามการรับรูຌของประชาคม              
฿นมหาวิทยาลัย ตผลการด านินงานหลายดຌานทีไมีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง ชน ผลการด านินงาน            
ของมหาวิทยาลัยดຌานการบริหารงานชิงระบบ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึไงผูຌบริหาร               
ละผูຌทีไกีไยวขຌองควร฿หຌความสน฿จ ศึกษาปัญหา อุปสรรค ขຌอขัดขຌองตางโ ละน ามาพัฒนากຌเข฿หຌดีขึๅนตอเป 
 

 สวนทีไ ไ กำรตรวจยีไยมหนวยงำน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานมหาวิทยาลัย เดຌท าการตรวจยีไยม
หนวยงานตางโ ของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 รอบ รอบรก ดือนพฤษภาคม ถึง ดือนมิถุนายน พฺศฺ 2557 
ละ รอบทีไ 2 ดือนพฤศจิกายน พฺศฺ 2557 
 

 ผลกำรตรวจยีไยมหนวยงำน รอบรก (จ านวนทัๅงสิๅน 15 หนวยงานี คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ มีขຌอสนอนะกีไยวกับรืไองตางโ ดังนีๅ 
  

 ํฺจ านวนนิสิตนักศึกษา หนวยงานทีไคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ             
เปตรวจยีไยมสนอวา  มหาวิทยาลัยควรก าหนดจ านวนนิสิตนักศึกษา฿หຌพอหมาะกับศักยภาพ                      
ของมหาวิทยาลัย ควร฿หຌความสน฿จคุณภาพมากกวาปริมาณ พิจารณาปຂดสาขาวิชาทีไมีนิสิตนักศึกษาสมัครขຌา
รียนนຌอยมาก ลดจ านวนนิสิตนักศึกษา฿นสาขาวิชาทีไเมป็นทีไตຌองการของประทศหรือทีไกินความตຌองการ 
พิจารณาปຂดสาขาวิชาทีไทันสมัยละสอดคลຌองกับความตຌองการของประทศ 

 โฺผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  หนวยงานสวน฿หญ  พียงรับทราบวามีผนกลยุทธ์                     
ของมหาวิทยาลัย ซึไงเมชัดจนวาหนวยงานของตนจะตຌองมีสวนผลักดันอยางเร จึงจะท า฿หຌผนกลยุทธ์             
บรรลุป้าหมาย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ หในวามหาวิทยาลัยควรรงท าความ
ขຌา฿จกับทุกหนวยงาน฿หຌตระหนักถึงภารกิจทีไจะตຌองชวยกันผลักดัน฿หຌผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย               
บรรลุป้าหมายตามทีไตัๅงเวຌ 
 3.หนวยงานทีไท าหนຌาทีไสนับสนุนงานวิชาการมีจ านวนมาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ละประมินผลงานฯ หในวา มหาวิทยาลัยควรทบทวนปริมาณ สถานะ ภารกิจ ละความจ าป็นของตละ
หนวยงาน฿หຌหมาะสม สอดคลຌองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย฿นปัจจุบัน ละมีผนพัฒนาบุคลากร              



ช 

สายสนับสนุน฿หຌสามารถป็นผูຌบริหารหนวยงานเดຌ อาจท าบบคอยป็นคอยเป พืไอประสิทธิผลของหนวยงาน 
ละพืไอ฿หຌบุคลากรสายสอนเดຌกลับเปท าหนຌาทีไของตนอยางตใมก าลังพียงดຌานดียว 

 ไฺการ฿ชຌจายงบประมาณประจ าปี พฺศฺ โ55็ ยังเมป็นเปตามป้าหมาย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ หในวามหาวิทยาลัย ควรรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณของ           
ทุกหนวยงาน หนวยงาน฿ดมีปัญหาผูຌบริหารมหาวิทยาลัยควรขຌาเปชวยกຌปัญหา 
 5.รงรียนสาธิต คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ หในวาผูຌบริหาร
มหาวิทยาลัยควรขຌาเปรวมศึกษาปัญหาละรวมกຌเขปัญหาของรงรียนสาธิต ควรถือวารงรียนสาธิต           
ป็นหนวยงานทีไส าคัญหนวยหนึไงของมหาวิทยาลัย  
 

 ผลกำรตรวจยีไยมหนวยงำน รอบทีไ โ ิจ านวนทัๅงสิๅน 15 หนวยงานี คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ มีขຌอสนอนะกีไยวกับรืไองตางโ ดังนีๅ 
 

 1.ทุกหนวยงานมีบุคลากรทีไมีศักยภาพ มีความกระตือรือรຌน฿นการปฏิบัติงาน ตยังขาด              
ความป็นอกภาพ ขาดขวัญละก าลัง฿จ 

 ๎.ทุกหนวยงานมีความกระตือรือรຌนทีไจะน าสนอผลการกຌปัญหาละการน าขຌอสังกต                  
ของคณะกรรมการตรวจยีไยมรอบรกเปปฏิบัติ รวมทัๅง น าสนอกิจกรรมครงการทีไสรຌางสรรค์ของหนวยงาน 
พิไมติมจากการน าสนอ฿นรอบรก 

 ๏.หนวยงานน าสนอสภาพปัญหา อุปสรรค฿นการด านินงาน ซึไงคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ เดຌรวบรวมพืไอน าสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด านินการ                 
ตามรายละอียดนบทຌาย ิหนຌา 125ี ปัญหาทีไหนวยงานสวน฿หญประสบ เดຌก 
  - การติดตาม ก ากับ ดูลการด านินงานอยางจริงจังละตอนืไองจากผูຌบริหารตามล าดับ    
ทัๅงรืไองการด านินการตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย การ฿ชຌงบประมาณ การด านินการตามนยบาย          
ทีไส าคัญของผูຌบริหาร ป็นตຌน 

  - การขาดอธิการบดีท า฿หຌกิดความเมชัดจน฿นรืไองนยบาย ท า฿หຌสมาชิก฿นหนวยงาน
ขาดความมัไน฿จ฿นการด านินงาน ขาดขวัญละก าลัง฿จ 

  - การมีนิสิตนักศึกษา฿นบางคณะจ านวนมากกินศักยภาพของมหาวิทยาลัย ท า฿หຌ                  
การพัฒนานิสิตนักศึกษา ทัๅงดຌานวิชาการ ดຌานคุณธรรม จริยธรรมมีปัญหา การ฿หຌบริการ การอ านวย              
ความสะดวก฿หຌกนิสิตนักศึกษาละบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมทัไวถึงละพียงพอ 

  - การขาดคลนทรัพยากรทัๅงบุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ พืไอการด านินงาน 
ของหนวยงาน ซึไงปัญหาหลานีๅเมเดຌรับการอา฿จ฿สดูลจากผูຌบริหารของมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง              
ละตอนืไอง 
 4.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ มีความหในจากการตรวจยีไยม           
รอบ 2 ฉพาะประดในส าคัญโ ดังนีๅ 



ซ 

  4.1 ผูຌเดຌรับการสรรหา฿หຌด ารงต าหนงอธิการบดี ควรรงศึกษาจุดขใง จุดออน อกาส
ละอุปสรรคของมหาวิทยาลัยดยรใว พืไอน ามา฿ชຌ฿นการก าหนดกลยุทธ์ สรຌางความมัไน฿จ สรຌางความชัดจน
ละสรຌางขวัญละก าลัง฿จ฿นการปฏิบัติงานของทุกภาคสวน฿นมหาวิทยาลัย 

  4.2 ควรทบทวนผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย฿หຌทันสมัย สอดคลຌองกับ บริบท 
สถานการณ์ปัจจุบันละอนาคต ละก าหนดป้าหมายปี 2558 ฿หຌชัดจน พรຌอมทัๅงสรຌางระบบละกลเก            
การก ากับดูล ติดตาม การด านินการตามผนกลยุทธ์ฯ ของหนวยงานตางโ อยาง฿กลຌชิดละตอนืไอง 
  4.3 ควรรงสรຌางความชัดจนตัๅงตการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ               
ละรงกຌปัญหาของรงรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยดยรงดวน ซึไงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละ
ประมินผลงานฯ มีความหในวา รงรียนสาธิตควรคงปรัชญาของการป็นรงรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเวຌ 
  4.4 ควรรงกຌปัญหาการคຌางจายงินคาลงทะบียนรียนของนิสิตนักศึกษา ทีไมีจ านวน
มากผิดปกติดยรใวละตอนืไอง 
  4.5 อธิการบดีควรอา฿จ฿สดูลการปฏิบัติงานของหนวยงาน฿หຌป็นเป฿นทิศทางดียวกัน 
ชน การสรຌางคุณภาพ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฿หຌกนิสิตนักศึกษา 

  ไฺ๒ฺ อธิการบดีควร฿หຌความส าคัญกับการบริหารความสีไยงดຌานการงิน ดยฉพาะการน า
งินคงคลังมา฿ชຌละการหางินรายเดຌมาทดทนสวนทีไ฿ชຌจายเปลຌว 

  ไฺ๗ฺ ควร฿หຌคณะตละคณะก าหนดผนพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา ฿หຌมีอกลักษณ์
ละอัตลักษณ์ของตนอง ละป็นอกลักษณ์ละอัตลักษณ์ทีไสามารถขงขันกับนิสิตนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาอืไนเดຌ 
 

  

 

 

 

 

 

 



ฌ 

 

สำรบัญ 
 

  หนຌำ 

ค ำน ำ  ก 

บทสรุปยอ  ข 

สำรบัญ  ฌ 

บททีไ แ บทน ำ โ 

 หลักการละหตุผล โ 

 วัตถุประสงค์ ใ 

 ขอบขตการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ใ 

 ประยชน์ของการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไ 

บททีไ โ ขຌอมูลสำรสนทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ ็ 

 ภูมิหลัง ็ 

 ปรัชญา ปณิธาน อกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต ้ 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แเ 

 ครงสรຌางมหาวิทยาลัยพืไอรองรับละขับคลืไอนผนกลยุทธ์ แแ 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยละคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย แโ 

 ขຌอมูลจ านวนบุคลากร แ่ 

 ขຌอมูลจ านวนนิสิตนักศึกษา โเ 
 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ โแ 

 รายงานผลการประมินคุณภาพการศึกษาภาย฿น ประจ าปีการศึกษา โ55ๆ โ็ 

บททีไ ใ วิธีกำรด ำนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ไๆ 

 สวนทีไ แ การประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็               
ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ โ55็ - 
โ5ๆแ 

ไๆ 

 สวนทีไ  โ การประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็  

ไ่ 

 สวนทีไ  ใ การประมินผลการด านินงานของมหาวิทยาลัยละการปฏิบัติ               
ตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย 

ไ้ 

 สวนทีไ ไ การตรวจยีไยมหนวยงาน 5โ 

บททีไ ไ ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 5็ 

 รายละอียดละสรุปผลการประมินสวนทีไ แ การประมินผลการด านินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ โ55็ - โ5ๆแ 

5็ 

   



ญ 

 

  หนຌำ 
 รายละอียดละสรุปผลการประมินสวนทีไ โ การประมินประสิทธิภาพละ

ประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
ปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ 

็5 

 รายละอียดละสรุปผลการประมินสวนทีไ ใ การประมินผลการด านินงานของ
มหาวิทยาลัยละการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย 

่5 

 ขຌอสนอนะละความคิดหในของผูຌตอบบบประมิน ้็ 

 รายละอียดละสรุปผลการประมินสวนทีไ ไ การตรวจยีไยมหนวยงาน รอบรก  แเไ 

 รายละอียดละสรุปผลการประมินสวนทีไ ไ การตรวจยีไยมหนวยงาน รอบทีไ โ  แแ่ 

ภำคผนวก  แโ็ 

 - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พฺศฺ โ5ไ็ แโ่ 

 - ขຌอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา วาดຌวยองค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักกณฑ์ ละวิธีการเดຌมา วาระการด ารงต าหนง การพຌนจาก
ต าหนงของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

แโ้ 

 - ค าสัไ ง สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏบຌ านสม ดใ จ จຌ าพระยา  ทีไ  โ /โ55็                     
รืไอง การตงตัๅงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

แใโ 

 - คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บຌานสมดใจจຌาพระยา ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ 

แใไ 

 - ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พฺศฺ โ55็ 

แไแ 

 - บบประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจ ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ 

แไโ 

 - อกสารประกอบการสัมภาษณ์พืไอการตรวจยีไยมหนวยงาน แไ5 

 - บบสอบถามการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา แไ็ 

 - บบสอบถามการประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดี/ผูຌชวยอธิการบดี 

แ5โ 

 - บบสอบถามการประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/
ส านัก/สถาบัน 

แ5็ 

 - นวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจยีไยมหนวยงาน รอบทีไ โ แๆโ 

 - ภาพกิจกรรมการประชุมละการออกตรวจยีไยมหนวยงานตางโ แๆใ 

 

 



ฎ 

 

สำรบัญตำรำง 
 

  หนຌำ 

ตารางทีไ แ สดงจ านวนบุคลากรสายสอนทัๅงหมด จ านกตามหนวยงาน/ประภทสายงาน แ่ 

ตารางทีไ โ สดงจ านวนบุคลากรสายสอนทัๅงหมด จ านกตามหนวยงาน/คุณวุฒิการศึกษา แ้ 

ตารางทีไ ใ สดงจ านวนบุคลากรสายสอนทัๅงหมด จ านกตามหนวยงาน/สภาพการปฏิบัติงาน แ้ 

ตารางทีไ ไ สดงจ านวนบุคลากรสายสอนทัๅงหมด จ านกตามหนวยงาน/ต าหนงทางวิชาการ แ้ 

ตารางทีไ 5 สดงจ านวนนักศึกษาภาคปกติทัๅงหมดทุกระดับ ประจ าปีการศึกษา โ55็ จ านก
ตามประภท นักศึกษา/ระดับการศึกษา 

โเ 

ตารางทีไ ๆ สดงงบประมาณ จ านกตามผนงาน/ครงการ/ผลผลิต ละประภทงบประมาณ 
ปงีบประมาณ พฺศฺ โ55็ 

โแ 

ตารางทีไ ็ สดงงบประมาณทัๅงหมด จ านกตามผนงาน/ครงการ/ผลผลิต/ประภท
งบประมาณ 

โโ 

ตารางทีไ ่ สดงงบประมาณผนดิน จ านกตามประภทหมวดรายจาย โใ 

ตารางทีไ ้ สดงงบรายเดຌ จ านกตามผนงาน ผลผลิต/ครงการ ละงบรายจาย ิงบรายเดຌี โ5 

ตารางทีไ แเ ผลการประมินรายตัวบงชีๅ ิรวมทุกตัวบงชีๅี โ็ 

ตารางทีไ แแ ผลการประมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ้ ดຌาน ใแ 

ตารางทีไ แโ ผลการประมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ใโ 

ตารางทีไ แใ ผลการประมินตามมุมมองดຌานการบริหารจัดการ ใโ 

ตารางทีไ แไ ผลการประมินคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา ใใ 

ตารางทีไ แ5 สรุปผลการประมินคุณภาพทางการศึกษาภายนอกของ สมศฺ ใใ 

ตารางทีไ แๆ สรุปผลการประมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชีๅอัตลักษณ์ ใไ 

ตารางทีไ แ็ จ านวนตัวบงชีๅตามผลการด านินงานปรียบทียบกับป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 
พฺศฺ โ55็ ทีไตัๅงเวຌ จ านกตามป้าหมายของผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ โ55็-โ5ๆแ 

5็ 

ตารางทีไ แ่ ผลการด านินงานป้าหมายทีไ แ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละ
ระบบการจัดการรียนการสอน฿หຌมีคุณภาพ 

ๆแ 

ตารางทีไ แ้ ผลการด านินงานป้าหมายทีไ  โ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัยละ               
การบริการวิชาการ฿หຌกสังคม 

ๆไ 

ตารางทีไ โเ  ผลการด านินงานป้าหมายทีไ ใ การสรຌางความตระหนักรูຌ ปลูกจิตส านึกสืบสาน 
ละผยพรภาษา ดนตรี ละศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล 

ๆ็ 

ตารางทีไ โแ ผลการด านินงานป้าหมายทีไ ไ การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล 

็แ 

ตารางทีไ โโ งบประมาณจ านกตามหลงของงิน ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ ็5 

   



ฏ 

 

  หนຌำ 
ตารางทีไ โใ การจัดสรรงบประมาณ จ านกตามประภทงบรายจาย ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ 

โ55็ 

็ๆ 

ตารางทีไ โไ ผลการด านินครงการหรือกิจกรรมทีไเดຌรับอนุมัติ จ านกตามหนวยงานละ            
หลงของงิน ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ 

็่ 

ตารางทีไ โ5 การ฿ชຌจายงบประมาณรายเตรมาส ็้ 

ตารางทีไ โๆ สรุปการกันงบประมาณบิกหลืไอมปีงินงบประมาณผนดิน พฺศฺ โ55็ ่เ 

ตารางทีไ 27 สรุปการกันงบประมาณบิกหลืไอมปีงินรายเดຌ ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ ่แ 

ตารางทีไ โ่ ความถีไละรຌอยละ สถานภาพผูຌประมิน ่5 

ตารางทีไ โ้ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ดยรวม 

่5 

ตารางทีไ ใเ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ดຌานการบริหารงานชิงระบบ 

่ๆ 

ตารางทีไ ใแ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบຌานสมดใจพระยา ดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

่็ 

ตารางทีไ ใโ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

่่ 

ตารางทีไ ใใ คาฉลีไยละรຌอยละ สถานภาพผูຌประมิน ่้ 

ตารางทีไ ใไ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
มหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดยรวม 

่้ 

ตารางทีไ ใ5 คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไ   
ของผูຌบริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดຌานคุณลักษณะ
ผูຌน า 

้เ 

ตารางทีไ ใๆ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไ  
ขอ งผูຌ บ ริ ห า รมหา วิ ท ย าลั ย ร ะดั บ รอ งอธิ ก า รบดี  ล ะผูຌ ช ว ย อธิ ก า รบดี                  
ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ 

้แ 

ตารางทีไ ใ็ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
มหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดຌานการบริหารงาน              
ตามหลักธรรมาภิบาล  

้โ 

ตารางทีไ ใ่ ความถีไละรຌอยละ สถานภาพผูຌประมิน ้ใ 

ตารางทีไ ใ้ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/
ส านัก/สถาบัน 

้ใ 

ตารางทีไ ไเ จ านวนผูຌประมิน คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไ
ของผูຌบริหารคณะ/ส านัก/สถาบัน ดยรวมทัๅง ใ ดຌาน จ านกตามคณะ/ส านัก/
สถาบัน 

้ไ 



ฐ 
 

  หนຌำ 
ตารางทีไ ไแ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/

ส านัก/สถาบัน ดຌานคุณลักษณะผูຌน า จ านกตามคณะ/ส านัก/สถาบัน 

้5 

ตารางทีไ ไโ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/
ส านัก/สถาบัน ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ จ านกตามคณะ/ส านัก/สถาบัน 

้ๆ 

ตารางทีไ ไใ จ านวนผูຌประมิน คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไ
ของผูຌบริหารคณะ/ส านัก/สถาบัน ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ านก
ตามคณะ/ส านัก/สถาบัน 

้็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฑ 

 

 

สำรบัญผนภูมิ 
 

  หนຌำ 

ผนภูมิทีไ แ สดงรຌ อยละของผลการด า  นินงานประจ าปี งบประมาณ พฺศ ฺ  ๎๑๑๗                     
ตามผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวาป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไป็นเป            
ตามป้าหมายละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมาย 

5้ 

ผนภูมิทีไ โ สดงรຌอยละของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ตามป้าหมาย
ของผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวาป้าหมาย 

5้ 

ผนภูมิทีไ ใ สดงรຌอยละของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ตามป้าหมาย
ของผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไป็นเปตามป้าหมาย 

ๆเ 

ผนภูมิทีไ ไ สดงรຌอยละของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ตามป้าหมาย
ของผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมาย 

ๆเ 

ผนภูมิทีไ 5 สดงรຌอยละของผลการด านินงานตามป้าหมายทีไ ํ ทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวา
ป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไป็นเปตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมาย 

ๆไ 

ผนภูมิทีไ ๆ สดงรຌอยละของผลการด านินงานตามป้าหมายทีไ ๎ ทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวา
ป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไป็นเปตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมาย 

ๆๆ 

ผนภูมิทีไ ็ สดงรຌอยละของผลการด านินงานตามป้าหมายทีไ ๏ ทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวา
ป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไป็นเปตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมาย 

็เ 

ผนภูมิทีไ ่ สดงรຌอยละของผลการด านินงานตามป้าหมายทีไ ๐ ทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวา
ป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไป็นเปตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมาย 

็ใ 
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  บททีไ แ   
   

บทน ำ 
 

หลักกำรละหตุผล 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ        
จຌาพระยา มีนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ทีไจะสะทຌอนภาพ               
การปฏิบัติงานละการบริหารจัดการองค์กรของคณะผูຌบริหารภาย฿ตຌนวนยบายสภามหาวิทยาลัยละ              
ผนกลยุทธ์ทีไเดຌวางเวຌ ดยการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยถือป็นขຌอก าหนด              
฿นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พฺศฺ ๎๑๐๗ 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 ละมาตรา ๑์ ฿หຌคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย            
มีอ านาจละหนຌาทีไ฿นการตรวจสอบ ติดตามละประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ
การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนีๅ ิํี ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยละ                 
ของอธิการบดีดยรับฟังความคิดหในอยางกวຌางขวางกีไยวกับการปฏิบัติ หนຌาทีไของมหาวิทยาลัยละ                
ของอธิการบดีประกอบการประมินผลงาน ิ๎ี รายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน              
ของมหาวิทยาลัยละของอธิการบดีพรຌอมความหในตอสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
  

 ส าหรับปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา เดຌมีการ
ด านินงานภาย฿ตຌปรัชญาของมหาวิทยาลัย ทีไวา  มุงสรຌางมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับสากลชัๅนน า  ดยยึดถือ
ป็นนวทางการขับคลืไอนมหาวิทยาลัย นืไองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ป็น
สถาบันการศึกษาทีไกากมีอัตลักษณ์ดดดน มีคุณภาพ มาตรฐาน ละความป็นลิศ฿นการปฏิบัติงาน             
หลายประการ ดยฉพาะดຌานการท านุ บ ารุงวัฒนธรรมละการสรຌางครือขายสายสัมพันธ์กับประทศ฿นกลุม
อาซียน มีบทบาทส าคัญ฿นการพัฒนา กຌปัญหา ละชีๅน าสังคม ชุมชน ทຌองถิไน  ดังนัๅน นวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงสอดคลຌองกับพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการ
ผนดิน พฺศฺ ๎๑ใไ ละพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พฺศฺ ๎๑๐๒             
ทีไก าหนด฿หຌสวนราชการปรับระบบการบริหารจัดการ฿หຌป็นการบริหารงานชิงยุทธศาสตร์ทีไมุงผลสัมฤทธิ์                
ดยสวนราชการตางโ จะตຌองวางผนยุทธศาสตร์ พืไอก าหนดทิศทาง฿นการด านินงานของสวนราชการ              
อันประกอบดຌวย การวิคราะห์ปัจจัยชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์ 
ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัดผลงานหลัก ละกลยุทธ์การด านินงานเวຌลวงหนຌาอยางป็นรูปธรรม อีกทัๅง สอดคลຌองกับ
มาตรา ใ้ หงพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ  พฺศฺ ๎๑๐๎ ละทีไกຌเขพิไมติม ก าหนด฿หຌ
กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหารละการจัดการศึกษาออกป็น ๐ ดຌาน คือ ดຌานวิชาการ              
ดຌานงบประมาณ ดຌานบริหารงานบุคคล ละดຌานบริหารทัไวเป ดยตละงานจะมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการ           
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จัดการศึกษา฿หຌบรรลุป้าหมายตามผนกลยุทธ์ ผนงาน ละครงการตางโ ตามกระบวนการจัดการทีไมี               
การพัฒนาปรับปรุงอยางตอนืไอง การ฿หຌความรวมมือผสมผสานละความรับผิดชอบของฝຆายนัๅนโ ฿หຌด านิน    
เปอยางมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผล ทัๅงนีๅ ฿นการด านินการทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา จ าป็นตຌองชืไอมยงผลงานของคณะละหนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานมาป็นสวนหนึไง พืไอบงชีๅ
ผลส ารใจของงานดยรวม รวมทัๅงสรຌางการมีสวนรวมจากบุคลากรภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย ทีไมีมุมมอง
ตอมหาวิทยาลัย฿นการสะทຌอน฿หຌหในถึงผลลัพธ์ทางบวกละทางลบ  
 

วัตถุประสงค ์
 

 การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ มีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ 
 

 1.พืไอประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ ตามผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

 โฺพืไอประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พฺศฺ โ55็ 

 ใฺพืไอประมินผลการด านินงานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏบຌานสมดใจพระยา ฿นดຌาน           
การบริหารงานชิงระบบ ดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ละดຌานการบริหารงาน                  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ไฺพืไอประมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี/
ผูຌชวยอธิการบดี  ฿นดຌานคุณลักษณะผูຌน า ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ  ละดຌานการบริหารงาน                    
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 5ฺพืไอประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/ส านัก/สถาบัน ฿นดຌาน
คุณลักษณะผูຌน า ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ ละดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 6.พืไอรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัย 
ละรับขຌอสนอนะ฿นการพัฒนามหาวิทยาลัยของหนวยงาน 
 

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 ๐ สวน ดังนีๅ  
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 สวนทีไ ํ กำรประมินผลกำรด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ตำมผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ พ.ศ. ๎๑๑๓ – ๎๑๒ํ  
 

  ด านินการศึกษา วิคราะห์ สังคราะห์จากรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานทีไรับผิดชอบ
ตามผนปฏิบัติราชการประจ าปี พฺศฺ ๎๑๑๗ ละผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย สืบคຌนขຌอมูลจากฐานขຌอมูล
ละอกสารตางโ  

 

 สวนทีไ ๎ กำรประมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำร฿ชຌจำยงบประมำณของมหำวิทยำลัย             
รำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๓  
 

 ด านินการศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ เดຌก  
 ํฺหลงทีไมาของงบประมาณ  

 ๎ฺการจัดสรรละการบริหารงบประมาณ 

 3ฺผลการด านินครงการ/กิจกรรม 

 ไฺการ฿ชຌจายงบประมาณ  
 

 สวนทีไ ๏ กำรประมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหนຌำทีไของผูຌบริหำรมหำวิทยำลัย 
 

 ด านินการสอบถามความคิดหในหรือประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
มหาวิทยาลัย ซึไงบงออกป็น ๎ สวน คือ 

  

 ํฺการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

 ๎ฺการปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย/ผูຌบริหารคณะ/ส านัก/สถาบัน 
 

 สวนทีไ ๐ กำรตรวจยีไยมหนวยงำน 
 

 ด า นินการตรวจยีไ ยมพบปะหนวยงานตางโ รับฟังความคิด หใน฿นการด า นินงาน                  
ของหนวยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ละของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พืไอน าขຌอมูล                
ทีไเดຌเปป็นขຌอสนอนะพืไอพัฒนามหาวิทยาลัยตอเป ดยก าหนดการตรวจยีไยมป็น โ รอบ คือ รอบรก 
ตรวจยีไยมดือนพฤษภาคม ถึง ดือนมิถุนายน พฺศฺ โ55็ ละ รอบทีไ โ ตรวจยีไยมดือนพฤศจิกายน พฺศฺ 
โ55็ 

 

ประยชน์ของกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

 แฺท า฿หຌเดຌทราบถึงผลการประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗               
ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒ํ  

 โฺท า฿หຌเดຌทราบถึงผลการประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ 

 3.ท า฿หຌเดຌทราบถึงผลการประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย 
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 ไฺท า฿หຌเดຌทราบถึงความคิดหใน฿นการด านินงานของหนวยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ละ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
 5.ท า฿หຌเดຌขຌอมูลสารสนทศทีไสามารถน าเป฿ชຌ พืไอพัฒนาการด านินงานของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
 ๆฺท า฿หຌเดຌขຌอมูลสารสนทศทีไน าเป฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จกีไยวกับการบริหารงานของผูຌบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

 7.ท า฿หຌ เดຌขຌอมูลสารสนทศทีไน าเป฿ชຌ ฿นการวางผนละนยบาย฿นการด านินงาน                    
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
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บททีไ 2  
 

ขຌอมูลสำรสนทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ 
 

ภูมิหลัง 
 

 สถานศึกษาซึไงป็นทีไตัๅงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ิมบสฺี ฿นปัจจุบันนีๅ         
เดຌ฿ชຌประยชน์พืไอการศึกษามาป็นวลา 11้ ปีศษ จุดริไมตຌนกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมดใจ              
พระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัว รัชกาลทีไ 5 ทีไทรงมีพระราชประสงค์จะตัๅงรงรียนบบ Public School ของ
อังกฤษ ดยปรด฿หຌจัดตัๅงคณะกรรมการพืไอด านินการรืไองนีๅ  ดยมีพระยาภาสกรวงศ์สนาบดีกระทรวง   
ธรรมการป็นประธานทีไประชุม หในวาจวนของสมดใจจຌาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ชวง บุนนาค) ซึไงพระยา
สีหราชดชชัย หลานปูຆของสมดใจจຌาพระยาฯ เดຌนຌอมกลຌาถวายเวຌ ตัๅงตปี พ.ศ. โไใใ ป็นทีไกวຌางขวาง
฿หญต หในสมควรจัดตัๅงป็นรงรียน฿หຌชืไอวา รงรียนราชวิทยาลัย ปຂดรียนตัๅงตวันทีไ แ็ มีนาคม 
โไใ้ ชาวบຌานนิยมรียกวา รงรียนฟากขะนຌน หรือ รงรียนบຌานสมดใจจຌาพระยา ตราของ
รงรียนป็นรูปจุฬมงกุฎ การตงกายนุงผຌาสีฟ้าครามกสืๅอขาว มีนายอ ซี คาร์ตอร์ ป็นอาจารย์฿หญ 
 

 ครัๅนตอมาการศึกษาขยายตัวขึๅนป็นล าดับ ท า฿หຌสถานทีไคับคบลง รงรียนราชวิทยาลัย จึงยຌายเป
อยูทีไต าบลเผสิงต ปทุมวัน ขຌางวังสระประทุม จวนของสมดใจจຌาพระยาฯ กใวางลง ฿นขณะนัๅนการศึกษา
ระหวางหัวมืองกับกรุงทพฯ หลืไอมลๅ ากันมากนืไองจากคุณภาพของครูตกตางกัน กระทรวงธรรมการจึงเดຌ
จัดตัๅงรงรียนฝຄกหัดครูขึๅนทีไจวนของสมดใจจຌาพระยาฯ อีกครัๅงหนึไง รียกวา รงรียนฝึกหัดครูฝัດงตะวันตก 
ส าหรับผลิตครูทีไมีคุณภาพพืไอสอน฿นหัวมือง ริไมปຂดสอนมืไอวันทีไ แ พฤษภาคม พฺศฺ โไไๆ มีหลวง
บ 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. โไไ้ มีขุนวิทศดรุณกิจ ป็นอาจารย์฿หญ ละตอมารียกวา รงรียนฝึกหัดอาจารย์บຌานสมดใจ
จຌาพระยา 
 

 พ.ศ. โไ5ๆ พระบาทสมดใจพระมงกุฎกลຌาจຌาอยูหัว เดຌปรดกลຌาฯ ฿หຌรงรียนฝຄกหัดอาจารย์
บຌานสมดใจจຌาพระยา เปสังกัดป็นผนกหนึไง฿นรงรียนขຌาราชการพลรือน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               
฿นปัจจุบัน) ตยังตัๅงอยูทีไดิม จนถึงปี พ.ศ. โไ5่ จึงเดຌยຌายรงรียนเปอยูทีไวัง฿หม (กรีฑาสถานหงชาติ              
฿นปัจจุบัน) ท า฿หຌ จวน วางลงอีกครัๅงหนึไง ทางราชการ จึงเดຌจัดตัๅงรงรียนมัธยมขึๅน ณ จวนสมดใจ
จຌาพระยาฯ ขึๅน฿หม รียกวา รงรียนมัธยมบຌานสมดใจจຌาพระยา มืไอวันทีไ แ็ พฤษภาคม โไ5่             
รับนักรียนประจ า ดยมีรงรียน฿กลຌคียงขຌารวมป็นสาขาของรงรียนหงนีๅ เดຌก รงรียนมัธยมวัดอนงค์ 
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รงรียนสุขุมาลัย (ตัๅงอยูบริวณวัดพิชัยญาติ ) ละรงรียนประถมวัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูล                   
ป็นอาจารย์฿หญ 
 

 รงรียนมัธยมบຌานสมดใจจຌาพระยา ป็นรงรียนทีไมีชืไอสียงมาตัๅงตอดีต มีสีประจ ารงรียน 
คือ มวงละขาว อักษรยอของรงรียน คือ บ.ส. มีคติพจน์ประจ ารงรียน คือ สจจ  ว อมตำ วำจำ ละ
ตราประจ ารงรียน คือ รูปสมาสุริยมณฑล พืไอป็นกียรติดสมดใจจຌาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์
ทีไกลาวมานีๅป็นรากฐานทีไส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยาจนถึงปัจจุบัน 
 

 มืไอ พ.ศ. โไ็ใ ทางราชการเดຌสรຌางสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) ละเดຌตัดถนน
ผานรงรียนมัธยมบຌานสมดใจจຌาพระยา กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จึงมอบทีไดินบริวณต าบลบางเสຌเก            
ละตอน฿ตຌของรงรียนศึกษานารีดิม พืไอสรຌางหอนอนละรงรียน ละเดຌยຌายนักรียนมาอยู ณ ทีไหง฿หม 
นีๅตัๅงต พ.ศ. โไ็5 ซึไงป็นสถานทีไตัๅงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา฿นปัจจุบัน ขณะนัๅน               
มีการศึกษาถึงชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.็ -ม.่) 
 

 ฿น พ.ศ. โไ่ไ กระทรวงศึกษาธิการมีนยบายผลิตครูพิไมขึๅน จึง฿หຌปຂดสอนผนกฝຄกหัดครู          
อีกผนกหนึไงทีไรงรียนมัธยมบຌานสมดใจจຌาพระยา มีชืไอวา รงรียนฝຄกหัดครูบຌำนสมดใจจຌำพระยำ คูกับ
รงรียนมัธยมบຌานสมดใจจຌาพระยา ผนกฝຄกหัดครูหงนีๅ  ปຂดรับนักรียนทุนของจังหวัดทีไส ารใจชัๅน
มัธยมศึกษาปีทีไ ๆ ละเดຌปຂดสอนหลักสูตรครูประถม (ป.ป.) ป็นรงรียนประจ า ตอมา฿น พ.ศ.โไ้้ เดຌยุบ
หลักสูตรดังกลาว ละเดຌปຂดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ิปฺกศฺี กับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชัๅนสูง ิปฺกศฺสูงี 
 

 พ.ศ.โ5เแ รงรียนฝຄกหัดครูบຌานสมดใจจຌาพระยา เดຌรับการยกฐานะป็นวิทยาลัยครู             
บຌานสมดใจจຌาพระยา สวนรงรียนมัธยมบຌานสมดใจจຌาพระยาเดຌปลีไยนชืไอป็น รงรียนสาธิตวิทยาลัยครู
บຌานสมดใจจຌาพระยา 
 

 วิทยาลัยครูบຌานสมดใจจຌาพระยา เดຌขยายการจัดการศึกษาพืไอผลิตครูมาป็นล าดับ ฿น พ.ศ. 

2516 เดຌปຂดสอน฿นระดับปริญญาตรีหลักสูตรประยคอุดมศึกษา ตอมา฿น พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการ 
เดຌประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบຌานสมดใจจຌาพระยามีการปຂดสอนระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) จนกระทัไง พ.ศ. 2527 จึงเดຌปຂดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอืไนพิไมขึๅน เดຌก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) ละสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ละยังเดຌปຂดสอนระดับอนุปริญญาหลักสูตร 
2 ปี นับป็นการขยายการศึกษา฿นระดับอุดมศึกษาอยางกวຌางขวาง ฿นปีดียวกันนีๅ วิทยาลัยครูบຌานสมดใจ
จຌาพระยาเดຌรวมกลุมกับวิทยาลัยครูกลุมนครหลวง 6 หง ภาย฿ตຌชืไอ สหวิทยาลัยรัตนกสินทร์ 
 

 มืไอวันทีไ 14 กุมภาพันธ์ พฺศฺ โ5ใ5 พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ 
พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ พรຌอมกับพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ ฿หຌป็นตรา
ครืไองหมายของสถาบันราชภัฏ นับป็นพระมหากรุณาธิคุณลຌนกลຌาฯ ชาว ราชภัฏ ทุกคนตระหนัก฿น             
พระราชปณิธานขององค์พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ทีไมุงหวัง฿หຌสถาบันราชภัฏ ป็นทีไพึไงละป็นผูຌน า฿นทาง
ปัญญา฿หຌกประชาชนละทຌองถิไน ละผลจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ .ศ.โ5ใ่ ท า฿หຌสถาบัน             
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ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ตຌองปฏิบัติภารกิจ฿นฐานะอุดมศึกษาพืไอพัฒนาทຌองถิไน ท าหนຌาทีไ฿หຌบริการ
วิชาการ ดยมีจุดมุงหมาย฿นการสรຌางละพัฒนาคน฿หຌมีความรูຌทางวิชาการ พัฒนาคน฿หຌมีความสามารถ  
฿นการประกอบอาชีพพรຌอมโ กับการสรຌางองค์ความรูຌทีไยังประยชน์฿นชิงวิชาการละน าเป฿ชຌ฿นการ             
พัฒนาทຌองถิไน สังคม ละประทศชาติ 

 

จวบจน฿นวันทีไ แเ มิถุนายน พฺศฺ โ5ไ็ สถาบันราชภัฏ ทัๅง ไแ หง ตางปຂติกันถຌวนหนຌาดຌวย             
ป็นพระราชวรกาสทีไพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช มีพระบรมราชองการ ปรดกลຌาฯ                 
฿หຌประกาศวา ดยทีไป็นการสมควรจัดตัๅงมหาวิทยาลัยราชภัฏขึๅนทนสถาบันราชภัฏ พฺศฺ โ5ไ็ ขึๅน ยังความ
ซาบซึๅง฿นพระมหากรุณาธิคุณอยางหาทีไสุดมิเดຌ฿นครัๅงนีๅ ละจากการปลีไยนปลงสถานะดังกลาว สงผล฿หຌ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา เดຌออกขຌอบังคับ ระบียบละหลักกณฑ์ตางโ เดຌองอยางป็น
อิสระมากยิไงขึๅน   
 

ปรัชญำ 

 

 มุงสรຌางมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับสากลชัๅนน า ิWorld Class Quality Universityี 
 

คติพจน์ประจ ำมหำวิทยำลัย 
 

สจฺจ ว อมตา วาจา ความจริงป็นสิไงเมตาย 
 

ปณิธำน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา มุงมัไนทีไจะสรຌางคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรูຌ
ละนวัตกรรมทีไป็นประยชน์ตอสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพทีไปีດยมดຌวยคุณธรรม                  
มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษา การสืไอสาร ละทคนลยี มีความรับผิดชอบ                  
ตอสังคมละประทศชาติ พรຌอมป็นสมาชิกประชาคมอาซียนละประชาคมลก 
 

อกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 

 ชีไยวชาญ฿นศาสตร์ ปรืไองปราดภาษา กีฬา ดนตรี ละมีธรรมาภิบาล 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยามีความรูຌ ทักษะภาษา การสืไอสาร                   
ละมีจิตสาธารณะ 
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วิสัยทัศน์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยาป็นมหาวิทยาลัยทีไมีมาตรฐานสากลละติดอันดับ            
แ ฿น แ5เ มหาวิทยาลัยของอซีย฿นปี โ5ๆแ 
 

พันธกิจ 
 

แฺสรຌางบัณฑิตคุณภาพสูสังคม  
โฺวิจัย สรຌางองค์ความรูຌ ละนวัตกรรม 

ใฺบริการวิชาการพืไอพัฒนาเปสูสังคมหงการรียนรูຌ 
ไฺสงสริมละผยพรศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล 

5ฺพัฒนาสังคมละสิไงวดลຌอม 
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สถาบันภาษา 

ส ำนักบริหำรจัดกำรรำยเดຌ 
ละสิทธิประยชน์ 

หมายเหตุ   
แฺ หนวยงานตามกรอบ฿น พฺรฺบฺ       
 
โฺ หนวยงานทีไจัดตัๅง฿นมหาวิทยาลัย         

 
ใฺ หนวยงานทีไตรียมการจัดตัๅงขึๅน฿หมรองรับกลยุทธ์       

วิทยาลัยการดนตรี 

ครงสรຌำงมหำวิทยำลัยพืไอรองรับละขับคลืไอนผนกลยุทธ์ 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ 
 

บัณฑิตวิทยำลัย 
 ส ำนักรงรียนสำธิต 
 ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ 
 ส ำนักคอมพิวตอร์ 
 ส ำนักวิทศสัมพันธ์ละครือขำยอำซียน 

ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์ละสารสนทศ 
 

กองคลัง 
 

กองอาคารสถานท่ี 

ละสิ่งวดลຌอม 

คณะครุศำสตร ์

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

ส านักงานคณบด ี

 

ส านักงานคณบด ี

 

กองกลาง 
 

กองนยบายละผน 

 

กองบริหารงานบุคคล 

 

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
 

ส านักงานคณบด ี

 

คณะวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
 

ส านักงานคณบด ี

 

ส ำนักสงสริมวิชำกำรละงำนทะบียน 
 

ส านักงานผูຌอ านวยการ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรละทคนลยีสำรสนทศ
สำรสนทศ

 ส านักงานผูຌอ านวยการ 
 

ส ำนักศิลปะละวัฒนธรรม 
 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

สถาบันวิจัยละพัฒนา 
 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

 

 

วิทยาขตสระยายสม 
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คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยละคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
 

   ฿นปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา มีคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ใ ชุด ตามชวงวลา ดังนีๅ 
 

  แี คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนมิถุนำยน – ดือนพฤศจิกำยน โ55ๆ 
 

แ. ศาสตราจารย์ นายพทยพ์ยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

โ. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

ใฺ รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์  หนูชูชัย อธิการบดี กรรมการ 

ไฺ ศาสตราจารย์ ดรฺพจน์  สะพียรชัย กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5. ศาสตราจารย์ ดรฺสุจริต  พียรชอบ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

ๆ. ศาสตราจารย์ ดรฺวัลลภา  ทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7. ศาสตราจารย์ ดรฺเพฑูรย์  สินลารัตน์ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

่. รองศาสตราจารย์ ดรฺศิรจน์  ผลพันธิน กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

้. รองศาสตราจารย์ ดรฺชิต  หลาวัฒนา กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย์ ดรฺคมพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

แแ. รองศาสตราจารย์ ดรฺปาน฿จ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

แโ. ดรฺสุรัฐ  ศิลปะอนันต์ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

แใ. นายวรพงษ์  วรรณศิริ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

แไ. รองศาสตราจารย์ ดรฺบังอร  สรีรัตน์ กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร กรรมการ 

แ5. รองศาสตราจารย์ ดรฺวิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร กรรมการ 

แๆ. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺลินดา  กณฑ์มา กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร กรรมการ 

แ็. ผูຌชวยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร กรรมการ 

18. รองศาสตราจารย์ ดรฺอืๅอมพร  ธียรหิรัญ กรรมการผูຌทนคณาจารย์ กรรมการ 

แ้. อาจารย์ ดรฺกุลสิรินทร์  ฿จจริง กรรมการผูຌทนคณาจารย์ กรรมการ 

โเฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์นุกูล  กຌวนียม กรรมการผูຌทนคณาจารย์ กรรมการ 

โแฺ อาจารย์วิกรม  ศุขธณี กรรมการผูຌทนคณาจารย์ กรรมการ 

โโฺ นายสุภาพ  คียนทอง ประธานคณะกรรมการสงสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการ 

โใฺ รองศาสตราจารย์ศรีมงคล  ทพรณู ป ร ะ ธ า น ส ภ า ค ณ า จ า ร ย์  ล ะ
ขຌาราชการ 

กรรมการ 

โไฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว ลขานุการสภามหาวิทยาลัย ลขานุการ 
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 โี คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนพฤศจิกำยน โ55ๆ – ดือนพฤษภำคม โ55็ 
 

แ. ศาสตราจารย์ นายพทยพ์ยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

โ. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

ใฺ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรจน์  ผลพันธิน รักษาราชการทนอธิการบดี กรรมการ 

ไ. ศาสตราจารย์ ดรฺสุจริต  พียรชอบ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5. ศาสตราจารย์ ดรฺวัลลภา  ทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6. ศาสตราจารย์ ดรฺเพฑูรย์  สินลารัตน์ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

็. รองศาสตราจารย์ ดรฺชิต  หลาวัฒนา กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ ดรฺคมพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

้. รองศาสตราจารย์ ดรฺปาน฿จ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

แเ. ดรฺสุรัฐ  ศิลปะอนันต์ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

แแ. นายวรพงษ์  วรรณศิริ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

แโ. รองศาสตราจารย์ ดรฺบังอร  สรีรัตน์ กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร กรรมการ 

แใ. รองศาสตราจารย์ ดรฺวิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร กรรมการ 

แไ. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺลินดา  กณฑ์มา กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร กรรมการ 

แ5. ผูຌชวยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร กรรมการ 

16. อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผูຌทนคณาจารย์ กรรมการ 

แ็. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺกัมพล  ชืๅอถว กรรมการผูຌทนคณาจารย์ กรรมการ 

แฺ่ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺมณีนาถ  กຌวนียม กรรมการผูຌทนคณาจารย์ กรรมการ 

แฺ้ อาจารย์วิกรม  ศุขธณี กรรมการผูຌทนคณาจารย์ กรรมการ 

โเฺ นายสุภาพ  คียนทอง ประธานคณะกรรมการสงสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการ 

โแฺ รองศาสตราจารย์ศรีมงคล  ทพรณู ป ร ะ ธ า น ส ภ า ค ณ า จ า ร ย์  ล ะ
ขຌาราชการ 

กรรมการ 

โโฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว ลขานุการสภามหาวิทยาลัย ลขานุการ 
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  ใี คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนพฤษภำคม – ดือนกันยำยน โ55็ 
 

แ. ศาสตราจารย์ นายพทยพ์ยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

โ. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

ใฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺลินดา  กณฑ์มา รักษาราชการทนอธิการบดี กรรมการ 

ไ. ศาสตราจารย์ ดรฺสุจริต  พียรชอบ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5. ศาสตราจารย์ ดรฺวัลลภา  ทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6. ศาสตราจารย์ ดรฺเพฑูรย์  สินลารัตน์ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ ดรฺศิรจน์  ผลพันธิน กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

่. รองศาสตราจารย์ ดรฺชิต  หลาวัฒนา กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย์ ดรฺคมพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

แเ. รองศาสตราจารย์ ดรฺปาน฿จ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

แแ. ดรฺสุรัฐ  ศิลปะอนันต์ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

แโ. นายวรพงษ์  วรรณศิริ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

แใ. รองศาสตราจารย์ ดรฺวิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร กรรมการ 

แไ. ผูຌชวยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร กรรมการ 

แ5ฺ อาจารย์ ดรฺสุทิพย์พร  ชติรัตนศักดิ์ กรรมการผูຌทนผูຌบริหาร กรรมการ 

16. อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผูຌทนคณาจารย์ กรรมการ 

แ็. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺกัมพล  ชืๅอถว กรรมการผูຌทนคณาจารย์ กรรมการ 

แฺ่ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺมณีนาถ  กຌวนียม กรรมการผูຌทนคณาจารย์ กรรมการ 

แฺ้ อาจารย์วิกรม  ศุขธณี กรรมการผูຌทนคณาจารย์ กรรมการ 

โเฺ นายสุภาพ  คียนทอง ประธานคณะกรรมการสงสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการ 

โแฺ รองศาสตราจารย์ศรีมงคล  ทพรณ ู ป ร ะ ธ า น ส ภ า ค ณ า จ า ร ย์  ล ะ
ขຌาราชการ 

กรรมการ 

โโฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว ลขานุการสภามหาวิทยาลัย ลขานุการ 

โใฺ อาจารย์ ดรฺสุพัตรา  วิเลลักษณ์ ผูຌชวยอธิการบดี ผูຌชวยลขานุการ 
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คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
 

   ฿นปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา มีคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย ใ ชุด ตามชวงวลา ดังนีๅ 
 

1) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนตุลำคม – ดือนพฤศจิกำยน โ55ๆ 
 

แฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺพลสิทธิ์  หนูชูชัย อธิการบดี 
โฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺบังอร  สรีรัตน์ รองอธิการบดี 
ใฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺวิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
ไฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺพนอนืไอง  สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี 
5ฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺสาธิต  กวิทวที รองอธิการบดี 
ๆฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว รองอธิการบดี 
็ฺ อาจารย์ ดรฺวิชียร  อินทรสัมพันธ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
ฺ่ อาจารย์ ดรฺณุศณี  มีกຌวกุญชร ผูຌชวยอธิการบดี 
ฺ้ อาจารย์ ดรฺพใญพร  ทองค าสุก ผูຌชวยอธิการบดี 

แเฺ อาจารย์สุพัตรา  วิเลลักษณ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
แแฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺบุญมี  กวินสกสรร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
แโฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ประสริฐ  ลิๅมสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
แใฺ อาจารย์ ดรฺเพฑูรย์  มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
แไฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺลินดา  กณฑ์มา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
แ5ฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺอารีวรรณ  อีไยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
แๆฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ผูຌอ านวยการส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน 
แ็ฺ อาจารย์ปวิช  ผลงาม ผูຌอ านวยการส านักคอมพิวตอร์ 
แฺ่ อาจารย์สุทิพย์พร  ชติรัตนศักดิ์ ิรักษาการี ผูຌอ านวยการส านักวิทศสัมพันธ์ฯ 
แฺ้ อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับกียรติ ผูຌอ านวยการส านักรงรียนสาธิตฯ 
โเฺ อาจารย์ ดรฺศิริกาญจน์  พธิ์ขียว ผูຌอ านวยการส านักวิทยบริการละทคนลยี

สารสนทศ 
โแฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺวรรณวดี  ชัยชาญกุล ผูຌอ านวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา 
โโฺ อาจารย์ปัทมา  วัฒนพานิช ผูຌอ านวยการส านักศิลปะละวัฒนธรรม  
โใฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์สายัน  พุทธลา ผูຌอ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
โไฺ นายสุชาครีย์  กอกียรติตระกูล ผูຌอ านวยการส านักงานอธิการบดี 
โ5ฺ นางสาววรรณดี  อัศวศิลปะกุล ผูຌอ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
โๆฺ นางบุษบงค์  วงษ์พันทา ผูຌอ านวยการกองกลาง 
โ็ฺ นางมรกต  ภูทอง หัวหนຌางานคลังละบัญชี 
โฺ่ นางจันทร์จิรา  ภระกูลสุขสถิต ปฏิบัติหนຌาทีไทนผูຌอ านวยการกองนยบายละผน 
โฺ้ นางบุญพใญ  หงส์ทอง หัวหนຌางานพัสดุ 
ใเฺ นายสุวิทย์   มุดทะล หัวหนຌางานอาคารสถานทีไละสิไงวดลຌอม 
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  โี คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ฿นชวง ดือนพฤศจิกำยน โ55ๆ  –                        
   ดือนพฤษภำคม โ55็ 
 

แฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺศิรจน์  ผลพันธิน รักษาราชการทนอธิการบดี 
โฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺบังอร  สรีรัตน์  รองอธิการบดี 
ใฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺวิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
ไฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺพนอนืไอง  สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี 
5ฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺสาธิต  กวิทวที รองอธิการบดี 
ๆฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว รองอธิการบดี 
็ฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺวิชียร   อินทรสัมพันธ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
ฺ่ อาจารย์ ดรฺณุศณี     มีกຌวกุญชร ผูຌชวยอธิการบดี 
ฺ้ อาจารย์ ดรฺพใญพร   ทองค าสุก ผูຌชวยอธิการบดี 

แเฺ อาจารย์สุพัตรา วิเลลักษณ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
แแฺ อาจารย์ ดรฺสวัสดิ์  ทองสิน ผูຌชวยอธิการบดี 
แโฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺบุญมี  กวินสกสรร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
แใฺ อาจารย์ ดรฺเพฑูรย์  มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
แไฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ประสริฐ   ลิๅมสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
แ5ฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺลินดา   กณฑ์มา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
แๆฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺอารีวรรณ  อีไยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
แ็ฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ลาวัลย์   ฟุ้งขจร ผูຌอ านวยการส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน 
แฺ่ อาจารย์ปวิช  ผลงาม ผูຌอ านวยการส านักคอมพิวตอร์ 
แ้ อาจารย์ ดรฺสุทิพย์พร  ชติรตันศักดิ์ ผูຌอ านวยการส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน 
โเฺ อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับกียรติ ผูຌอ านวยการส านักรงรียนสาธิต 
โแฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ผดใจ  กຎาค า ผูຌ อ านวยการส านั กวิทยบริการละทคนลยี

สารสนทศ 
โโฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺวรรณวดี  ชัยชาญกุล ผูຌอ านวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา 
โใฺ อาจารย์ปัทมา  วัฒนพานิช  ผูຌอ านวยการส านักศิลปะละวัฒนธรรม 
โไฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา ผูຌอ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
โ5ฺ นายสุชาครีย์  กอกียรติตระกูล ผูຌอ านวยการส านักงานอธิการบดี 
โๆฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย ผูຌอ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
โ็ฺ นางสาววรรณดี  อัศวศิลปะกุล ผูຌอ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
โฺ่ นางบุษบงค์  วงษ์พันทา ผูຌอ านวยการกองกลาง 
โฺ้ นางจันทร์จิรา  ภระกุลสุขสถิต ปฏิบัติหนຌาทีไทนผูຌอ านวยการกองนยบายละผน 
ใเฺ นางมรกต  ภูทอง หัวหนຌางานคลังละบัญชี 
ใแฺ นายสุวิทย์  มุดทะล หัวหนຌางานอาคารสถานทีไละสิไงวดลຌอม 
ใโฺ นางบุญพใญ  หงส์ทอง หัวหนຌางานพัสดุ 
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ใี คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ฿นชวงดือนพฤษภำคม – ดือนกันยำยน โ55็  
 

แฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺลินดา  กณฑ์มา รักษาราชการทนอธิการบดี 
โฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺวิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
ใฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต รองอธิการบดี 
ไฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺสาธิต  กวิทวที รองอธิการบดี 
5ฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ  บางขียว รองอธิการบดี 
ๆฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺพนอนืไอง  สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี 
็ฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺวิชียร  อินทรสมพันธ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
ฺ่ ผูຌชวยศาสตราจารย์  ดรฺณุศณี  มีกຌวกุญชร ผูຌชวยอธิการบดี 
ฺ้ อาจารย์ ดรฺพใญพร  ทองค าสุก ผูຌชวยอธิการบดี 

แเฺ อาจารย์สุพัตรา  วิเลลักษณ์ ผูຌชวยอธิการบดี 
แแฺ อาจารย์ ดรฺสวัสดิ์  ทองสิน ผูຌชวยอธิการบดี 
แโฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺประสริฐ  ลิๅมสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
แใฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺลินดา  กณฑ์มา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
แไฺ รองศาสตราจารย์ ดรฺบุญมี  กวินสกสรร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
แ5ฺ อาจารย์ ดรฺเพฑูรย์  มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
แๆฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺอารีวรรณ  อีไยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
แ็ฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ผูຌอ านวยการส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน 
แฺ่ อาจารย์ ดรฺปวิช  ผลงาม ผูຌอ านวยการส านักคอมพิวตอร์ 
แฺ้ อาจารย์ ดรฺสุทิพย์พร  ชติรตันศักดิ์ ผูຌอ านวยการส านักวิ ทศสัมพันธ์ละครือขาย

อาซียน 
โเฺ อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับกียรติ ผูຌอ านวยการส านักรงรียนสาธิต 
21. ผูຌชวยศาสตราจารย์ผดใจ  กຎาค า ผูຌอ านวยการส านักวิทยบริการละทคนลยี

สารสนทศ 
22. รองศาสตราจารย์ ดรฺวรรณวดี  ชัยชาญกุล ผูຌอ านวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา 
โใฺ อาจารย์ ดรฺปัทมา  วัฒนพานิช ผูຌอ านวยการส านักศิลปะละวัฒนธรรม 
โไฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา ผูຌอ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
โ5ฺ นายสุชาครีย์  กอกียรติตระกูล ผูຌอ านวยการส านักงานอธิการบดี 
โๆฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย ผูຌอ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศ 
โ็ฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์วิชัย  ปทมุชาติพัฒน์ ผูຌอ านวยการวิทยาขต สระยายสม 
28. นางบุษบงค์  วงษ์พันทา ผูຌอ านวยการกองกลาง 
29. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปะกุล ผูຌอ านวยการกองบริหารงาบุคคล 
30. นางมรกต  ภูทอง ผูຌอ านวยการกองคลัง 
31. นายสุวิทย์  มุดทะล ผูຌอ านวยการกองอาคารสถานทีไฯ 
32. นางจันทร์จิรา  ภระกูลสุขสถิต ปฏิบัติหนຌาทีไทนผูຌอ านวยการกองนยบายละผน 
33. นางบุญพใญ  หงส์ทอง หัวหนຌางานพัสดุ 
34. นางสาวกัลย์ธมน  ภัควทพิสิษฐ์ หัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿น 

 

ขຌอมูล ณ แ ตุลาคม โ55็ 

งานลขานุการสภามหาวิทยาลัย ิส านักงานอธิการบดีี 
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จ ำนวนบุคลำกรทัๅงหมด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. โ55็ 
 

ตำรำงทีไ 1 สดงจ านวนบุคลากรทัๅงหมด จ านกตามหนวยงาน / ประภทสายงาน 
 

 

หนวยนับ : คน 

ขຌอมูล ณ แ ตุลาคม โ55็ 

กองบริหารงานบุคคล ิส านักงานอธิการบดีี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หนวยงำน 

ประภทสำยงำน 
สำยสอน สำยสนับสนุน 

รวม
ทัๅงหมด 

อำจำรย์
ประจ ำ 

พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัยฯ 

รศ. 
ตออำยุ
รำชกำร 

รวม 
สำย 
สอน 

ขຌำ 
รำชกำร 
ิPC) 

พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจຌำง 
ประจ ำ 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัยฯ 

รวม 
สำย 

สนับสนุน งปม. รำยเดຌ งปม. รำยเดຌ 
คณะครุศาสตร ์ ใใ - ่ไ - 1 แแ่ 1 1 โ ้ - 1ใ แใแ 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ ใโ - ้ไ แ - แโ็ 1 1 แ ็ โ 1โ แใ้ 
คณะวิทยาการจัดการ โ็ - ไ5 โ ไ ็่ 1 1 - แใ 1 1ๆ ้ไ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ใๆ - แแ5 - โ แ5ใ 1 2 โ ็ ่ 2เ แ็ใ 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - - 1 - ็ - ่ ่ 
ส านักงานอธิการบด ี - - - - - - 8 1แ 1โ 15 ้็ แไใ แไใ 
ส านักสงสรมิวิชาการฯ - - - - - - 1 2 โ 1เ 10 25 โ5 
ส านักวิทยบริการฯ - - - - - - 1 1 - แแ ้ โโ โโ 
ส านักศลิปะละวัฒนธรรม - - - - - - - - - ไ - ไ ไ 
ส านักกิจการนสิิตนักศึกษา - - - - - - - 2 - 6 2 10 แเ 
ส านักวิทศสมัพันธ์ฯ - - - - - - - - - 5 - 5 5 
ส านักคอมพิวตอร ์ - - - - - - - 5 - ๆ โ 13 แใ 
ส านักรงรียนสาธิตฯ - - 23 แ่ - ไแ - 1 แ ไ แ ็ ไ่ 
สถาบันวิจัยละพัฒนา - - - - - - 1 1 - ๆ - ่ ่ 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ - - - - - - - แ - - ไ 5 5 
หนวยตรวจสอบภาย฿น - - - - - - - โ - - ไ ๆ ๆ 
ศูนย์นอกทีไตัๅงสระยายสม - - 1 - - แ - - - โ ็ ้ แเ 

รวม แโ่ - 362 โแ ็ 5แ่ แ5 ใโ 20 แแโ แไ็ ใโๆ ่ไไ รวมทัๅงสิๅน 5แ่ ใโๆ 
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ตำรำงทีไ 2 สดงจ านวนบุคลากรสายสอนทัๅงหมด จ านกตามหนวยงาน/คุณวุฒิการศึกษา 
 

หนวยงำน 
วุฒิกำรศึกษำ รวม ปริญญำตรี ปริญญำท ปริญญำอก 

คณะครุศาสตร์  1 83 34 118 
คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 4 103 20 127 
คณะวิทยาการจัดการ - 65 11 76 
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 4 119 33 156 

รวม 9 370 98 447 
 

หนวยนับ : คน 
 

ตำรำงทีไ 3 สดงจ านวนบุคลากรสายสอนทัๅงหมด จ านกตามหนวยงาน/สภาพการปฏิบัติงาน 
 

 
หนวยงำน 

 

สภำพกำรปฏิบัติงำน 
รวม ปฏิบัติ

รำชกำร 
เปชวย
รำชกำร ลำศึกษำตอ 

คณะครุศาสตร์  118 - - 118 
คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 127 - - 127 
คณะวิทยาการจัดการ 75 - 1 76 
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 155 - 1 156 

รวม 445 - 2 447 
 

หนวยนับ : คน 
 

ตำรำงทีไ 4 สดงจ านวนบุคลากรสายสอนทัๅงหมด จ านกตามหนวยงาน/ต าหนงทางวิชาการ 
 

หนวยงำน 
ต ำหนงทำงวิชำกำร 

รวม อำจำรย์ ผูຌชวย
ศำสตรำจำรย์ 

รอง
ศำสตรำจำรย์ 

คณะครุศาสตร์  94 18 6 118 
คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 108 17 2 127 
คณะวิทยาการจัดการ 55 15 6 76 
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 130 21 5 156 

รวม 387 71 19 447 
 

หนวยนับ : คน 

ขຌอมูล ณ แ ตุลาคม โ55็ 

กองบริหารงานบุคคล ิส านักงานอธิการบดีี 
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จ ำนวนนิสิตนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ โ55็  
 

ตำรำงทีไ 5 สดงจ านวนนิสิตนักศึกษาภาคปกติทัๅงหมดทุกระดับ ประจ าปีการศึกษา โ55็ จ านกตาม  
   ประภทนักศึกษา/ระดับการศึกษา 

 

คณะ 
ระดับกำรศึกษำ 

รวม ปริญญำตรี 
ไ ปี 

ปริญญำตรี 
5 ปี 

ปริญญำตรี
ตอนืไอง 

ป. 
บัณฑิต 

ปริญญำ
ท 

ปริญญำ
อก 

คณะครุศาสตร์ แุ5้ใ 8,015 - 8 13 แ ุ้ๆใเ 
คณะวิทยาการจัดการ ็,ไใไ - 280 - โ - ็ุไใๆ 
คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี 

ไุโ55 - - - ไแ แๆ ไุ55โ 

คณะมนุ ษยศาสตร์
ละสังคมศาสตร์ 

5ุเ็แ - - - โ่ - 5ุเ้้ 

รวม แุ่ใ5ใ 8,015 280 8 ไไ แ็ โๆุ็แ็ 
 

หนวยนับ : คน 

ขຌอมูล ณ แ ตุลาคม โ55็ 

ขຌอมูล : ส านักสงสรมิวิชาการละงานทะบียน 
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งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

ตำรำงทีไ ๆ สดงงบประมาณ จ านกตามผนงาน/ครงการ/ผลผลิต ละประภทงบประมาณ ปีงบประมาณ พฺศฺ 2557 
  

ผนงำน/ผลผลิต/ครงกำร 
ประภทงบประมำณ รวม งบประมำณผนดิน งบประมำณงินรำยเดຌ 

1. ผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 6,639,100.00  10,840,380.00     17,479,480.00  
ครงการ : ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจัดการศึกษาตัๅงตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน         6,639,100.00   10,840,380.00       17,479,480.00  
2. ผนงำนสนับสนุนครืไองคอมพิวตอร์พกพำพืไอกำรศึกษำ           892,200.00  -          892,200.00  
ครงการ : ครงการจัดการรียนการสอนดย฿ชຌคอมพิวตอร์พกพา            892,200.00  -          892,200.00  
3. ผนงำนรองรับกำรขຌำสูประชำคมอำซียน       9,000,000.00     780,000.00  9,780,000.00  
ครงการ : ครงการตรียมความพรຌอมสูประชาคมอาซียน 9,000,000.00  780,000.00  9,780,000.00  
4. ผนงำนขยำยอกำสละพัฒนำกำรศึกษำ 444,188,000.00  779,576,423.00  1,223,764,423.00  
ผลผลิต : ผูຌส ารใจการศึกษาดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 182,164,200.00  260,440,925.00  442,605,125.00  
ผลผลิต : ผูຌส ารใจการศึกษาดຌานสังคมศาสตร์ 250,501,800.00  510,956,357.00  761,458,157.00  
ผลผลิต : ผลงานการ฿หຌบริการวิชาการ 3,500,000.00  6,275,036.00  9,775,036.00  
ผลผลิต : ผูຌส ารใจการศึกษาดຌานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8,022,000.00  1,904,105.00  9,926,105.00  
5. ผนงำนอนุรักษ์ สงสริมละพัฒนำศำสนำ ศิลปะละวัฒนธรรม 2,702,600.00       17,207,110.00  19,909,710.00  
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2,702,600.00  17,207,110.00  19,909,710.00  
6. ผนงำนสงสริมละสนับสนุนกำรวิจัย 8,795,300.00  11,715,881.00  20,511,181.00  
ผลผลิต : ผลงานวิจัยพืไอสรຌางองค์ความรูຌ 4,397,600.00  11,335,881.00  15,733,481.00  
ผลผลิต : ผลงานวิจัยละถายทอดทคนลยี 4,397,700.00  380,000.00  4,777,700.00  

รวมงบประมำณทัๅงสิๅน 472,217,200.00  820,119,794.00  1,292,336,994.00  

โแ     
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ตำรำงทีไ ็ สดงงบประมาณทัๅงหมด จ านกตามผนงาน/ครงการ/ผลผลิต/ประภทงบประมาณ 

 

ผนงำน 

ผลผลิต/ครงกำร 

ประภทงบประมำณ 

รวม งบประมำณ 

ผนดิน 

งบประมำณ 

งินรำยเดຌ 

รวมทัๅงสิๅน 555,090,600 734,445,759 1,289,536,359 

1. ผนงำน : สนบัสนุนครืไองคอมพิวตอร์พกพำพืไอกำรศึกษำ  629,700 - 629,700 

ครงการจดัการรียนการสอนดย฿ชຌคอมพิวตอร์บบพกพา  629,700 - 629,700 

2. ผนงำน : สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตปฐมวัยจนจบ
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

6,973,500 12,622,820 19,596,320 

ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจัดการศึกษาตัๅงตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  

6,973,500 12,622,820 19,596,320 

 3. ผนงำน : สรຌำงละกระจำยอกำสทำงกำรศึกษำ฿หຌทัไวถึง
ละป็นธรรม  

538,955,800 711,196,768 1,250,152,568 

ผลผลติผูຌส ารใจการศึกษาดຌานวิทยาศาสตร์สุขภาพ  10,664,000 558,218 11,222,218 

ผลผลติผูຌส ารใจการศึกษาดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ี 203,886,000 101,737,604 305,623,604 

ผลผลติผูຌส ารใจการศึกษาดຌานสังคมศาสตร์  21,205,800 604,998,164 926,203,964 

ผลผลติการบริการวิชาการ  3,200,000 3,902,782 7,102,782 

4. ผนงำน: อนุรักษ์ สงสริมละพัฒนำศำสนำ ศิลปะละ
วัฒนธรรม  

1,700,000 5,010,126 6,710,126 

ผลผลติท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  1,700,000 5,010,126 6,710,126 

5. ผนงำน : สงสริมละสนับสนุนกำรวิจัย  6,831,600 5,616,045 12,447,645 

ผลผลติวิจัยพืไอสรຌางองค์ความรูຌ  3,575,000 4,272,045 7,847,045 

ผลผลติวิจัยพืไอถายทอดทคนลยี  3,256,600 1,344,000 4,600,600 

         

หนวยนับ : บาท 
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ตำรำงทีไ ่ สดงงบประมาณผนดิน จ านกตามประภทหมวดรายจาย 
 

 
ผนงำน 

 
งบรำยจำย 

 

ผลผลิต/
ครงกำร 

 

งบบุคลำกร งบด ำนินงำน งบลงทุน งบงินอุดหนุน 
งบรำยจำย

อืไน 
รวม 

 
รวมทัๅงสิๅน 

 
117,238,200 62,915,000 259,063,600 107,673,800 8,200,000 555,090,600 

 1. ผนงำน : 
สนับสนุนครืไอง
คอมพิวตอร์
พกพำพืไอ
กำรศึกษำ  

- 629,700 - - - 629,700 

  ครงการ
จัดการรียนการ
สอนดย฿ชຌ
คอมพิวตอร์
บบพกพา  

- 629,700 - - - 629,700 

 2. ผนงำน : 
สนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำ
ตัๅงตปฐมวัย
จนจบ
กำรศึกษำขัๅน
พืๅนฐำน  

- - -      6,973,500  - 
    

6,973,500  

  ครงการ
สนับสนุน
คา฿ชຌจาย฿นการ
จัดการศึกษา
ตัๅงตระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน  

- - -       6,973,500  -       6,973,500  

 3. ผนงำน : 
สรຌำงละ
กระจำยอกำส
ทำงกำรศึกษำ
฿หຌทัไวถึงละ
ป็นธรรม  

117,238,200    62,285,300  259,063,600    92,168,700   8,200,000  538,955,800  
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ผนงำน 

 
งบรำยจำย 

 

ผลผลิต/
ครงกำร 

 

งบบุคลำกร งบด ำนินงำน งบลงทุน งบงินอุดหนุน 
งบรำยจำย

อืไน 
รวม 

 ผลผลิตผูຌส ารใจ
การศึกษาดຌาน
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ  

-      864,000     9,800,000  - -  10,664,000  

 ผลผลิตผูຌส ารใจ
การศึกษาดຌาน
วิทยาศาสตร์
ละทคนลย ี 

    26,919,600  25,465,600   107,062,500      41,438,300   3,000,000   203,886,000  

 ผลผลิตผูຌส ารใจ
การศึกษาดຌาน
สังคมศาสตร ์ 

 90,318,600   35,955,700  142,201,100   50,730,400   2,000,000  321,205,800  

 ผลผลิตการ
บริการวิชาการ  - - - -  3,200,000     3,200,000  

 4. ผนงำน: 
อนุรักษ์ 
สงสริมละ
พัฒนำศำสนำ 
ศิลปะละ
วัฒนธรรม  

- - -   1,700,000 -   1,700,000  

 ผลผลิตท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

- - -    1,700,000  -       1,700,000  

 5. ผนงำน : 
สงสริมละ
สนับสนุนกำร
วิจัย  

- - -   6,831,600  -   6,831,600  

 ผลผลติวิจัย             
พืไอสรຌางองค์
ความรูຌ  

- - -    3,575,000  -    3,575,000  

 ผลผลิตวิจยั   
พืไอถายทอด
ทคนลย ี 

- - -    3,256,600  -    3,256,600  

           

หนวยนับ : บาท 
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ตำรำงทีไ ้ สดงงบรายเดຌ จ านกตามผนงาน ผลผลิต/ครงการ ละงบรายจาย ิงบรายเดຌี 
 

 

ผนงำน 
 

งบรำยจำย 

 
ผลผลิต/
ครงกำร 

 

งบบุคลำกร งบด ำนินงำน งบลงทุน 
งบงิน
อุดหนุน 

งบรำยจำยอืไน รวม 

 
รวมทัๅงสิๅน 

 
22,500,227.38  344,543,945.13  358,564,040.49  505,546.00  8,332,000.00  734,445,759.00  

1. ผนงำน : 
สนับสนนุกำร
จัดกำรศึกษำ
ตัๅงตปฐมวัย
จนจบ
กำรศึกษำ  
ขัๅนพืๅนฐำน  

4,127,224.38  5,535,095.62   2,960,500.00  - -  12,622,820.00  

ครงการ
สนับสนุน
คา฿ชຌจาย฿น
การจัด
การศึกษา
ตัๅงตระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน  

 4,127,224.38   5,535,095.62   2,960,500.00  - - 12,622,820.00  

2. ผนงำน : 
สรຌำงละ
กระจำย
อกำสทำง
กำรศึกษำ฿หຌ
ทัไวถึงละ   
ป็นธรรม  

18,373,003.00 328,639,578.51 355,346,640.49 505,546.00 8,332,000.00 711,196,768.00 

ผลผลติ
ผูຌส ารใจ
การศึกษาดຌาน
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ  

-       558,218.00  - - -       558,218.00  

ผลผลติ
ผูຌส ารใจ
การศึกษาดຌาน
วิทยาศาสตร์ฯ  

   4,357,675.00    64,324,012.00    29,255,917.00  - 3,800,000.00  101,737,604.00  
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ผนงำน 
 

งบรำยจำย 

 
ผลผลิต/
ครงกำร 

 

งบบุคลำกร 

 
ผลผลิต/
ครงกำร 

 

งบบุคลำกร 

 
ผลผลิต/
ครงกำร 

 

งบบุคลำกร 

 
ผลผลิต/
ครงกำร 

 
ผลผลติ
ผูຌส ารใจ
การศึกษาดຌาน
สังคมศาสตร ์ 

14,015,328.00 259,854,566.51  326,090,723.49   505,546.00  4,532,000.00  604,998,164.00  

ผลผลติการ
บริการ
วิชาการ  

-     3,902,782.00  - - -    3,902,782.00  

3. ผนงำน: 
อนุรักษ์ 
สงสริมละ
พัฒนำศำสนำ 
ศิลปะละ
วัฒนธรรม  

- 4,829,026.00    181,100.00  - - 5,010,126.00  

ผลผลติท านุ
บ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  

- 4,829,026.00     181,100.00  - - 5,010,126.00  

4. ผนงำน : 
สงสริมละ
สนับสนุน 
กำรวิจัย  

- 5,540,245.00     75,800.00  - - 5,616,045.00  

ผลผลติวิจัย
พืไอสรຌางองค์
ความรูຌ  

- 4,196,245.00       75,800.00  - - 4,272,045.00  

ผลผลติวิจัย
พืไอถายทอด
ทคนลย ี 

- 1,344,000.00  - - - 1,344,000.00  

     

หนวยนับ : บาท 

ขຌอมูล : กองนยบายละผน 
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รำยงำนผลกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำภำย฿น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๎๑๑๒ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ 

 

ตำรำงทีไ แเ ผลการประมินรายตัวบงชีๅ ิรวมทุกตัวบงชีๅี 

 
 

ตัวบงชีๅคุณภำพ ป้ำหมำย 

 
ผลกำรด ำนินงำน 

ผลลัพธ์ ิ% หรือสัดสวนี 
 

คะนนกำร
ประมิน 

หมำยหตุ 

ตัวบงชีๅทีไ ํฺํ ๗ ขຌอ ๔ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๎.ํ ๑ ขຌอ ๏ ขຌอ ๏ฺ์์ -  นวปฏิ บั ติ  ม ค อ  ฺ          

บางสาขาเมชัดจน 
- วิสัยทัศน์เมสอดคลຌอง
กับกลยุทธ์฿นทิศทาง           
สูการปฏิบัติ 

ตัวบงชีๅทีไ ๎.๎ รຌอยละ ๎๐      ิคารຌอยละของอาจารย์ประจ า
วุฒิ ปฺอก = ๎ํฺ๗๑๑ มืไอทียบ
คารຌอยละของอาจารย์ประจ าวุฒิ 
ปฺอกทีไก าหนด฿หຌป็นคะนนตใม 
๑ = รຌอยละ ๏์ ขึๅนเป  
     ดังนัๅน คะนนทีไเดຌ = ๏ฺ๒๎๒      
     ิค าการพิไ มขึๅ นของรຌ อยละ
อาจารย์ประจ าทีไมีคุณวุฒิ ปฺอก 
ปรี ยบ ที ยบกั บปี ทีไ ผ านมา = 
๏ฺ์๗๑ มืไอทียบคาการพิไมขึๅน          
ของรຌอยละของอาจารย์ประจ าทีไมี
คุณวุฒิ ปฺอก ปรียบทียบกับปีผาน
มาทีไก าหนด฿หຌป็นคะนนตใม ๑ 
= ๒ ขึๅนเป ดังนัๅน คะนนทีไเดຌ = 
๎ฺ๑๒๏ี 
     ดังนัๅน คะนนทีไเดຌ = ๏ฺ๒๎๒ 

๏ฺ๒๏  

ตัวบงชีๅทีไ ๎ฺ๏ รຌอยละ ๏์      ิคารຌอยละของอาจารย์ประจ า
ทีได ารงต าหน งทางวิชาการ= 
๎๎ฺ๑๕๒ มืไอทียบคารຌอยละของ
อาจารย์ประจ าทีได ารงต าหนงทาง
วิชาการทีไก าหนด฿หຌป็นคะนน
ตใม ๑ = รຌอยละ ๒์ ขึๅนเป  
     ดังนัๅน คะนนทีไเดຌ = ํฺ๔๔๏ี 
     ิคาการพิไมของรຌอยละอาจารย์
ประจ าทีได ารงต าหนงทางวิชาการ
ปรียบทียบกับปีทีไผานมา =            
-๎ฺํ๏๐ มืไอทียบคาการพิไมขึๅน 
ของรຌอยละอาจารย์ประจ าทีได ารง
ต าหนงทางวิชาการปรียบทียบกับ

ํฺ๔๔  
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ตัวบงชีๅคุณภำพ ป้ำหมำย 

 
ผลกำรด ำนินงำน 

ผลลัพธ์ ิ% หรือสัดสวนี 
 

คะนนกำร
ประมิน 

หมำยหตุ 

ปีทีไผานมาทีไก าหนด฿หຌป็นคะนน
ตใม ๑ = รຌอยละ ํ๎ ขึๅนเป  
     ดังนัๅนคะนนทีไเดຌ= - ์ฺ๔๔๕ 
คะนนจึงถูกปรับคา = ์  ี    
     ดังนัๅน คะนนทีไเดຌ = ํฺ๔๔ 

ตัวบงชีๅทีไ ๎ฺ๐ ๗ ขຌอ ๒ ขຌอ ๐ฺ์์    ผนงานชัดจน ต
ผลการประมินอยู ฿น
คณะวิชา สวน฿นระดับ
มหาวิทยาลัยเมมีการ
ด านินการ 

ตัวบงชีๅทีไ ๎ฺ๑ ๗ ขຌอ ๒ ขຌอ ๐ฺ์์    การสุมตรวจสอบ ชน 
ระบบอัคคีภั ย  บัน เด          
หนี เฟฯลฯ เม ป็นเป
ตามกณฑ์ 

ตัวบงชีๅทีไ ๎.๒ ๗ ขຌอ ๒ ขຌอ ๐ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๎ฺ๗ ๑ ขຌอ ๑ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๎ฺ๔ ๑ ขຌอ ๑ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๎ฺ๕ ิสมศฺํี รຌอยละ ๕์      ิจ านวนผูຌส า รใจการศึกษา

ระดับปริญญาตรีทีไเดຌงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ = ํ๏๔๕/
จ านวนบัณฑิตทีไตอบบบส ารวจ 
= ํ๐ํ๑ี ทากับรຌอยละ ๕๔ฺํ๒ 
มืไอทียบรຌอยละ ํ์์ = ๑ คะนน 
     ดังนัๅน คะนนทีไเดຌ = ๐ฺ๕์๔ 

๐ฺ๕ํ  

ตัวบงชีๅทีไ ๎ฺํ์ ิสมศฺ๎ี คาฉลีไย 
๐ฺ๑ํ 

     ผลการประมินจากความพึง
พอ฿จของนายจຌางทีไมีตอผูຌส ารใจ
การศึกษาระดับปริญญาตรี/ท/ 
 อ ก  ต า ม ก ร อ บ  TQF  ฉ ลีไ ย 
ิคะนนตใม ๑ี = ๐ฺ๎๏์ 

๐.๎๏  

ตัวบงชีๅทีไ ๎ฺํํ ิสมศฺ๏ี รຌอยละ ๎๑      ิ ผ ล ร วมถ ว งนๅ า ห นั ก ข อ ง
ผลงานทีไ ตี พิ มพ์หรื อ  ผยพร           
ของผูຌ ส า  รใ จการศึ กษาระดั บ
ปริญญาท ทากับ ํ์๕ฺ๗๑/
จ านวนผูຌส ารใจการศึกษา ระดับ
ปริญญาททัๅงหมดทากับ ๐๏๕ี 
= รຌอยละ ๎๑ มืไอทียบคารຌอยละ 
๎๑ = ๑ คะนน  
     ดังนัๅน คะนน = ๑.์์ 

๑.์์  
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ตัวบงชีๅคุณภำพ ป้ำหมำย 

 
ผลกำรด ำนินงำน 

ผลลัพธ์ ิ% หรือสัดสวนี 
 

คะนนกำร
ประมิน 

หมำยหตุ 

ตัวบงชีๅทีไ ๎ฺํ๎ ิสมศฺ๐ี รຌอยละ ๎๑      ิ ผ ล ร วมถ ว งนๅ า ห นั ก ข อ ง
ผลงานทีไ ตี พิ มพ์หรื อ  ผยพร           
ของผูຌ ส า  รใ จการศึ กษาระดั บ
ปริญญาอกทากับ ๏ ฺ๎๑์/
จ านวนผูຌส ารใจการศึกษาระดับ
ปริญญาอกทัๅงหมดทากับ ํ๏ี = 
รຌอยละ ๎๑ มืไอทียบคารຌอยละ 
๑์ = ๑ คะนน  
     ดังนัๅน คะนนทีไเดຌ = ๎ฺ๑์ 

๎ฺ๑์    ฿น SAR มีผูຌจบ ปฺอก
ํ๑ คน ตรวจหลักฐาน
พบ ํ๏ คน ตามกณฑ์ 
สมศฺ ๗ คน 

ตัวบงชีๅทีไ ๎ฺํ๏ ิสมศฺํ๐ี ๐ คะนน      ิ ผ ล ร วมถ ว งนๅ า ห นั ก ข อ ง
อาจารย์ประจ าทากับํ๎๎๑ฺ๑์/
จ านวนอาจารย์ประจ าทัๅงหมด= 
๐ํ๒ฺ์์ี ทากับ ๎ฺ๕๐๒ มืไอ
ทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์ป็น ๒ 
= ๑ คะนน  
     ดังนัๅน คะนนทีไเดຌ = ๎ฺ๐๑๑ 

๎ฺ๐๒  

ตัวบงชีๅทีไ ๏ฺํ ๗ ขຌอ ๗ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๏ฺ๎ ๒ ขຌอ ๒ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๐.ํ ๔ ขຌอ ๔ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๐.๎ ๐ ขຌอ ๑ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๐ฺ๏ ๒ุ์์์ุ์์

์ บาท 
     ิคาฉลีไยของคะนนทีไเดຌของ
ทุกคณะวิชา฿นสถาบัน = ๐ฺ๏๐๑ 
คะนนี 

๐.๏๑  

ตัวบงชีๅทีไ ๐ฺ๐ ิสมศฺ๑ี ๑ คะนน      ิคาฉลีไยของคะนนทีไเดຌของ
ทุกคณะวิชา฿นสถาบัน = ๐ฺ์๒์ี 

๐ฺ์๒  

ตัวบงชีๅทีไ ๐ฺ๑ ิสมศฺ๒ี ๑ คะนน      ิผลรวมของจ านวนงานวิจัย
หรืองานสรຌางสรรค์ทีไน า เป฿ชຌ
ประยชน์ = ๐๐ฺ์์/จ านวน
อาจารย์ประจ าละนักวิจัยประจ า 
ทัๅงหมด = ๐ํ๒ฺ์์ี = รຌอยละ 
ํ์ฺ๑๗๗ มืไอทียบคารຌอยละ ๎์ 
= ๑ คะนน   
     ดังนัๅน คะนนทีไเดຌ = ๎ฺ๒๐๐ 

๎ฺ๒๐    ปรับลดลงจาก ๐ฺ๑๐ 
 นืไ อ ง จ า ก ก า ร ฿ ชຌ
ประยชน์จากงานวิจัย
เมป็นเปตามกณฑ์ 

ตัวบงชีๅทีไ ๐ฺ๒ ิสมศฺ๗ี ๑ คะนน      ิ ผ ล ร วมถ ว งนๅ า ห นั ก ข อ ง
ผลงานวิชาการทีไเดຌรับรองคุณภาพ 
= ํ๐ฺ์์/จ านวนอาจารย์ประจ า
ละนักวิจั ยประจ าทัๅ งหมด = 
ํ๐๒ฺ์์ี = รຌอยละ ๏ฺ๏๒๑ มืไอ
ทียบคารຌอยละ ํ์ = ๑ คะนน  
     ดังนัๅน คะนนทีไเดຌ = ํฺ๒๔๏ 

ํฺ๒๔  
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ตัวบงชีๅคุณภำพ ป้ำหมำย 

 
ผลกำรด ำนินงำน 

ผลลัพธ์ ิ% หรือสัดสวนี 
 

คะนนกำร
ประมิน 

หมำยหตุ 

ตัวบงชีๅทีไ ๑.ํ ๑ ขຌอ ๏ ขຌอ ๏ฺ์์    หลักฐานเมสอดคลຌอง
กับผลการด านินการ                  
เม  ป็ น เปตาม กณฑ์                
฿นขຌอ ๐ุ๑ 

ตัวบงชีๅทีไ ๑ฺ๎ ๑ ขຌอ ๑ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๑ฺ๏ ิสมศฺ๔ี รຌอยละ ๏์      ิผลรวมของจ านวนครงการ/

กิ จกรรมบริ ก ารทางวิ ช าการ               
ทีไน ามา฿ชຌ฿นการพัฒนาการรียน
การสอนละการวิจัย= ๏๕ฺ์์/
จ านวนครงการ/กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการทัๅงหมด = ๒๗ฺ์์ี=                 
มีค า ท ากับรຌอยละ  ๑๔ฺ๎์๕                 
มืไอทียบคา รຌอยละ ๏์ = ๑ 
คะนน              
     ดังนัๅน คะนนทีไเดຌ = ๑ฺ์์ 

๑.์์  

ตัวบงชีๅทีไ ๑ฺ๐ ิสมศฺ ๕ี ๑ ขຌอ ๑ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๑ฺ๑ ิสมศฺแฺ่แี ๑ ขຌอ ๑ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๑ฺ๒ ิสมศฺํ๔ฺ๎ี ๑ ขຌอ ๑ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๒ฺํ ๒ ขຌอ ๒ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๒ฺ๎ ิสมศฺํ์ี ๑ ขຌอ ๑ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๒ฺ๏ ิสมศฺํํี ๑ ขຌอ ๑ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๗.ํ ๗ ขຌอ ๒ ขຌอ ๐ฺ์์    สภาสถาบันเมมีการ

ป ร ะ  มิ น ผ ล ก า ร
บริหารงานของสถาบัน
ละผูຌบริหารน าผลการ
ประมินเปปรับปรุงการ
บริหารอยางป็นรูปธรรม 

ตัวบงชีๅทีไ ๗ฺ๎ ๑ ขຌอ ๑ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๗ฺ๏ ๑ ขຌอ ๑ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๗ฺ๐ ๒ ขຌอ ๑ ขຌอ ๐ฺ์์    เ ม มี ก า ร ป รั บ  ผ น

บ ริ ห า ร ค ว า ม  สีไ ย ง                 
ปี ๎๑๑๗ 

ตัวบงชีๅทีไ ๗ฺ๑ ิสมศฺํ๎ี คาฉลีไย 
๐.์์ 

๐ฺ๑๗ ๐ฺ๑๗  

ตัวบงชีๅทีไ ๗ฺ๒ ิสมศฺํ๏ี คาฉลีไย 
๐.๑ํ 

๏ฺ๔๔ ๏ฺ๔๔  

ตัวบงชีๅทีไ ๔.ํ ๗ ขຌอ ๗ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๕ฺํ ๕ ขຌอ ๕ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๕๗ฺํ ิสมศฺํ๒ฺํี ๑ ขຌอ ๐ คะนน ๑ฺ์์  
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ตัวบงชีๅคุณภำพ ป้ำหมำย 

 
ผลกำรด ำนินงำน 

ผลลัพธ์ ิ% หรือสัดสวนี 
 

คะนนกำร
ประมิน 

หมำยหตุ 

ตัวบงชีๅทีไ ๕๗ฺ๎ ิสมศฺ ํ๒ฺ๎ี ๏ฺ๑ํ ๐ฺ๎๐ คะนน ๐ฺ๎๐  
ตัวบงชีๅทีไ ๕๗ฺ๏ ิสมศฺ ํ๗ี ๑ ขຌอ ๑ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๕๗ฺ๐ ิอัตลักษณ์ี ๑ ขຌอ ๑ ขຌอ ๑ฺ์์  
ตัวบงชีๅทีไ ๕๔ฺํ ิกฺพฺรฺี รຌอยละ ๒๑ รຌอยละ ๒๔ฺ๎๔ ๏ฺ์์  
คะนนรวมตัวบงชีๅของ สกอ. ๎๏ ตัวบงชีๅ ิสมศ.ํ๑ี ๐.๏๕ ผลกำรประมินระดับดี 
คะนนผลกำรประมินรวมทุกตัวบงชีๅทีไมหำวิทยำลัยด ำนินกำร ๐.๏์ ผลกำรประมินระดับดี 
คะนนผลกำรประมินรวมทุกตัวบงชีๅ  ๐.๎๐ ผลกำรประมินระดับดี 

 

ตำรำงทีไ แแ ผลการประมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ๕ ดຌาน 

 
 

องค์ประกอบ  

คะนนฉลีไย 

ผลกำรประมิน ปัจจัย 
น ำขຌำ  กระบวนกำร  

ผลผลิต 
หรือ

ผลลัพธ์ 
รวม  

ํ. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ละ
ผนการด านินการ - ๑.์์ - ๑.์์ ดีมำก 

๎. การรียนการสอน  ๏ฺํ๗ ๐.์์ ๐.์๎ ๏.๔๎ ดี 
๏. กิจกรรมการพัฒนานสิิตนักศึกษา  - ๑.์์ - ๑.์์ ดีมำก 
๐. การวิจัย  ๐.๏๑ ๑.์์ ๎.๗๕ ๏.๓๕ ดี 
๑. การบริการวิชาการกสังคม  - ๐.์์ ๑.์์ ๐.๑์ ดี 
๒. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  - ๑.์์ ๑.์์ ๑.์์ ดีมำก 
๗. การบริหารละการจัดการ  - ๐.๑์ ๐.๎๏ ๐.๐ํ ดี 
๔. การงินละงบประมาณ  - ๑.์์ - ๑.์์ ดีมำก 
๕. ระบบละกลเกการประกันคุณภาพ  - ๑.์์ - ๑.์์ ดีมำก 

รวม ๏.๐๓ ๐.๑๒ ๐.์๒ ๐.๎๐ ดี 
ผลกำรประมิน พอ฿ชຌ ดีมำก ดี   
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ตำรำงทีไ แโ ผลการประมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

มำตรฐำน 

คะนนฉลีไย 

ผลกำรประมิน ปัจจัย 
น ำขຌำ  กระบวนกำร  

ผลผลิต 
หรือ

ผลลัพธ์ 
รวม 

ํ. มาตรฐานดຌานคุณภาพบัณฑิต ิ๐) - - ๐.๏๏ ๐.๏๏ ดี 
๎. มาตรฐานดຌานการบรหิารจดัการ
อุดมศึกษา ิ๏๑)  

     

    กฺ มาตรฐานดຌานธรรมาภิบาลของ          
การบริหารการอุดมศึกษา ิํ๒)  

- ๐.๑๗ ๐.๎๏ ๐.๐๕ ดี 

   ขฺ มาตรฐานดຌานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา ิํ๕) 

๏.๐๗ ๐.๐๐ ๐.๐๕ ๐.๎๐ ดี 

๏. มาตรฐานดຌานการสรຌางละพัฒนาสังคม
ฐานความรูຌฯ ิ๎) - ๑.์์ ๎.๗๕ ๏.๒๔ ดี 

รวม ๏.๐๓ ๐.๑๒ ๐.์๒ ๐.๎๐ ดี 
ผลกำรประมิน พอ฿ชຌ ดีมำก ดี   

 

ตำรำงทีไ แใ ผลการประมินตามมุมมองดຌานการบริหารจัดการ 

 

มุมมองดຌำนกำรบริหำรจัดกำร 

คะนนฉลีไย 

ผลกำรประมิน ปัจจัย
น ำขຌำ  กระบวนกำร  

ผลผลิต 
หรือ

ผลลัพธ์ 
รวม 

ํ. ดຌานนักศึกษาละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย - ๐ฺ๑์ ๐ฺ๑๎ ๐.๑ํ ดีมำก 
๎. ดຌานกระบวนการภาย฿น  ๐ฺ์์ ๐ฺ๐๐ ๐ฺ๒ํ ๐.๐๒ ดี 
๏. ดຌานการงิน ๐ฺ๏๑ ๑ฺ์์ - ๐.๒๔ ดีมำก 
๐. ดຌานบุคลากรการรียนรูຌละนวตักรรม ๎ฺ๗๒ ๑ฺ์์ ๎ฺ๗ํ ๏.๎๕ พอ฿ชຌ 

รวม ๏.๐๓ ๐.๑๒ ๐.์๒ ๐.๎๐ ดี 
ผลกำรประมิน พอ฿ชຌ ดีมำก ดี   
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ตำรำงทีไ แไ ผลการประมินคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 

มุมมองดຌำนกำรบริหำรจัดกำร 

คะนนฉลีไย 

ผลกำรประมิน ปัจจัย
น ำขຌำ  กระบวนกำร  

ผลผลิต 
หรือ

ผลลัพธ์ 
รวม 

ํ. มำตรฐำนดຌำนศักยภำพละควำมพรຌอม            
฿นกำรจัดกำรศึกษำ      

ิํี  ดຌานกายภาพ ๐ฺ์์ - - ๐.์์ ดี 
ิ๎ี  ดຌานวิชาการ ๎ฺ๗๒ ๏ฺ๒๗ ๎ฺ๐๒ ๏.ํ๒ พอ฿ชຌ 
ิ๏ี  ดຌานการงิน - ๑ฺ์์ - ๑.์์ ดีมำก 
ิ๐ี  ดຌานการบรหิารจดัการ - ๐ฺ๒๗ ๐ฺ๎๏ ๐.๑๒ ดีมำก 
ฉลีไยรวมทุกตัวบงชีๅของมำตรฐำนทีไ ํ  ๏.ํ๓ ๐.๐์ ๏.๒๐ ๐.์๏ ดี 
๎. มำตรฐำนดຌำนกำรด ำนินกำรตำม

ภำรกจิของสถำบันอุดมศึกษำ      

ิํี  ดຌานผลติบณัฑิต - ๑ฺ์์ ๐ฺ๏๏ ๐.๑๔ ดีมำก 
ิ๎ี  ดຌานการวิจัย ๐ฺ๏๑ ๑ฺ์์ ๎ฺ๗๕ ๏.๓๕ ดี 
ิ๏ี  ดຌานการ฿หຌบริการทางวิชาการกสังคม - ๐ฺ์์ ๑ฺ์์ ๐.๑์ ดี 
ิ๐ี  ดຌานการท านุบ ารุงศิลปะละ

วัฒนธรรม 
- ๑ฺ์์ ๑ฺ์์ ๑.์์ ดีมำก 

ฉลีไยรวมทุกตัวบงชีๅของมำตรฐำนทีไ ๎  ๐.๏๑ ๐.๓๑ ๐.ํ๓ ๐.๐์ ดีมำก 
รวม ๏.๐๓ ๐.๑๒ ๐.์๒ ๐.๎๐ ดี 

ผลกำรประมิน พอ฿ชຌ ดีมำก ดี   
 

ตำรำงทีไ แ5 สรุปผลการประมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศฺ 
 

กลุมตัวบงชีๅ คะนนกำรประมิน
ฉลีไย 

ผลกำรประมิน 

ํฺ กลุมตัวบงชีๅพืๅนฐาน   
ํฺํ ดຌานคุณภาพบณัฑิต ๐ฺํ๒ ดี 
ํฺ๎ ดຌานงานวิจัยละงานสรຌางสรรค ์ ๎ฺ๗๕ พอ฿ชຌ 
ํฺ๏ ดຌานบริการวิชาการกสังคม ๑ฺ์์ ดีมาก 
ํฺ๐ ดຌานท านุบ ารุงศลิปะละวัฒนธรรม ๑ฺ์์ ดีมาก 
ํฺ๑ ดຌานการบริหารละพัฒนาสถาบัน ๏ฺ๒๐ ดี 
ํฺ๒ ดຌานพัฒนาละประกันคณุภาพภาย฿น ๐ฺ๐๑ ดี 

รวม ๐.์๏ ดี 
๎ฺ กลุมตัวบงชีๅอัตลักษณ ์ ๐ฺ๗๑ ดีมาก 
๏ฺ กลุมตัวบงชีๅมาตรการสงสรมิ ๑ฺ์์ ดีมาก 

รวมทัๅงสิๅน ๐.๎๏ ดี 
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ตำรำงทีไ แๆ สรุปผลการประมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชีๅอัตลักษณ์ 
 

ตัวบงชีๅ คะนนกำรประมิน ผลกำรประมิน 

๕๗ฺํ ผลการพัฒนาสถาบัน฿หຌกิดอัตลักษณ์ : ทักษะ ภาษา               
การสืไอสารละจิตสาธารณะ ิสมศฺํ๒ฺํี ๑ฺ์์ ดีมาก 

๕๗ฺ๎ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ : ทักษะ ภาษา                   
การสืไอสารละจิตสาธารณะ ิสมศฺํ๒ฺ๎ี ๐ฺ๎๐ ดี 

๕๗ฺ๏ ผลการพัฒนาตามจุดนຌนละจุดดนทีไ ส งผลสะทຌอน               
ป็นอกลักษณ์ ของสถาบัน : ชีไยวชาญ฿นศาสตร์ ปรืไองปราด
ภาษา กีฬา ดนตรีละมีธรรมาภิบาล ิสมศฺํ๗ี 

๑ฺ์์ ดีมาก 

๕๗ .๐ระบบละกลเกการสรຌางครือขาย฿นตางประทศ :             
การสรຌางองค์ความรูຌระดับสากลพืไอป็นมหาวิทยาลัย
คุณภาพสากลชัๅนน า ิอัตลักษณ์ี 

๑ฺ์์ ดีมาก 

รวม ๐.๔ํ ดีมำก 
 

 

จุดขใง จุดออน ทีไตຌองปรับปรุงละขຌอสนอนะตละองค์ประกอบ 
 

 องค์ประกอบทีไ ํ ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ละผนด ำนินกำร 
 

  จุดขใง 
 

   แฺมหาวิทยาลัยมีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารทีไครบทุกพันธกิจ พืไอท า฿หຌ
มหาวิทยาลัยป็น World Class University  

   โฺมหาวิทยาลัยมีการท ารายงานผลการติดตามการปฏิบัติ งานตามผน                 
ตอสภามหาวิทยาลัยตามกณฑ์ 

 

  ขຌอสนอนะ 
 

   แฺมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงผนกลยุทธ์฿หຌสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน           
ทุกปี ิซึไงปัจจุบันทีไตรวจสอบพบวามีการทบทวนผนทุกปีี ป็นสิไงทีไดีมาก 

   โฺการจะป็น World Class University นัๅนควรค านึงถึงกณฑ์การประมินวา        
สากลขาประมินจากอะเร จะเดຌปรับกลยุทธ์฿หຌสอดรับละบรรลุป้าหมายเดຌส ารใจ 

   ใฺการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามผนตอสภามหาวิทยาลัย             
ควรจกจงตามพันธกิจพืไอ฿หຌหในภาพอยางชัดจน 
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 องค์ประกอบทีไ ๎ กำรรียนกำรสอน 
 

  จุดขใง 
 

  สถาบันมีระบบละกลเก฿นการ฿หຌความรูຌทีไกีไยวขຌองกับการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติิมคอฺี ตางโ ฿หຌกคณาจารย์฿หຌกิดการพัฒนาการจัดท า กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ ิมคอฺี ฿หຌครอบคลุมรายวิชาครบถຌวนมากขึๅน ตพบวายังมีหลายหลักสูตร   
ยังขาดความขຌา฿จ฿นระบบการด านินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา จึงควรมีกระบวนการสรຌาง
ความขຌา฿จ฿หຌกคณาจารย์ รวมถึงการตระหนักหในถึงความส าคัญ฿นการด านินการดังกลาว 

 

   จุดทีไควรพัฒนำ 
 

  แฺระบบด านินการดຌานความปลอดภัย฿นรืไองของอัคคีภัย พบวาสภาพจริง
บางสวนยังเมป็นเปตามกฎหมายทีไกีไยวขຌอง ชน ประดในการ฿หຌความรูຌกบุคลากร การซຌอมหนีเฟ สถาบัน 
จึงควร฿หຌความส าคัญกับกระบวนการป้องกันหตุดังกลาวรวมถึงภัยธรรมชาติอืไนโ ดຌวย ชน ผนดินเหว 

  โฺกระบวนการจัดท าผนพัฒนาบุคลากร พบวาการประมินด านินการเมชัดจน 
ท า฿หຌเมสามารถก าหนดนวทาง฿นการพัฒนาเดຌอยางป็นรูปธรรม สถาบันควรท าการประมินผล                 
การด านินงานของผนบริหารบุคลากร฿นภาพของสถาบันพืไอป็นขຌอมูล฿นการพัฒนาผนงานตอเป 
 

 ขຌอสนอนะ 
 

 แฺกระบวนการ฿หຌวัดความพึงพอ฿จ฿นการ฿หຌบริการตางโ ควรมีการกใบขຌอมูล             
฿นลักษณะปลายปຂดพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลมา฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาตอเป ละสถาบันควรมีนยบาย฿นการ
ตอบสนองขຌอสนอตางโ ฿หຌหในป็นรูปธรรม พืไอ฿หຌบุคลากรละนิสิตนักศึกษาหในถึงผลลัพธ์฿นการ                
฿หຌขຌอมูล฿นการพัฒนา 

 โฺการก าหนดพฤติกรรมชิงคุณธรรมจริยธรรม฿นระดับสถาบันเมชัดจน              
ท า฿หຌเมสามารถวัดความส ารใจของการจัดกิจกรรมดังกลาวเดຌอยางป็นรูปธรรม 

 

 องค์ประกอบทีไ ใ กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำ 

 

  จุดขใง 
 

  แฺมีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาดຌานวิชาการ สงผล฿หຌมีผลสัมฤทธิ์              
ทางการรียน฿นระดับดีละผลการประมินจากผูຌ฿ชຌบัณฑิตมีความพึงพอ฿จดຌานความรูຌความสามารถ                
ทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา฿นระดับดีอยางตอนืไอง ิผลการส ารวจของ กฺพฺรฺ มีคาฉลีไยทากับ ๐ฺ๏ี 

  โฺมีการจัดกิจกรรมพัฒนาดຌานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ฿นวิชาชีพ                 
มีผลการติดตามความพึงพอ฿จจากผูຌ฿ชຌบัณฑิต มีผลประมิน฿นระดับดีมาก คาฉลีไยทากับ ๐ฺ๒๑ 
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  ใฺมีนิสิตนักศึกษาเดຌรับรางวัล฿นระดับชาติ ทัๅงดຌานวิชาการ ดຌานคุณธรรม 
จริยธรรมดຌานกีฬาละดຌานศิลปวัฒนธรรมอยางตอนืไองดยฉพาะนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์ละ
สังคมศาสตร์ เดຌรับประกาศกียรติคุณ รางวัลตางโ ฿นระดับมากทีไสุด สรຌางภาพลักษณ์ละชืไอสียง฿หຌก
มหาวิทยาลัย 

 

 จุดทีไควรพัฒนำ 
 

 แฺควรปรับการขียนรายงานผลการด านินงาน ละหลักฐาน฿หຌสอดคลຌองกับ
กณฑ์มาตรฐานของตัวบงชีๅ 

 โฺรงด านินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะละการ฿ชຌภาษาตางประทศ 

 ใฺสงสริมกิจกรรมทีไสรຌางสริมความรับผิดชอบ ความ฿ส฿จ฿นการท างานละ              
ความละอียดรอบคอบ฿นการท างาน 

 ไฺสงสริมกิจกรรมทีไสรຌางสริมความกลຌาสดงออก ความกระตือรือรຌนละ              
มุงมัไน฿นการท างาน 

 5ฺครืไองมือหรือบบสอบถามทีไ฿ชຌ฿นการติดตามประมินผล฿นกิจกรรมตางโ               
ควรผานการตรวจสอบคุณภาพทัๅงทางดຌานความครบถຌวนสมบูรณ์ของขຌอมูลละวัดเดຌตรงตามความตຌองการ 

 

 ขຌอสนอนะ 
 

 แฺการจัดท าผนพัฒนานิสิตนักศึกษาบบมีสวนรวมของส านักกิจการนิสิต
นักศึกษาละคณะพืไอ฿หຌการ฿ชຌงบประมาณพัฒนานิสิตนักศึกษาเดຌตามพัฒนาการของตละชัๅนปี ดยการ
จัดท า Road Map พืไอ฿หຌนักศึกษาเดຌรับการพัฒนา ํ์์ ปอร์ซในต์ รวมทัๅงเมซๅ าซຌอนกัน 

 โฺสงสริมการพัฒนาความสามารถดຌานความรูຌละทักษะการ฿ชຌภาษาอังกฤษ 

 ใฺการพิไมทักษะละการรียนรูຌรืไอง฿หมโ ฿นการท างาน 

 ไฺการพัฒนาความมัไน฿จ฿นตนอง กลຌาสดงความคิดหในละตัดสิน฿จ 

 5ฺการพัฒนาดຌานความรับผิดชอบละ฿ส฿จ฿นการท างานความคิดริ ริไ ม                
สรຌางสรรค์ละวิสัยทัศน์ 

 ๆฺการพิไมอุปกรณ์ ครืไองมือ สืไอการสอน฿หຌพียงพอ ละทันสมัย 

 ็ฺการดูลความสะอาดของสถานศึกษา ชน หຌองนๅ า หຌองรียน รงอาหาร 
 ฺ่การ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสารกนิสิตนักศึกษา การรวบรวม รียบรียงขຌอมูล               

ผลการด านินงานของทุกคณะ฿หຌครบถຌวนสมบูรณ์ ละจ านกตามคณะ ตามสาขาวิชา 
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 องค์ประกอบทีไ ๐ กำรวิจัย 

 

  จุดขใง 
 

  แฺมหาวิทยาลัย฿หຌการสนับสนุนพันธกิจดຌานการวิจัย หในเดຌจากการจัดสรรทุนวิจัย 
฿หຌครบถຌวนทุกระดับทัๅงคณาจารย์ บุคลากร ละนักศึกษา รวมเปถึงสนับสนุนพันธกิจดຌานนีๅ ชน มีหຌองสมุด
วิจัย หຌองปฏิบัติการฯ 

 โฺมีวารสารวิจัยของหนวยงานตางโ ซึไงอยู฿นฐานขຌอมูล TCI ป็นชองทาง                
การผยพรผลงานวิจัย฿หຌกคณาจารย์ ละนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ใฺมีตຌนทุนทางดຌานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเทย/ภูมิปัญญาทຌองถิไน ละมีผลงาน
สรຌางสรรค ์ดຌานดนตรี ขน ละการออกบบนิทศศิลป์ทีไดดดน 

 

 จุดทีไควรพัฒนำ 
 

   มหาวิทยาลัยดยสถาบันวิจัยละพัฒนา ควรท างานชิงรุก ทัๅง฿นดຌานการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ ละการติดตอประสานงานกับหลงทุนภายนอก 

 

 ขຌอสนอนะ 
 

 แฺควรมีการจัดครงการพืไอพัฒนาศักยภาพนักวิจัย฿นหลายโ ดຌาน อยางตอนืไอง 
ชน นวทางการพัฒนาขຌอสนอครงการวิจัยพืไอขอทุนจากหลงทุนภายนอก ขัๅนตอนการจดสิทธิบัตร            
การ฿หຌความรูຌดຌานจรรยาบรรณนักวิจัย หรือจัด฿หຌมีพีไลีๅยงวิจัย฿หຌกนักวิจัยหนຌา฿หม ป็นตຌน  

 โฺควรมีการจัดวทีลกปลีไยนระหวางนักวิจัย/ผูຌประกอบการ/ชุมชน พืไอพัฒนา
จทย์วิจัยรวมกัน  

 ใฺมหาวิทยาลัยควรพิไมชองทาง฿นการผยพรผลงานวิจัยของคณาจารย์ ิรวมถึง
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาี  ชน การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พืไอตอบสนองวิสัยทัศน์฿นการ           
จะกຌาวป็น World Class Ranking  

 ไฺการ฿ชຌประยชน์ของงานวิจัย สถาบันวิจัยฯ ควรผูกการ฿ชຌประยชน์ของงานวิจัย             
ดยหนวยงานภายนอก เวຌกับงืไอนเขของการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย 

 5ฺผลงานทางวิชาการทีไเดຌรับการรับรองคุณภาพ ตຌองป็นบทความทางวิชาการ 
หนังสือหรือต ารา ทานัๅน ฿นกรณีของหนังสือหรือต ารา หากยังเมผานการพิจารณาตามกณฑ์ของการ            
ขอต าหนงทางวิชาการจะตຌองผานการประมินดยผูຌทรงคุณวุฒิทีไมหาวิทยาลัยตงตัๅง 

 ๆฺตัวบงชีๅหลายโ ตัว฿นองค์ประกอบนีๅ฿ชຌขຌอมูลระดับคณะ จึงควรตຌองตรวจสอบ
ขຌอมูล฿หຌถูกตຌองตามกณฑ์พืไอเม฿หຌกิดผลกระทบตอคะนน฿นระดับมหาวิทยาลัย 

 ็ฺสถาบันวิจัยละพัฒนา มีหຌองสมุดป็นหลงคຌนควຌาขຌอมูลดຌานงานวิจัย
ดยฉพาะควรมีการพัฒนาจัดท าฐานขຌอมูลสารสนทศพืไอป็นประยชน์กผูຌสืบคຌน 
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 องค์ประกอบทีไ ๑ กำรบริกำรทำงวิชำกำรกสังคม 

 

  จุดขใง 
 

  แฺมีหนวยงาน/คณะทีไจัดกิจกรรมบริการวิชาการทีไมีคุณคาละนาสน฿จ สามารถ
ด านินงานเดຌอยางขຌมขใงหลายครงการ 

  โฺมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการรียนการสอน/การวิจัยเดຌอยาง         
ชัดจนละเดຌผลส ารใจป็นชิๅนงานวิจัย 

  ใฺมีครงการทีไกีไยวกับจิตสาธารณะจ านวนมากละเดຌรับการตอบสนองทีไดี 
  ไฺมีการด านินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ละมีการขียน SAR เดຌดี หในภาพ

กระบวนการท างานตัๅงตริไมตຌนจนจบ 

  5ฺมีครงการทีไตอบสนองการขຌาสูประชาคมอาซียนละสรຌางครือขาย
ตางประทศ 

  ขຌอสนอนะ 
 

 แฺควรมีหนวยงานของมหาวิทยาลัยทีไดูลงานบริการวิชาการดยตรง นืไองจาก
ป็นพันธกิจหนึไง฿นพันธกิจของการบริการการอุดมศึกษา ละจะตຌองก าหนด฿หຌมีผูຌรับผิดชอบ฿นระดับคณะ 
พืไอชืไอมยงการท างานกับมหาวิทยาลัย ชนดียวกับงานวิจัย งานดຌานศิลปะละวัฒนธรรม งานกิจการ
นักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ซึไงจะป็นการยกระดับการบริการทางวิชาการกสังคมอันจะน าเปสู
การกຌปัญหาตางโ ทีไพบ เมวาจะป็นรืไองของความขຌา฿จกณฑ์ทีไเมตรงกัน฿นตละคณะ การจัดท า              
ผนการบริการทางวิชาการ฿นภาพรวม อันจะน าเปสูการ฿หຌบริการทางวิชาการทีไมีประสิทธิภาพละ               
มีความรวมมือกันจากทุกหนวยงานละทุกคณะ 

  โฺรืไองอกสารหลักฐานเมสอดคลຌองกับผลการด านินการทีไขียนรายงาน                
เวຌอยูหลายสวน 

  ใฺการจัดอกสารหลักฐานควรจัด฿หຌป็นระบบละครบถຌวนตรงตามกณฑ์ 
  ไฺการน าสนอนืๅอหา฿น SAR ควรรียงล าดับตามกระบวนการท างานพืไอทีไจะเดຌ

บรรยายละสดงหลักฐานเดຌชัดจนมากขึๅน 

  5ฺควรมีผลการประมินการปฏิบัติงานทีไชัดจนละวัดคาป้าหมายเดຌ 
  ๆฺควรมีการจัดหมวดหมูครงการ ชน ของคณะ/ส านัก/สถาบัน อาจท าป็นตาราง

ปรียบทียบ฿นหลักฐานทีไสดง 
  ็ฺควรน าผลการประมินครงการ฿หຌชัดจน/มีการสดงคะนนความพึงพอ฿จ              

฿นการปฏิบัติงาน 

  ฺ่ควรมีการจัดตัๅงป็นหลักสูตร/ประกาศนียบัตร International ทีไการลกปลีไยน
นักศึกษาหรือรับสมัครนักศึกษาตางชาติ/รียนป็นหลักสูตรนานาชาติ ํ์์ ปอร์ซในต์ 
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 ฺ้ควรมีการมองเปถึงการ฿หຌบริการทางวิชาการทีไกอ฿หຌกิดรายเดຌ  ฿หຌก
มหาวิทยาลัย฿นอนาคต 

 

 องค์ประกอบทีไ ๒ กำรท ำนุบ ำรุง ศิลปวัฒนธรรม 

 

  จุดขใง 
 

  แฺป็นสถาบันอุดมศึกษาหงรกทีไมีการจัดการรียนการสอนสาขาวิชาดนตรี  
ละผลิตบุคลากรทางดຌานดนตรีพืไอรับ฿ชຌสังคม฿นวิชาชีพตางโ อาทิ ครู อาจารย์ ละศิลปຂนทัไวประทศ 

  โฺมีการจัดการรียนการสอนสาขาวิชาทีไกีไยวขຌองกับดຌานการท านุบ ารุงศิลปะ           
ละวัฒนธรรม฿นหลายคณะทัๅง฿นสังกัดคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสต ร์ละสังคมศาสตร์  ละ                     
คณะวิทยาการจัดการ  

  ใฺมีการผยพรผลงานดຌานศิลปวัฒนธรรมอยางตอนืไองทัๅง฿นระดับสถาบัน 
ระดับชาติ ละระดับนานาชาติละเดຌขຌารับการประกวดขงขันจนเดຌรางวัล฿นระดับชาติหรือนานาชาติ            
อยางตอนืไองทุกปี 

  ไฺจากความขຌมขใงดังกลาวจึงน าเปสูการจัดตัๅง วิทยาลัยการดนตรี ซึไงเดຌรับ
การหในชอบจากสภามหาวิทยาลัยรียบรຌอยลຌว฿นปีการศึกษา ๎๑๑๗ ละจะปຂดรับนักศึกษา฿นปีการศึกษา 
๎๑๑๔ ตอเป 

 

 ขຌอสนอนะ 
 

 แ.ดຌำนรูปบบกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำน 
 

  ํฺแ การขียนรายงานผลการด านินงานควรขียน฿หຌสอดคลຌองกับกณฑ์มาตรฐาน              
ดย฿ชຌค าส าคัญของกณฑ์มาตรฐานป็นตัวตัๅง ละขียน฿นลักษณะการบูรณาการผลการด านินงาน            
ดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดยเมนຌนการด านินงานบบยกหนวยงานหรือยกคณะ   

  ํฺ๎ ตัวบงชีๅทีไ ๒ฺํ ระบบละกลเกการท านุบ ารุงศิลปะละวัฒนธรรม กณฑ์
มาตรฐาน ขຌอทีไ ๎ มีการบูรณาการงานดຌานการท านุบ ารุงศิลปะละวัฒนธรรมกับการจัดการรียนการสอน 
ละกิจกรรมนักศึกษา การขียนรายงานควรจ านกประดในป็น ๎ ดຌาน฿หຌชัดจน คือ ํี ดຌานการบูรณาการ
กับการจัดการรียนการสอน ละ ๎ี ดຌานการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา 

  ํฺ๏ ตัวบงชีๅทีไ ๒ฺํ ระบบละกลเกการท านุบ ารุงศิลปะละวัฒนธรรม กณฑ์
มาตรฐาน ขຌอทีไ ๏ มีการผยพรกิจกรรมหรือการบริการดຌานท านุบ ารุงศิลปะละวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
การขียนรายงาน ควรระบุรูปบบการผยพรกิจกรรมป็นประดในส าคัญ อาทิ ํี กิจกรรมทางศาสนา              
๎ี นาฏกรรม ๏ี คีตกรรม ละ ๐ี วรรณกรรม ป็นตຌน 

  ํฺ๐ ตัวบงชีๅทีไ  ๒ ฺ๎ การสง สริมละสนับสนุนดຌานศิลปะละวัฒนธรรม                   
กณฑ์มาตรฐาน ขຌอ ๏ มีการด านินงานสมไ าสมออยางตอนืไอง การขียนรายงานผลการด านินงานควรระบุ
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กิจกรรมหรือครงการทีได านินงานป็นตัวตัๅง ลักษณะการมุมมองป็นองค์รวม เม฿ชการน าสนอ฿นมุมมอง  
บบยกสวนของตละหนวยงาน 

  ํฺ๑ ตัวบงชีๅทีไ  ๒ฺ๎ การสงสริมละสนับสนุนดຌานศิลปะละวัฒนธรรม              
กณฑ์มาตรฐาน ขຌอ ๐ กิดประยชน์ละสรຌางคุณคาตอชุมชน ควรปรับรูปบบการขียนดยนຌนประยชน์
หรือคุณคาป็นตัวตัๅง฿นการน าสนอ ดยยกประดในประยชน์หรือคุณคา ละควรระบุกลุมป้าหมาย               
ทีไรับประยชน์หรือสรຌางคุณคา฿หຌชัดจน 

  ํฺ๒ ตัวบงชีๅทีไ  ๒ฺ๎ การสงสริมละสนับสนุนดຌานศิลปะละวัฒนธรรม                 
กณฑ์มาตรฐาน ขຌอ ๑ เดຌรับการยกยองระดับชาติละ/หรือนานาชาติ ควรปรับรูปบบการขียน ดยนຌนวา
เดຌรับการยกยองดຌาน฿ด฿หຌชัดจน 

 

 โ.ดຌำนกำรด ำนินงำนพืไอ฿หຌบรรลุตำมกณฑ์มำตรฐำน 
 

  ๎ฺํ ตัวบงชีๅทีไ  ๒ฺํ ระบบละกลเกการท านุบ ารุงศิลปะละวัฒนธรรม            
กณฑ์มาตรฐาน ขຌอ ๐ มีการประมินความส ารใจของการบูรณาการงานดຌานการท านุบ ารุงศิลปะละ
วัฒนธรรมกับการจัดการรียนการสอนละกิจกรรมนักศึกษา การออกบบสอบถามควรครอบคลุมประดใน
ดຌานการบูรณาการกับการจัดการรียนการสอน ละดຌานการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา ดยนຌนประดใน
รืไอง ความส ารใจ ดยภาพรวม ป็นส าคัญ ผูຌประมิน คือ ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นครงการ ตเม฿ช                
ผลการประมินความพึงพอ฿จ฿นการขຌารวมครงการตละครงการ  

  ๎ฺ๎ ตัวบงชีๅทีไ ๒ฺํ ระบบละกลเกการท านุบ ารุงศิลปะละวัฒนธรรม กณฑ์
มาตรฐาน ขຌอ ๒ มีการก าหนดหรือสรຌางมาตรฐานคุณภาพดຌานศิลปะละวัฒนธรรมละมีผลงานป็นทีไยอมรับ               
฿นระดับชาติ ควรมีการจัดท าอกสารมาตรฐานดຌานศิลปะละวัฒนธรรมอยางป็นลายลักษณ์อักษรทีไชัดจน 
ส าหรับป็นนวทางหรือทิศทาง฿นการด า นินงาน฿หຌ ป็น อกภาพ฿นดຌานศิลปะละวัฒนธรรม                    
ดยอาจก าหนด฿หຌส านักศิลปะละวัฒนธรรมป็นกนหลัก฿นการด านินการ 

  ๎ฺ๏ ตัวบงชีๅทีไ  ๒ฺ๎ การสงสริมละสนับสนุนดຌานศิลปะละวัฒนธรรม             
กณฑ์มาตรฐาน ขຌอ ๎ บรรลุป้าหมายตามผนเมตไ ากวารຌอยละ ๔์ ควรมีการประมวลผนดຌานศิลปะละ
วัฒนธรรมมาประมินตามตัวชีๅวัดทีไระบุเวຌ฿นผนดยปรียบทียบผนละผลการด านินงาน฿หຌหในชัดจน 

  ๎ฺ๐ ตัวบงชีๅทีไ  ๒ฺ๏ การพัฒนาสุนทรียภาพ฿นมิติทางศิลปะละวัฒนธรรม                  
กณฑ์มาตรฐาน ขຌอ ๑ ระดับความพึงพอ฿จของบุคลากรละนักศึกษาทีไกีไยวกับประดในทีไ ํ-๐ เมตไ ากวา 
๏ฺ๑ํ จากคะนนตใม ๑ ควรปรับบบประมินดยจ านกประดในการประมินตามขຌอ ํ ถึง ๐ ฿หຌชัดจน 
ละผูຌรับการประมินควรครอบคลุมบุคลากรทุกกลุม ทัๅงสายสอน สายสนับสนุนละนิสิตนักศึกษา 
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 องค์ประกอบทีไ ๓ กำรบริหำรละกำรจัดกำร 

 

  จุดขใง 
 

  แฺมีระบบสารสนทศพืไอการบริหารละตัดสิน฿จครอบคลุมทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 

  จุดทีไควรพัฒนำ 
 

  แฺการประมินผูຌบริหาร ิอธิการบดีี ดยคณะกรรมการทีไสภามหาวิทยาลัยตงตัๅง 
  โฺการน าผลประมินความสีไยงเปปรับปรุงผนบริหารความสีไยง฿น ปงีบประมาณ 
พฺศฺ ๎๑๑่ 
 

 ขຌอสนอนะ 
 

 แฺมหาวิทยาลัยควรจัด฿หຌมีการประมินผลตามหนຌาทีไละบทบาทการบริหาร
จัดการของอธิการบดี ดยคณะกรรมการทีไสภามหาวิทยาลัยตงตัๅง กรณีทีไ฿นรอบปีมีอธิการบดีหลายคน 
อาจจะ฿ชຌวิธีการหาคาฉลีไยของผลการประมินเดຌ ทัๅงนีๅ  จากขຌอสังกต฿นลมนวทางการติดตามตรวจสอบ 
ละประมินผลงานฯ พบวา เมระบุการประมินอธิการบดี ซึไงจะสงผล฿หຌ฿นปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑่               
จะเมมีผลการประมินอธิการบดีอีก 

 โฺการก ากับติดตามละประมินผลการด านินงานตามผนมหาวิทยาลัย ควรระบุ
มาตรการ฿นการบริหารความสีไยง฿หຌชัดจน อาจจะ฿ชຌทคนิค ๐T’s ิtake ุ treat ุ transfer ุ terminateี 
ละควรมีการก ากับติดตามทุกเตรมาสหรือทุก ๒ ดือน พืไอจะเดຌน าผลการบริหารความสีไยงเปปรับปรุง
พัฒนาเดຌทันตอสถานการณ ์

  ใฺอยางเรกใตาม ฿นการคຌนหาความสีไยงของมหาวิทยาลัย นอกจากความสีไยง            
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยลຌว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงความสีไยงดຌานสภาพวดลຌอมภายนอก
ของมหาวิทยาลัย นืไองจากมีรຌานหลຌา รຌานกมส์ พิไมขึๅนอาจกิดความสีไยง฿นอนาคตเดຌ 

 

 องค์ประกอบทีไ ๔ กำรงินละงบประมำณ 

 

  จุดขใง 
 

  แฺมีการก ากับติดตามละรายงานการงินตอสภามหาวิทยาลัยทุกดือน 

  โฺมีการวิคราะห์คา฿ชຌจายตอหัวนักศึกษาชัดจน 
 

 จุดทีไควรพัฒนำ 
 

 แฺตัวบงชีๅ฿นผนกลยุทธ์ทางการงิน 
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 ขຌอสนอนะ 
 

 แฺมหาวิทยาลัยควรระบุตัวบงชีๅของผนกลยุทธ์ทางการงิน฿หຌชัดจน ดยพิจารณา
฿หຌป็นตัวบงชีๅของผนเม฿ชตัวบงชีๅของครงการ 

 โฺมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการ฿นการก ากับติดตามการ฿ชຌงบประมาณ฿หຌป็นเป
ตามเตรมาสทุกเตรมาส 

 

 องค์ประกอบทีไ ้ ระบบละกลเกกำรประกันคุณภำพ 

 

  จุดขใง   
 

  แฺมหาวิทยาลัยมีระบบละกลเกการประกันคุณภาพทีไสามารถปฏิบัติเดຌจริง             
ละเดຌกຌเขปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพดยจัดท าตัวอยางการขียนรายงานด านินงานละตัวอยาง
รายการอกสาร หลักฐานตามกณฑ์ตางโ ของตัวบงชีๅเวຌ฿นคูมือการประกันคุณภาพตามทีไเดຌรับค านะน า            
จากการประมิน SAR รอบทีไผานมา 

 โฺมหาวิทยาลัยมีนวปฏิบัติทีไดีดຌานการประกันคุณภาพ ชน ครงการปีດยม
ประสิทธิภาพ ละงานวิจัยดຌานการประกันคุณภาพ ซึไงมีการสรุปงานวิจัยป็นลมลใกพืไอผยพร ท า฿หຌ
ขຌา฿จงายขึๅน 

 

 ขຌอสนอนะ 
 

 1ฺคูมือการประกันคุณภาพฯ ดังกลาว ยังเมสามารถรียกเดຌวาป็น Best 

Practice สนอนะ฿หຌน าเปหาคุณภาพพืไอยืนยันเดຌวาสามารถน าเป฿ชຌประยชน์พืไอป็นตຌนบบเดຌจริง 
 2ฺครงการปีດยมประสิทธิภาพ สนอนะ฿หຌน าครงการทีไเดຌรับรางวัลผยพร           

สูประชาคมพืไอป็นตัวอยาง฿นการขียนตอเป 

 3ฺงานวิจัยดຌานการประกันคุณภาพ ดีมาก สนอนะ฿หຌพิไมติมดยอธิบาย            
ถึงกิจกรรมตละขัๅนตอน ฿น PDCA ชน P วางผน นัๅน ริไมตຌนท าอะเร/ท าท าเม/มีตัวชีๅวัดอะเร วาจะบรรลุ 
ิงานทัไวเปเม฿ชงานประกันคุณภาพี 

 

 องค์ประกอบทีไ ้็ องค์ประกอบตำมอัตลักษณ์ 
 

 จุดขใง  
 

 แฺผลการติดตามความพึงพอ฿จตอบัณฑิตทีไมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์               
ดຌานการ฿ชຌภาษาเทย พืไอการสืไอสารความสามารถ฿นการสืไอสาร ละประสานงานมีผลประมิน฿นระดับดี 
คาฉลีไยทากับ ๐ฺ๐๔ อยางตอนืไอง 
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 โฺผลการติดตามความพึงพอ฿จตอนิสิตนักศึกษาละบัณฑิต ทีไมีคุณลักษณะ            
ตามอัตลักษณ์ ดຌานจิตสาธารณะ ความมีนๅ า฿จ สียสละ อืๅอฟຕอผืไอผตอผูຌอืไนละสังคมอยู฿นระดับดีมาก              
คาฉลีไยทากับ ๐ฺ๗ํ 

 ใฺมีความรักละศรัทธาตอมหาวิทยาลัยคารพ฿นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม           
ของเทย฿นระดับดี คาฉลีไยทากับ ๐ฺ๎๐ ละมีการสรຌางสรรค์ผลงานดຌานศิลปะละวัฒนธรรมพืไอ฿ชຌ                
฿นการรียนการสอน การบริการวิชาการ฿หຌกสังคม รวมทัๅง เดຌรับรางวัลดຌานศิลปะละวัฒนธรรม             
฿นระดับชาติละนานาชาติอยางตอนืไอง 

 

  จุดทีไควรพัฒนำ 
 

 แฺการขียนผลการด านินงานละหลักฐานยังเมสอดคลຌองกับกณฑ์คุณภาพ 

 โฺยังเมมีระบบฐานขຌอมูลดຌาน บุคลากร นิสิตนักศึกษา บัณฑิต ทีไเดຌรับรางวัล               
การประกาศกียรติคุณผลงานอยางป็นระบบละสามารถ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
จ านกตามหนวยงานระดับชุมชนทຌองถิไน ระดับชาติ ละนานาชาติ 

 ใฺการจัดท าผนปรับปรุงพัฒนา ดยกลัไนกรองสังคราะห์จากผลการประมิน 
ครงการ กิจกรรมละความส ารใจตามป้าหมายของผน 

 ไฺการ฿ชຌภาษาถายทอดอัตลักษณ์ อกลักษณ์ ตຌองสรຌางความขຌา฿จ ความชัดจน 
สามารถด านินงานละติดตามเดຌหมาะสมสอดคลຌอง ชน ชีไยวชาญ฿นศาสตร์ หมายถึงอะเร ธรรมภิบาล            
ป็นของ฿คร ผูຌบริหารหรือนิสิตนักศึกษาจะวัดอยางเร 

 

 ขຌอสนอนะ 
 

 แฺควรมีการท าความขຌา฿จกณฑ์คุณภาพ ลຌวขียนรายงานผลการด านินงาน             
฿หຌป็นล าดับขัๅนตอน มีหลักฐานสอดคลຌองกับกณฑ์คุณภาพ 

 โฺการจัดหลักฐาน฿หຌกะทัดรัด กระชับทีไจะรายงาน฿นระบบ CHE เดຌอยาง                
มีประสิทธิภาพ ชน ผนกลยุทธ์ ผนปฏิบัติงาน การประมินผลครงการละกิจกรรม การประมิน                 
ความพึงพอ฿จ 

 ใฺการจัดท ารายงานการติดตามประมินผล การศึกษาผลกระทบ ประยชน์              
ทีไ กิดขึๅนกบุคลากร หนวยงานทัๅงภาย฿นละภายนอก จัดป็นอกสารหนังสือขอบคุณละรายงาน                     
ผลกระทบทีไกิดขึๅน 

 ไฺการจัดกิจกรรมสงสริมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอกลักษณ์               
อัตลักษณ์฿หຌกบุคลากรละนิสิตนักศึกษา฿หຌครบถຌวน ํ์์ ปอร์ซในต์ ดยจัดงบประมาณมุงนຌนพัฒนา
กลุมป้าหมายทัๅงหมด 

 

 
 



   44          

 
 

 องค์ประกอบทีไ ้่ องค์ประกอบส ำนักงำน ก.พ.ร. 
 

  จุดขใง  
 

 มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาทางดຌานภาษาทีไหลากหลายทัๅงทีไป็นภาษาสากล  คือ
ภาษาอังกฤษ ภาษาพืไอนบຌานหรือภาษาอาซียน รวมถึง ภาษาอาซียนบวกสาม อาทิ ภาษาจีน กาหลี ญีไปุຆน 
นอกจากนีๅ ยังมีการจัดการรียนการสอน วิชาภาษาละวัฒนธรรมพืไอนบຌาน สดงถึงการตรียมความพรຌอม   
ขຌาสูประชาคมอาซียนตามนยบายของรัฐบาลอีกดຌวย 

 

 ขຌอสนอนะ 
 

 แฺมหาวิทยาลัยควรมีขຌอสอบหรือบบทดสอบมาตรฐานทีไป็นของสถาบัน             
องส าหรับ฿ชຌทดสอบความรูຌความสามารถดຌานภาษาตางประทศ ดยอาจด านินการ฿นลักษณะ Exit-Exam 

ละหนวยงานทีไรับผิดชอบด านินการอาจป็นสถาบันภาษาทีไก าลังจะกอตัๅง฿นอนาคตนีๅ 
 โฺควรสงสริม฿หຌมีการบูรณาการภาษาอังกฤษ฿นการรียนการสอนทุกรายวิชา              

฿นลักษณะของการก าหนด฿หຌผูຌรียนอานบทความภาษาอังกฤษ ขาวภาษาอังกฤษ ป็นตຌน 

 ใฺควรมีการจัดกิจกรรมสริมทักษะภาษาอังกฤษอยางตอนืไอง ละสงสริม         
กระตุຌน฿หຌนิสิตนักศึกษาขຌา฿ชຌบทรียนภาษาอังกฤษออนเลน์฿หຌมากขึๅน 

 ไฺควร฿ชຌทคนลยีป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาทักษะทางภาษา อาทิ การติดตัๅง 
Application ฿นทรศัพท์มือถือทีไมหาวิทยาลัยจัดท าขึๅนอง หรือดาวน์หลด Application ฟรี ซึไงมีอยู              
ป็นจ านวนมาก พืไอ฿หຌสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌทุกทีไทุกวลา 
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บททีไ ใ  
 

วิธีกำรด ำนินกำรตดิตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวทิยำลัย 
  

การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย                    
เดຌด านินการติดตาม ตรวจสอบละประมินผลการด านินงาน฿นการบริหารละการปฏิบัติตามพันธกิจ          
ของมหาวิทยาลัย มีวิธีการด านินการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ยกออกป็น                 
๐ สวน ดังนีๅ 

 

สวนทีไ ํ การประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ตามผนกลยุทธ์             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒ํ 

สวนทีไ ๎ การประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗  

สวนทีไ ๏ การประมินผลการด านินงานของมหาวิทยาลัยละการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไ           
ของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย 

สวนทีไ ๐ การตรวจยีไยมหนวยงาน 
 

 รายละอียดของวิธีการด านินการการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ มีรายละอียด ดังตอเปนีๅ 

 

สวนทีไ ํ  กำรประมินผลกำรด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ตำมผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ พ.ศ. ๎๑๑๓ – ๎๑๒ํ 

 

 ป็นการประมินดຌานความส ารใจของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗              
ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒ํ ดยพิจารณาขຌอมูล
ตามกลยุทธ์ มาตรการ/ครงการ/กิจกรรม ตัวชีๅวัดละป้าหมาย ซึไง฿นปี ๎๑๑๗ เดຌก าหนดป้าหมายหลัก               
๐ ประการ ดังนีๅ 

 

 ป้าหมายทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบการจัดการรียนการสอน          
฿หຌมีคุณภาพ ประกอบดຌวย ๐ กลยุทธ์หลัก ละ ํ๔ ตัวชีๅวัด  

ป้าหมายทีไ  ๎ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย ละการบริการวิชาการกสังคม 
ประกอบดຌวย ๏ กลยุทธ์หลัก ละ ํ๏ ตัวชีๅวัด 

ป้าหมายทีไ ๏ การสรຌางความตระหนักรูຌ ปลูกจิตส านึกสืบสานละผยพร ภาษา ดนตรี ละ
ศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล ประกอบดຌวย ๔ กลยุทธ์หลัก ละ ํ๒ ตัวชีๅวัด 
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ป้าหมายทีไ  ๐การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  
ประกอบดຌวย ๐ กลยุทธ์หลัก ละ ๕ ตัวชีๅวัด 

 

วิธีกำรกใบรวบรวมขຌอมูล 
 

 ตามทีไสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา เดຌมีค าสัไงสภามหาวิทยาลัย ทีไ โ/โ55็ 
ลงวันทีไ แใ กุมภาพันธ์ พฺศฺ โ55็  รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน           
ของมหาวิทยาลัย นัๅน พืไอ฿หຌการด านินงานของคณะกรรมการป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเข           
ตามทีไก าหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พฺศฺ โ5ไ็ มหาวิทยาลัยเดຌมอบหมายหนຌาทีไ฿หຌก
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย฿นการด านินงานตางโ ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็                     
พืไอขับคลืไอนตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยละตอบสนองตามตัวชีๅวัด ป้าหมายทีไก าหนดเวຌ 

 

 จากนัๅน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย เดຌมอบหมาย              
฿หຌฝຆายลขานุการละคณะผูຌบริหารมหาวิทยาลัยด านินการรวบรวมขຌอมูลจากหนวยงานทีไรับผิดชอบ             
ขຌอมูล ดยมหาวิทยาลัยเดຌจัดท าค าสัไงตงคณะกรรมการจัดท ารายงานการประมินผลการด านินงาน               
ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ประกอบดຌวย คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย มีหนຌาทีไ฿หຌค านะน า 
ขຌอสนอนะกคณะกรรมการจัดท ารายงานการประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ 

ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒ํ พืไอ฿หຌการด านินงาน
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดท ารายงานการประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ 
พฺศฺ ๎๑๑๗ มีหนຌาทีไจัดท ารายงานการประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗                      
ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒แ ละตรียมอกสาร
หลักฐาน นอกจากนีๅ ฝຆายลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ เดຌประสานงาน
กับประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา จัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการ           
ตรวจความถูกตຌองสมบูรณ์ของรายงานการประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ 

จากนัๅน ฝຆายลขานุการท ารายงานการประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗               
สนอตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย พืไอพิจารณาตรวจสอบ 
 

วิธีกำรวิครำะห์ขຌอมูล 
 

   แฺศึกษาผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ตามผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒ํ ดยจงนับตัวชีๅวัดทีไมีผลการปฏิบัติงาน            
ตไ ากวาป้าหมายทีไตัๅงเวຌ฿นปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ ตัวชีๅวัดทีไมีผลการปฏิบัติงานป็นเปตามป้าหมาย           
หรอืสูงกวาป้าหมายทีไตัๅงเวຌ฿นปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ ลຌวค านวณป็นคารຌอยละ  
   โฺน าสนอขຌอมูลตัว ลข฿นตารางละบรรยายผลชิงพรรณนาของจ านวนตัวชีๅวัด               
ตามผลการด านินงานปรียบทียบกับป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ทีไตัๅงเวຌ จ านก           
ตามป้าหมายของผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒ํ 
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สวนทีไ ๎  กำรประมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำร฿ชຌจำยงบประมำณของมหำวิทยำลัย              
รำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๓  

 

 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 ละประมินตัวชีๅวัดประสิทธิภาพหรือตຌนทุน รูปของตຌนทุนหรือคา฿ชຌจายตอหนวย            
ของผลผลิต ชน คา฿ชຌจายตอครัๅง฿นการตรวจนับ คา฿ชຌจายของนิสิตนักศึกษาตอคนตอปี ประมินประสิทธิผล
กีไยวกับรายงานทีไสดงวาผลผลิตทีไกิดขึๅนกอ฿หຌกิดผลลัพธ์อยางเร  

 

 ดังนัๅน การประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บຌานสมดใจจຌาพระยา ปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ด านินการศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ เดຌก 

   

ํฺหลงทีไมาของงบประมาณ  

๎ฺการจัดสรรละการบริหารงบประมาณ 

3ฺผลการด านินครงการ/กิจกรรม 

ไฺการ฿ชຌจายงบประมาณ  
 

วิธีกำรกใบรวบรวมขຌอมูล 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา มอบคณะผูຌบริหารทีไมีภาระหนຌาทีไดูลดຌานนยบาย
ละผน฿นการก ากับ ดูลผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ ดยกองนยบายละ              
ผนละกองคลัง ป็นผูຌรับผิดชอบดຌานขຌอมูลสารสนทศทางดຌานงบประมาณ รวบรวมรายละอียด฿นตละ      
ประดในจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ละป็นผูຌน าสนอขຌอมูลละวิธีการ฿นการด านินการกใบรวบรวมขຌอมูล 
ตามนวทางของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานพืไอน าสนอกทีไ ประชุม                    
฿นการพิจารณาตรวจสอบ 
 

วิธีกำรวิครำะห์ขຌอมูล 
 

 สนอขຌอมูลตัวลขดຌานงบประมาณ฿นตาราง ค านวณคารຌอยละ ละบรรยายผลชิงพรรณนา                 
ของประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ฿นประดในกีไยวกับหลงทีไมาของงบประมาณ               
การจัดสรรละการบริหารงบประมาณ ผลการด านินครงการ/กิจกรรม ละการ฿ชຌจายงบประมาณของ
จ านวนตัวชีๅวัดตามผลการด านินงานปรียบทียบกับป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ทีไตัๅงเวຌ 
จ านกตามป้าหมายของผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒แ 
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สวนทีไ ๏  กำรประมินผลกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยละกำรปฏิบัติตำมบทบำทหนຌำทีไ
ของผูຌบริหำรมหำวิทยำลัย 

 

 การประมินผลการด านินงานของมหาวิทยาลัยละการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
มหาวิทยาลัย บงออกป็น ๎ สวน คือ  

 

 แ.กำรประมินผลกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ 
 

ป็นการสอบถามความคิดหในกีไยวกับการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ฿น 3 ดຌานหลัก เดຌก  

 

 แฺํ ดຌานการบริหารงานชิงระบบ ประกอบดຌวย การสอบถามขຌอมูลบริบท ทรัพยากร 
กระบวนการละผลผลิต 

 แฺ๎ ดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดຌวย การสอบถามขຌอมูล   
ดຌานการผลิตบัณฑิต ดຌานการวิจัย ดຌานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ละดຌานการบริการวิชาการกชุมชน 

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

 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมินผลการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
ป็นบบสอบถาม บงออกป็น 3 ตอน ดังนีๅ 

 

ตอนทีไ แ สถานภาพของผูຌตอบบบสอบถามมีลักษณะป็นบบตรวจสอบรายการ  
ิChecklistี 

 ตอนทีไ โ การประมินผลการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา   
มีลักษณะของบบสอบถามป็นมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เดຌก ระดับการปฏิบัติมากทีไสุด มาก              
ปานกลาง นຌอย ละนຌอยทีไสุด 

 ตอนทีไ 3 ขຌอสนอนะพิไมติมพืไอการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามหลักวิคราะห์ SWOT 

Analysis พืไอพิจารณาจุดขใง ิStrength) จุดออน ิWeakness) อกาส ิOpportunity) ละอุปสรรค 
ิThreat) มีลักษณะของบบสอบถามป็นขຌอค าถามปลายปຂด 
 

วิธีกำรกใบรวบรวมขຌอมูล 
 

 ฿ชຌวิธีขอความรวมมือจากผูຌบริหารมหาวิทยาลัยชวยก ากับ ดูล การรับละสงคืนบบประมิน
ของกลุมป้าหมาย ดยมอบหมาย฿หຌฝຆายลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน          
ของมหาวิทยาลัย จกละติดตามกใบบบสอบถามจากประชาคมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย เดຌก กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์ ละ
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ขຌาราชการ รองอธิการบดีหรือผูຌชวยอธิการบดี คณบดีหรือผูຌอ านวยการหรือทียบทา กรรมการสมาคม            
ศิษย์กาฯ คณาจารย์ จຌาหนຌาทีไละผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา ดยจก฿หຌกลุมป้าหมาย จ านวน ้5แ 
ฉบับ ตัๅงตวันทีไ 9 กันยายน ถึงวันทีไ ใ ตุลาคม โ55็ ละเดຌรับกลับคืนมาจ านวน ่แไ ฉบับ  
 

วิธีกำรวิครำะห์ขຌอมูล 
 

 การวิคราะห์ขຌอมูลจากบบสอบถาม ฿ชຌวิธีหาคารຌอยละ คาฉลีไย ละคาบีไยงบนมาตรฐาน            
฿นขຌอค าถามตละประดใน ตละดຌานละรวมทุกดຌาน ละการวิคราะห์บบสอบถามปลายปຂด฿ชຌวิธีการ
วิคราะห์นืๅอหา 
 

โ.กำรประมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหนຌำทีไของผูຌบริหำรมหำวิทยำลัย/ผูຌบริหำรคณะ/
ส ำนัก/สถำบัน 
 

 ป็นการสอบถามความคิดหในกีไยวกับการประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
มหาวิทยาลัย/ผูຌบริหารคณะ/ส านัก/สถาบัน ฿น 3 ดຌานหลัก เดຌก  
 

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

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย/ผูຌบริหาร
คณะ/ส านัก/สถาบัน ป็นบบสอบถามบงออกป็น 3 ตอน ดังนีๅ 
 

 ตอนทีไ แ สถานภาพของผูຌตอบบบสอบถาม มีลักษณะป็นบบตรวจสอบรายการ  
ิChecklistี 
 ตอนทีไ โ การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย /

ผูຌบริหารคณะ/ส านัก/สถาบัน มีลักษณะของบบสอบถามป็นมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  เดຌก ระดับ
การปฏิบัติมากทีไสุด มาก ปานกลาง นຌอย ละนຌอยทีไสุด   
 ตอนทีไ 3 ขຌอสนอนะพิไมติมพืไอการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

วิธีกำรกใบรวบรวมขຌอมูล 
 

 ฿ชຌวิธีขอความรวมมือจากผูຌบริหารมหาวิทยาลัยชวยก ากับ ดูล การรับละสงคืนบบประมิน
ของกลุมป้าหมาย ดยมอบหมาย฿หຌฝຆายลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน            
ของมหาวิทยาลัยจกละติดตามกใบบบสอบถามจากประชาคมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย เดຌก กรรมการสภา
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มหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์              
ละขຌาราชการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมสฺี กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ คณาจารย์ จຌาหนຌาทีไละ
ผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา ดยจก฿หຌกลุมป้าหมาย จ านวน 162 ฉบับ ตัๅงตวันทีไ 9 กันยายน ถึง วันทีไ ใ 
ตุลาคม โ55็ ละเดຌรับกลับคืนมาจ านวน แแเ ฉบับ 
  

วิธีกำรวิครำะห์ขຌอมูล 
 

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

สถิติที่฿ช้฿นการวิคราะห์ข้อมูล 
 

 แฺการวิคราะห์หาคาฉลีไย ิµี ดย฿ชຌสูตร ดังนีๅ  
   

µ  =  
N

X  

 

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

 โฺการวิคราะห์หาคาบีไยงบนมาตรฐาน ิี  ดย฿ชຌสูตร ดังนีๅ ิชูศรี วงศ์รัตนะฺโ5ไไ:65ี 
 

  =  
N

μX 2)(   

 

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

กำรปลควำมหมำย 
 

คำฉลีไย ปลควำมหมำย 
ไฺ5เ-5ฺเเ 
ใฺ5เ-ไฺไ้ 
โฺ5เ-ใฺไ้ 
แฺ5เ-โฺไ้ 
แฺเเ-แฺไ้ 

มีการปฏิบัติอยู฿นระดับมากทีไสุด 
มีการปฏิบัติอยู฿นระดับมาก 
มีการปฏิบัติอยู฿นระดับปานกลาง 
มีการปฏิบัติอยู฿นระดับนຌอย 
มีการปฏิบัติอยู฿นระดับนຌอยทีไสุด 
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สวนทีไ ๐  กำรตรวจยีไยมหนวยงำน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด านินการตรวจยีไยม
พบปะหนวยงานตางโ พืไอรับฟังความคิดหในกีไยวกับการด านินงานของหนวยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน           
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พืไอน าขຌอมูลทีไเดຌเปป็นขຌอสนอนะพืไอพัฒนามหาวิทยาลัย
ตอเป การด านินการดังกลาวคณะกรรมการเดຌมีการวางผนตรวจยีไยมคณะ/ส านัก/สถาบัน ป็น ๎ รอบ            
คือ รอบรก ตรวจยีไยมดือนพฤษภาคม ถึง ดือนมิถุนายน พฺศฺ โ55็ ละ รอบทีไ โ ตรวจยีไยม              
ดือนพฤศจิกายน พฺศฺ โ55็ พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลชิงลึก฿นประดในคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะ            
ของผูຌบริหารละภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา จากกลุมบุคคลทีไกีไยวขຌอง             
฿นประดในทีไส าคัญอืไนโ  

 

วิธีกำรกใบรวบรวมขຌอมูล 
 

 คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ป็นผูຌลงพืๅนทีไ            
คณะ/ส านัก/สถาบัน พืไอการตรวจยีไยมหนวยงานหรือสัมภาษณ์ขຌอมูลจากกลุมบุคคลทีไ กีไยวขຌอง               
ตามรายละอียด ดย฿หຌลขานุการละคณะท างานป็นผูຌประสานงาน ฿นรอบรก ตรวจยีไยมคณะ/ส านัก/
สถาบัน ฿นวันทีไ โใ พฤษภาคม ถึง วันทีไ แ่ มิถุนายน โ55็ ละรอบทีไ ๎ ตรวจยีไยมคณะ/ส านัก/สถาบัน 
฿นวันทีไ 5 พฤศจิกายน ถึง วันทีไ แ่ พฤศจิกายน โ55็ 
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ตำรำงกำรตรวจยีไยมหนวยงำน รอบรก 

ดือนพฤษภำคม – ดือนมิถุนำยน โ55็ 
 

ทีไ วัน/ดือน/ปี คณะ/ส ำนัก/สถำบัน วลำ หมำยหตุ 
แ. วันศุกร์ทีไ               

โใ พฺคฺ 5็ 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักสงสริมวิชาการฯ 

ส านักวิทยบริการฯ 

เฺ้ใเ - แโฺเเ 

แใฺแ5 – แไฺไ5 

แ5ฺเเ – แๆฺใเ 

 

โ. วันจันทร์ทีไ            
โๆ พฺคฺ 5็ 

ส านักรงรียนสาธิต 

ส านักศิลปะละวัฒนธรรม 

แใฺแ5 – แไฺไ5 

แ5ฺเเ – แๆฺใเ 

 

ใ. วันอังคารทีไ           
โ็ พฺคฺ 5็ 

คณะวิทยาการจัดการ 

ส านักกิจการนิสิตฯ 

เฺ้ใเ - แโฺเเ 

แใฺแ5 – แไฺไ5 

 

ไ. วันจันทร์ทีไ              
โ มิฺยฺ 5็ 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

ส านักคอมพิวตอร์ 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 

เฺ้ใเ - แโฺเเ 

แใฺแ5 – แไฺไ5 

แ5ฺเเ – แๆฺใเ 

 

5. วันศุกร์ทีไ              
6 มิฺยฺ 5็ 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

สถาบันวิจัยละพัฒนา 

เฺ้ใเ - แโฺเเ 

แใฺแ5 – แไฺไ5 

 

ๆ. วันพุธทีไ                 
18 มิฺยฺ 5็ 

คณะครุศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ส านักวิทศสัมพันธ์ฯ 

เฺ้ใเ – แโฺเเ 

แใฺแ5 – แไฺไ5 

แ5ฺเเ – แๆฺใเ 

 

 

หมำยหตุ 
 แฺคณะกรรมการขຌาตรวจยีไยม จ านวน ่ คน ประกอบดຌวย ผูຌทรงคุณวุฒิ 5 คน ลขานุการ            
แ คน ผูຌชวยลขานุการ โ คน ละจຌาหนຌาทีไประสานงาน 5 คน 

 โฺหนวยงานระดับคณะ ตรวจยีไยมชวงชຌา วลา เฺ้ใเ – แโฺเเ นฺ หนวยงานระดับส านัก/
สถาบัน ตรวจยีไยมชวงบาย วลา แใฺแ5 – แๆฺใเ น ตรวจยีไยม ณ หนวยงานทุกหนวยงาน 

 ใฺรับประทานอาหารกลางวันทีไคณะทัๅง ไ คณะ บัณฑิตวิทยาลัยละส านักงานอธิการบดี             
วลา แโฺเเ นฺ ตามวันทีไตรวจยีไยม 

 ไฺผูຌกีไยวขຌองของหนวยงาน/ทีไรับการตรวจยีไยม ประกอบดຌวย หัวหนຌาหนวยงาน คณะกรรมการ
บริหารคณะ/ส านัก/สถาบัน ประธานสาขาวิชา 
 5.ป็นการตรวจยีไยมพืไอพบปะพูดคุยลกปลีไยนความคิดหในทีไกีไยวกับการบริหารงานละ             
การด านินงานของมหาวิทยาลัย หนวยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 



   54          

 
 

ตำรำงกำรตรวจยีไยมหนวยงำน รอบทีไ โ 

ดือนพฤศจิกำยน โ55็ 
 

ทีไ วัน/ดือน/ปี คณะ/ส ำนัก/สถำบัน วลำ สถำนทีไตรวจยีไยม 
แ. 5 พฺยฺ โ55็ คณะวิทยาการจัดการ 

สถาบันวิจัยละพัฒนา 
ส านักกิจการนิสิตฯ 
ส านักคอมพิวตอร์ 

เฺ้ใเ – แโฺเเ นฺ 
แใฺใเ – แๆฺใเ นฺ 

คณะวิทยาการจัดการ 
หຌองประชุมชัๅน แไ อาคาร 
แเเ ปี ศรีสุริยวงศ ์

โฺ 7 พฺยฺ โ55็ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
ส านักสงสริมวิชาการฯ 
ส านักวิทยบริการฯ 

เฺ้ใเ – แโฺเเ นฺ 
แใฺใเ – แๆฺใเ นฺ 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
หຌองประชุมชัๅน 14 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

ใฺ 12 พฺยฺ 
โ55็ 

 
 

คณะครุศาสตร์ 
ส านักงานอธิการบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักวิทศสัมพันธ์ฯ 

เฺ้ใเ – แโฺเเ นฺ 
แใฺใเ – แๆฺใเ นฺ 

คณะครุศาสตร์ 
หຌองประชุมชัๅน แไ อาคาร 
แเเ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

ไฺ แ่ พฺยฺ 
โ55็ 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ส านักรงรียนสาธิต 
ส านักศิลปะละ
วัฒนธรรม 

เฺ้ใเ – แโฺเเ นฺ
แใฺใเ – แไฺไ5 นฺ 
แ5ฺเเ – แๆฺใเ นฺ 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ส านักรงรียนสาธิต 
ส านักศิลปะละวัฒนธรรม 

 

หมำยหตุ  
 

 แฺคณะกรรมการขຌาตรวจยีไยม จ านวน ่ คน ประกอบดຌวยผูຌทรงคุณวุฒิ 5 คน ลขานุการ            
แ คน ผูຌชวยลขานุการ โ คน ละจຌาหนຌาทีไประสานงาน 5 คน 

 โฺหนวยงานระดับคณะ ตรวจยีไยมชวงชຌา วลา เฺ้ใเ – แโฺเเ นฺ ณ ส านักงานคณะ
หนวยงานระดับส านัก/สถาบัน ตรวจยีไยมชวงบาย วลา แใฺใเ – แๆฺใเ นฺ ณ หຌองประชุมพระยา
อวาทวรกิจ ิหม ผลพันธินี ชัๅน แไ อาคาร แเเ ปี ศรีสุริยวงศ์ ยกวຌนส านักรงรียนสาธิต ตรวจยีไยม             
ณ รงรียนสาธิต 

 ใฺรับประทานอาหารกลางวันทีไคณะทัๅง ไ คณะ 

 ไฺหนวยงานทีไเดຌรับการตรวจยีไยม ฿หຌด านินการตรียมความพรຌอมผูຌขຌารับการสัมภาษณ์ ดังนีๅ 
  - คณะทัๅง ไ คณะ เดຌก คณบดี คณะกรรมการบริหารคณะละประธานสาขาวิชา               
รวมทัๅงสิๅน แ5 คน 

  - ส านัก/สถาบัน เดຌก หัวหนຌาหนวยงาน คณะกรรมการบริหารส านัก/สถาบัน จ านวน
ส านัก/สถาบัน ละ 5 คน 

 5.ป็นการตรวจยีไยมพืไอติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลการบริหารงานละการด านินงาน    
ของมหาวิทยาลัย หนวยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ตอนืไองจากการตรวจยีไยมรอบรก 
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วิธีกำรวิครำะห์ขຌอมูล  
 

 การวิคราะห์ขຌอมูลจากการสัมภาษณ์ละประชุมกลุมผูຌทีไกีไยวขຌอง น ามาวิคราะห์นืๅอหา             
ชิงพรรณนา 
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บททีไ ๐ 
 

ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

 การสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ จะสดงผลการวิคราะห์ขຌอมูลตามขอบขตนวทาง              
การประมิน บงออกป็น ๐ สวน ตามล าดับ ดังนีๅ 

 

 รำยละอียดละสรุปผลกำรประมินสวนทีไ ํ กำรประมินผลกำรด ำนินงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ตำมผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจ
จຌำพระยำ พ.ศ. ๎๑๑๓ – ๎๑๒ํ  
 

               รำยละอียดผลกำรประมินสวนทีไ ํ 
 

 การประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ตามผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒ํ ป็นการติดตาม ตรวจสอบ ละประมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ทีไจะสะทຌอนภาพการปฏิบัติงานละการบริหารจัดการองค์กร ของคณะผูຌบริหาร
ภาย฿ตຌนวนยบายของสภามหาวิทยาลัยละผนกลยุทธ์ทีไเดຌวางเวຌ ดย฿หຌหนวยงานตางโ รายงาน            
ผลการด านินงานตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยทีไหนวยงานรับผิดชอบหรือก ากับดูล ละประมิน          
ผลการด านินงานตามป้าหมาย กลยุทธ์หลัก ป้าประสงค์ กลยุทธ์ยอย ตัวชีๅวัด หนวยการวัดละป้าหมาย
ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ทีไตัๅงเวຌ ปรากฏผลการประมิน ดังนีๅ 
 

ตำรำงทีไ ํ7  จ านวนตัวชีๅวัดตามผลการด านินงานปรียบทียบกับป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ 
ทีไตัๅงเวຌ จ านกตามป้าหมายของผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒ํ 

 

ป้ำหมำย 
จ ำนวน
ตัวชีๅวัด 

ตัวชีๅวัดทีไมี 
ผลกำรประมิน 
ตไ ำกวำป้ำหมำย 

 
ตัวชีๅวัดทีไมี 

ผลกำรประมิน 
ป็นเปตำม
ป้ำหมำย 

ตัวชีๅวัดทีไมี 
ผลกำรประมิน 
สูงกวำป้ำหมำย 

จ ำนวน รຌอยละ จ ำนวน รຌอยละ จ ำนวน รຌอยละ 

ป้าหมายทีไ  ํ การสนับสนุน 
สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละ
ระบบการจัดการรียนการสอน
฿หຌมีคุณภาพ 

ํ๔ ๒ ๏๏.๏๏ ๗ ๏๔.๔๕ ๑ ๎๗.๗๔ 
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ป้ำหมำย 
จ ำนวน
ตัวชีๅวัด 

 

ตัวชีๅวัดทีไมี 
ผลกำรประมิน 
ตไ ำกวำป้ำหมำย 

 

 
ตัวชีๅวัดทีไมี 

ผลกำรประมิน 
ป็นเปตำม
ป้ำหมำย 

ตัวชีๅวัดทีไมี 
ผลกำรประมิน 
สูงกวำป้ำหมำย 

จ ำนวน รຌอยละ จ ำนวน รຌอยละ จ ำนวน รຌอยละ 

ป้าหมายทีไ ๎ การสริมสรຌาง
ศักยภาพดຌ านงานวิ จั ย  ละ           
การบริการวิชาการ฿หຌกสังคม 

ํ๏ ํ ๗.๒๕ ๔ ๒ํ.๑๐ ๐ ๏์.๗๗ 

ป้าหมายทีไ ๏ การสรຌางความ
ตระหนักรูຌ ปลูกจิตส านึก สืบสาน
ละผยพร ภาษา ดนตรีละ
ศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล 

ํ๒ แ ๆฺโ5 ๒ ๏๗.๑์ ้ 5ๆฺโ5 

ป้าหมายทีไ ๐ การพิไมสมรรถนะ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๕ ์ ์.์์ ๐ ๐๐.๐๐ ๑ ๑๑.๑๒ 

รวม ๑๒ ่ แไ.โ้ ๎๑ ๐๐.๒๐ โใ ไแ.เ็ 

 

 จำกตำรำงทีไ ํ๓ สดงวา การประมินผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗             
ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒ํ ทีไเดຌก าหนดตัวชีๅวัด
ทัๅงหมด ๑๒ ตัว มืไอพิจารณาภาพรวมการประมินตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมาย มีจ านวน ๎๏ ตัว 
คิดป็นรຌอยละ ๐ํฺ์๗ ละตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินป็นเปตามป้าหมาย มีจ านวน ๎๑ ตัว คิดป็นรຌอยละ 
๐๐.๒๐ นัๅน หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด านินงานตามตัวชีๅวัดทีไปຓนเปตามป้าหมายละสูงกวา
ป้าหมาย มีจ านวนทัๅงสิๅน ๐๔ ตัว คิดปຓนรຌอยละ ๔๑.๓ํ สวนตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย             

มีจ านวน ๔ ตัว คิดป็นรຌอยละ ํ๐.๎๕ มืไอพิจารณาจัดรียงอันดับ พบวา ป้าหมายทีไ ๐ การพิไมสมรรถนะ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล มีผลการด านินการส ารใจตามตัวชีๅวัดสูงสุด รองลงมา 
คือ ป้าหมายทีไ ๏ การสรຌางความตระหนักรูຌ  ปลูกจิตส านึก สืบสานละผยพร ภาษา ดนตรี ละ
ศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล ละป้าหมายทีไ ๎ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย ละการบริการวิชาการ
฿หຌกสังคม สวนป้าหมายทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบการจัดการรียนการสอน
฿หຌมีคุณภาพ มีผลการด านินการส ารใจตามตัวชีๅวัดตไ าสุด ิดังผนภูมิทีไ ํ - ๐ี 
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ผนภูมิทีไ ํ สดงรຌอยละของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ตามผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวาป้าหมาย ตัวชีๅวัดทีไป็นเปตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัด               
ทีไสูงกวาป้าหมาย 

 

 
 

ผนภูมิทีไ ๎  สดงรຌอยละของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ตามป้าหมาย                  
ของผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวาป้าหมาย  
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ผนภูมิทีไ ๏  สดงรຌอยละของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ตามป้าหมายของ                    
ผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไป็นเปตามป้าหมาย 
 

 

 
 

ผนภูมิทีไ ๐  สดงรຌอยละของผลการด านินงานประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ตามป้าหมายของ                    
ผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทียบกับตัวชีๅวัดทีไสูงกวาตามป้าหมาย  

 

 มืไอพิจำรณำกำรประมินผลกำรด ำนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๓ ตำมผน               
กลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ พ.ศ. ๎๑๑๓ – ๎๑๒ํ จ ำนกตำมป้ำหมำย 
ปรำกฏผลกำรประมิน ดังนีๅ 
 

 ป้ำหมำยทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบการจัดการรียนการสอน 
฿หຌมีคุณภาพ 
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ตำรำงทีไ แ่  ผลการด านินงานป้าหมายทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบ                
 การจัดการรียนการสอน฿หຌมีคุณภาพ 
 

 กลยุทธ์หลักทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบการจัดการรียนการสอน
พืไอยกระดับคุณภาพละมาตรฐานของบัณฑิตละชืไอสียงทางวิชาการ 

 ป้ำประสงค์ทีไ ํ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรละระบบการจัดการรียนการสอนทีไสนับสนุน              
฿หຌบัณฑิตมีคุณภาพสูสังคม 

  กลยุทธ์ ํ พัฒนาหลักสูตรการรียนรูຌ฿นรูปบบตางโ ทีไสนองมาตรฐานละความดดดน            
ทางวิชาการ 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระบบละกลเกการพัฒนาละปรับปรุงหลักสูตร ํระดับ ๑ ๑ 
๎ฺรຌอยละของหลักสูตรทีไมีความรวมมือกับตางประทศ รຌอยละ ํ์ ํ์ 
๏.จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๎์ ๎์ 
๐ฺผลงานของผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาท/อก ทีไเดຌรับ
การตีพิมพ์หรือผยพร 

รຌอยละ ๎๑ ๎๑ 

   

  กลยุทธ์ ๎ พัฒนากระบวนการรียนรูຌละจัดสิไงอ านวยความสะดวก฿นการรียนรูຌ 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระบบละกลเกการจัดการรียนการสอน ํระดับ ๐ ๐ 
๎ฺบัณฑิตปริญญาตรีทีไเดຌงานท า/หรือประกอบอาชีพอิสระ รຌอยละ ๕๒ ๕์ฺ๑๑ 

  

  กลยุทธ์ ๏ รงรัดการ฿ชຌสืไอ ละนวัตกรรมการสอนทีไทันสมัยละรงสรຌางบรรยากาศทางวิชาการ 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระดับความส ารใจ฿นการสนับสนุนสืไอละนวัตกรรม             
การสอนละบรรยากาศทางวิชาการ 

ํระดับ ๐ ๑ 

๎ ฺหຌ อ งสมุ ด อุปกรณ์ ก า รศึ กษ าละสภาพวดลຌ อม              
การรียนรูຌ 

ํระดับ ๑ ๑ 

  

 กลยุทธ์หลักทีไ ๎ การสรຌางสริมประสบการณ์ คุณธรรมละพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต 

 ป้ำประสงค์ทีไ ํ บัณฑิตมีคุณลักษณะ ประสบการณ์ คุณธรรม ทักษะภาษา ทักษะชีวิต ละ
ศักยภาพ 
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  กลยุทธ์ ํ พัฒนานิสิต นักศึกษาพืไอ฿หຌป็นคนกง คนดี มีความสุข ละสุขภาพขใงรง 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระดับความส ารใจ฿นการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ํระดับ ๑ ๑ 
๎ฺระบบละกลเกการสงสริมกิจกรรมพัฒนานิสิต/นักศึกษา
ดຌานศักยภาพ ทักษะชีวิต ทักษะภาษา ละการสืไอสารสู
สังคมอาซียน 

ํระดับ ๑ ๑ 

 

 กลยุทธ์หลักทีไ ๏ การพัฒนา การผลิตละสงสริมครู บุคลากรทางการศึกษาละวิชาชีพอืไนโ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ    
 ป้ำประสงค์ทีไ ํ มหาวิทยาลัย฿หຌบริการวิชาการตามพันธกิจพืไอผลิตละสงสริมครู บุคลากร
ทางการศึกษาละวิชาชีพอืไนโ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

                                  ๎ มีครือขายความรวมมือดຌานตางโ ฿นการพัฒนาการผลิตละสงสริมครู 
บุคลากรทางการศึกษาละวิชาชีพอืไนโ 
 

  กลยุทธ์ ํ พัฒนาระบบละกลเก฿นการผลิตละสงสริมครู บุคลากรทางการศึกษาละวิชาชีพ
อืไนโ 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺจ านวนครูละบุคลากรทางการศึกษาละวิชาชีพอืไนโ              
ทีไเดຌรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

จ านวนคน ๏ุ์์์ ๎ุ๐๏์ 

  

  กลยุทธ์ ๎ พัฒนาครือขายความรวมมือ฿นการจัดการศึกษาละวิชาชีพอืไนโ พัฒนาครูละ
บุคลากรทางการศึกษากับหนวยงานละสถาบันอุดมศึกษาทัๅง ฿นละตางประทศ 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระดับความส ารใจ฿นการสรຌางครือขายความรวมมือ ํระดับ ๏ ๐ 

 

  กลยุทธ์หลักทีไ ๐ การพัฒนาคุณภาพละศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ละบุคลากร 

  ป้ำประสงค์ทีไ ํ ผูຌบริหาร คณาจารย์ละบุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีไดี พรຌอมพัฒนาองค์กร 

  กลยุทธ์ ํ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ศักยภาพทางวิชาชีพ จริยธรรม ละคุณธรรมของ
คณาจารย์ละบุคลากร 
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ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺอาจารย์ประจ าทีไมีวุฒิปริญญาอก รຌอยละ ๎๑ ๎ํ.๗๑๑ 
๎ฺคณาจารย์ประจ าทีได ารงต าหนงทางวิชาการ รຌอยละ ๎๑ ๎๎.๑๕๒ 
๏ฺระดับความส ารใจ฿นการลกปลีไยนรียนรูຌละสานสัมพันธ์
ศิษย์กา 

ํระดับ 
 

๏ ๑ 

๐ฺระบบการพัฒนาคณาจารย์ ละบุคลากรสายสนับสนุน ํระดับ ๐ ๑ 
๑ฺผลงานวิชาการทีไเดຌรับการยอมรับ รຌอยละ ํ๑ ๏ฺ๏๒๑ 

  

  กลยุทธ์ ๎ พัฒนาระบบสวัสดิการละสิทธิประยชน์ 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระดับความพึงพอ฿จของบุคลากรกีไยวกับระบบสวัสดิการ
ละสิทธิประยชน์ 

ํระดับ ๏ฺ๑ํ *N/A 

  

 จำกตำรำงทีไ ํ๔ สดงวา ป้าหมายทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบ
การจัดการรียนการสอน฿หຌมีคุณภาพ เดຌก าหนดตัวชีๅวัดทัๅงหมด จ านวน ํ๔ ตัว มืไอพิจารณาตัวชีๅวัด             
ของกลยุทธ์ตางโ การประมินตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมาย มีจ านวน ๑ ตัว คิดป็นรຌอยละ 
๎๗.๗๔ ละตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินป็นเปตามป้าหมาย มีจ านวน ๗ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๏๔.๔๕ นัๅน
หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด านินงาน฿นป้าหมายทีไ ํ ตามตัวชีๅวัดทีไปຓนเปตามป้าหมายละสูงกวา
ป้าหมาย มีจ านวนทัๅงสิๅน ํ๎ ตัว คิดปຓนรຌอยละ ๒๒.๒๓ ิดังผนภูมิทีไ ๑ี สวนตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมิน 
ตไ ากวาป้าหมาย มีจ านวน ๒ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๏๏.๏๏ ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด บัณฑิตปริญญาตรีทีไเดຌงานท า/
หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวนครูละบุคลากรทางการศึกษาละวิชาชีพอืไนโ ทีไเดຌรับการพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าทีไมีวุฒิปริญญาอก คณาจารย์ประจ าทีได ารงต าหนงทางวิชาการ ผลงาน
วิชาการทีไเดຌรับการยอมรับ ละระดับความพึงพอ฿จของบุคลากรกีไยวกับระบบสวัสดิการละสิทธิประยชน์ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ํระดับ หมายถึง จ านวนขຌอของผลด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน ลຌวน ามาประมินระดับคะนนตามกณฑ์การประมิน         
ทีไระบุ฿นผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗-๎๑๒ํ ตามตัวชีๅวัด฿นหนຌาทีไ ข-๎ ถึง ข-ํ๕  
*N/A หมายถึง เมมีขຌอมลู 
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ผนภูมิทีไ ๑  สดงรຌอยละของผลการด านินงานตามป้าหมายทีไ ํ ทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวาป้าหมาย ตัวชีๅวัด
ทีไป็นเปตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมาย 

  

 ป้ำหมำยทีไ ๎ กำรสริมสรຌำงศักยภำพดຌำนงำนวิจัย ละกำรบริกำรวิชำกำร฿หຌกสังคม 
 

ตำรำงทีไ ํ๕  ผลการด านินงานป้าหมายทีไ ๎ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย ละการบริการวิชาการ             
฿หຌกสังคม 

 กลยุทธ์หลักทีไ ํ การสริมสรຌางละพัฒนาการบริหารจัดการวิจัยทีไมีคุณภาพ 

 ป้ำประสงค์ทีไ ํ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยละนวัตกรรม 

                    ๎ ผลงานวิจัยเดຌรับการผยพร฿นระดับชาติละนานาชาติ 
 

  กลยุทธ์ ํ พัฒนาระบบละกลเกการบริหารจัดการการวิจัย฿หຌมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระบบละกลเกการพัฒนางานวิจัย/งานสรຌางสรรค์ ๎ระดับ ๑ ๑ 
๎ฺงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ตอจ านวน
คณาจารย์ประจ าละนักวิจัย 

จ านวนงบ 
ประมาณตอคน-

ิบาที 

๑์,์์์ ๑์,์์์ 

  

  กลยุทธ์  ๎ พัฒนาฐานขຌอมูล ละสารสนทศทางวิจัยละขຌอมูลทีไ กีไยวขຌองทีไทันสมัย                    
งาย฿นการขຌาถึง 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระบบละกลเกการจัดการความรูຌจากงานวิจัยหรือ               
งานสรຌางสรรค ์

๎ระดับ ๑ ๑ 

๎ฺระดับความส ารใจ฿นการจัดท าฐานขຌอมูล ๎ระดับ ๏ ๏ 
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  กลยุทธ์ ๏ สงสริมสนับสนุน สรຌางบรรยากาศ฿นการท างานวิจัยละพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย
ของคณาจารย์ละนักวิจัย 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระดับความพึงพอ฿จของคณาจารย์ตอการสนับสนุน             
การวิจัย 

๎ระดับ ๏ฺ๑์ ๐.๑ํ 

 

 กลยุทธ์ ๐ สนับสนุนการผยพรผลงานวิจัย 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺงานวิจัยหรือสรຌางสรรค์ทีไน าเป฿ชຌประยชน์ รຌอยละ ๎์ ๎๎.๏๑๑ 
๎ฺงานวิจัยหรือสรຌางสรรค์ทีไเดຌรับการผยพร รຌอยละ ๎์ ๎๎.ํ๐๑ 

  

 กลยุทธ์หลักทีไ ๎ การสรຌางครือขายการวิจัย฿นระดับชาติละนานาชาติ 
 ป้ำประสงค์ทีไ ํ มหาวิทยาลัยมีครือขายความรวมมือลกปลีไยนรียนรูຌละตอยอดความรูຌ 
  กลยุทธ์ ํ สงสริมละสนับสนุนครือขายความรวมมือ฿นการท างานวิจัย฿นลักษณะตางโ               
ทัๅงครือขายบุคคล หนวยงาน ละครือขายภาย฿นละตางประทศ 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺจ านวนครือขายการท างานวิจัย จ านวน 

ครือขาย 
๑ ๑ 

  

  กลยุทธ์ ๎ สงสริม฿หຌมีหนวยงานหรือศูนย์วิจัยฉพาะทาง 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺจ านวนศูนย์วิจัยฉพาะทาง จ านวนศูนย์ - *N/A 

 

 กลยุทธ์หลักทีไ ๏ การสรຌางองค์ความรูຌพืไอการบริการวิชาการกทຌองถิไน ชุมชน ละสังคม           
พืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน ละน าผลมาบูรณาการกับการรียนการสอนละการวิจัย 

  ป้ำประสงค์ทีไ ํ มหาวิทยาลัยป็นศูนย์กลางการรียนรูຌของทຌองถิไน ชุมชน ละสังคม 

  กลยุทธ์ ํ พัฒนามหาวิทยาลัย฿หຌป็นหลงรวมองค์ความรูຌพรຌอม฿หຌบริการวิชาการละวิชาชีพ
กทຌองถิไน ชุมชน ละสังคม 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

๎ระดับ หมายถึง จ านวนขຌอของผลด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน ลຌวน ามาประมินระดับคะนนตามกณฑ์การประมิน            
ทีไระบุ฿นผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗-๎๑๒ํ ตามตัวชีๅวัด฿นหนຌาทีไ ข-๎์ ถึง ข-๏๏  
*N/A หมายถึง เมมีขຌอมูล 
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ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระบบละกลเกการบริการวิชาการกสังคม ๎ระดับ ๑ ๑ 
๎ฺกระบวนการบริการวิชาการ฿หຌกิดประยชน์ตอสังคม ๎ระดับ ๑ ๑ 
๏ฺผลการน าความรูຌละประสบการณ์ จากการ฿หຌบริการ
วิชาการมา฿ชຌ฿นการพัฒนาการรียนการสอนละการวิจัย 

รຌอยละ ๒์ ๗๕ฺ๏ํ 

๐ฺการรียนรูຌ ละสริมสรຌ างความขຌมขใ งของชุมชน                 
ละองค์กรภายนอก  

ระดับ ๑ ๑ 

 

 จำกตำรำงทีไ ํ๕ สดงวา ป้าหมายทีไ ๎ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย ละการบริการ
วิชาการกสังคม เดຌก าหนดตัวชีๅวัดทัๅงหมด จ านวน ํ๏ ตัว มืไอพิจารณาตัวชีๅวัดของกลยุทธ์ตางโ การประมิน
ตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมาย มีจ านวน ๐ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๏์.๗๗ ละตัวชีๅวัดทีไมีผล                    
การประมินป็นเปตามป้าหมาย มีจ านวน ๔ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๒ํ.๑๐ นัๅน หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผล     
การด านินงาน฿นป้าหมายทีไ ๎ ตามตัวชีๅวัดทีไปຓนเปตามป้าหมายละสูงกวาป้าหมาย มีจ านวนทัๅงสิๅน 
ํ๎ ตัว คิดปຓนรຌอยละ ๕๎.๏ํ ิดังผนภูมิทีไ ๒ี สวนตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย มีจ านวน             
ํ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๗.๒๕ เดຌก จ านวนศูนย์วิจัยฉพาะทาง 
 

 

 
 

ผนภูมิทีไ ๒  สดงรຌอยละของผลการด านินงานตามป้าหมายทีไ ๎ ทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวาป้าหมาย ตัวชีๅวัด
ทีไป็นเปตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมาย 
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 ป้ำหมำยทีไ ๏ กำรสรຌำงควำมตระหนักรูຌ ปลูกจิตส ำนึกสืบสำนละผยพร ภำษำ ดนตรี 
ละศิลปวัฒนธรรมเทยสูสำกล 
 

ตำรำงทีไ โเ  ผลการด านินงานป้าหมายทีไ ๏ การสรຌางความตระหนักรูຌ ปลูกจิตส านึกสืบสานละผยพร 
ภาษา ดนตรี ละศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล 

 

  กลยุทธ์หลักทีไ ํ การพัฒนาองค์ความรูຌความหลากหลายทางวัฒนธรรม฿หຌคงอยูอยางยัไงยืน 

  ป้ำประสงค์ทีไ ํ มหาวิทยาลัยป็นศูนย์กลางองค์ความรูຌของทຌองถิไน ชุมชนสังคม 

 กลยุทธ์ ํ พัฒนาองค์ความรูຌทางวัฒนธรรม 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระบบละกลเกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๏ระดับ ๑ ๑ 
๎ฺการสงสริมละสนับสนุนดຌานศิลปะละวัฒนธรรม ๏ระดับ ๑ ๑ 
๏ฺการพัฒนาสุนทรียภาพดຌานศิลปะละวัฒนธรรม ๏ระดับ ๑ ๑ 
๐ฺจ านวนฐานขຌอมูลงานวิจัย ละอกสารผยพรงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนฐาน 
ขຌอมูล/อกสาร

ผยพร 

๑ ๗ 

 

  กลยุทธ์หลักทีไ  ๎ การสรຌางความภาคภูมิ฿จทางวัฒนธรรมพืไอสรຌางความขຌา฿จทีไมีตอ                    
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
  ป้ำประสงค์ทีไ ํ มหาวิทยาลัยป็นศูนย์กลางของทຌองถิไน฿นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  กลยุทธ์ ํ อนุรักษ์ สืบทอด สงสริม ผยพร วัฒนธรรมละความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺจ านวนกิจกรรมอนุรักษ์ สืบทอดมรดก วัฒนธรรม จ านวน

กิจกรรม 
๏์ ๏ํ 

 

  กลยุทธ์หลักทีไ ๏ การน าทุนทางวัฒนธรรมของชาติมาสรຌางคุณคาทางสังคมละพิไมมูลคา              
ทางศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์   
  ป้ำประสงค์ทีไ ํ มหาวิทยาลัยสรຌางมูลคาพิไมทางวัฒนธรรม 

  กลยุทธ์ ํ สรຌางคุณคาทางสังคมละสรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจดຌวยทุนทางวัฒนธรรม 
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ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺจ านวนครงการ /กิจกรรมสรຌางมูลคาพิไมดย฿ชຌทุน
วัฒนธรรม 

จ านวน
ครงการ 

๑ ๑ 

 

  กลยุทธ์หลักทีไ ๐ การสรຌางครือขายความรวมมือดຌานศิลปวัฒนธรรม฿นระดับชาติละนานาชาติ 
  ป้ำประสงค์ทีไ ํ มหาวิทยาลัยมีครือขายความรวมมือดຌานวัฒนธรรมทัๅงระดับชาติละ
นานาชาติ 
  กลยุทธ์ ํ สรຌางมิตรภาคีทางวัฒนธรรม 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺจ านวนครือขาย ความรวมมือทางศิลปะละวัฒนธรรม จ านวน

ครือขาย 
ํ์ ํ์ 

 

  กลยุทธ์หลักทีไ ๑ สืบสานครงการอันนืไองมาจากนวพระราชด าริละหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 
  ป้ำประสงค์ทีไ ํ มหาวิทยาลัยมีการจัดท าครงการอันนืไองมาจากนวพระราชด าริละ              
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿หຌบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  กลยุทธ์ ํ สรຌางครงการตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺจ านวนกิจกรรม/ครงการสงสริมละสืบสานครงการ            
อันนืไองมาจากพระราชด าริละบูรณาการหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง฿นการจัดกิจกรรมการรียนการสอน  

จ านวน
กิจกรรม 

๑ ๒ 

   

  กลยุทธ์หลักทีไ ๒ การอนุรักษ์ ฟຕนฟู ละพัฒนาภูมิปัญญาทຌองถิไนละชุมชน 

  ป้ำประสงค์ทีไ ํ สงสริมละสนับสนุนการด านินงานดຌานภูมิปัญญาทຌองถิไนละชุมชน              
ป็นหลงศึกษา คຌนควຌา ดຌานภูมิปัญญาทຌองถิไนละชุมชน 

  กลยุทธ์ ํ ป็นศูนย์กลางดຌานการอนุรักษ์ละสงสริมภูมิปัญญาทຌองถิไนละชุมชน 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระดับความส ารใจ฿นการจัดกิจกรรมสงสริมภูมิปัญญา
ทຌองถิไนละชุมชน 

๏ระดับ 
 

๏ ๑ 
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  กลยุทธ์หลักทีไ ๓ การพัฒนาองค์ความรูຌ หลงรียนรูຌดຌานภาษา ละสรຌางครือขายความรวมมือ
ทัๅง฿นละตางประทศ 

  ป้ำประสงค์ทีไ ํ มีความป็นลิศดຌานภาษา 
  กลยุทธ์ ํ พัฒนาสถาบันภาษาพืไอป็นหลงรียนรูຌละการวิจัยทางภาษา 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระดับความส ารใจ฿นการพัฒนาหลงรียนรูຌทางภาษาละ
การวิจัยทางภาษา 

๏ระดับ ๏ ๏ 

 

  กลยุทธ์หลักทีไ ๔ การสรຌางบุคลากรทีไมีความชีไยวชาญดຌานดนตรี การพัฒนาความรูຌดຌานดนตรี 
ละการพัฒนาวิชาชีพดนตรีสูมาตรฐานสากล 

  ป้ำประสงค์ทีไ ํ มหาวิทยาลัยมีสถาบันฉพาะดຌานดนตรี มีระบบละกลเก฿นการพัฒนาองค์
ความรูຌดຌานดนตรี ละมีครือขาย฿นการพัฒนาวิชาชีพดนตรีสูมาตรฐานสากล 

  กลยุทธ์ ํ สงสริม฿หຌมีสถาบันฉพาะดຌานดนตรี 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํ.ระดับความส ารใจของการจัดตัๅงวิทยาลัยการดนตรีละ        
การจัด ระบบบริหารจัดการ 

๏ระดับ ๏ ํ 

๎ฺจ านวนหลักสูตรดຌานดนตรีทีไมีความหลากหลาย จ านวน 
หลักสูตร 

๏ ๆ 

   

  กลยุทธ์ ๎ การพัฒนาระบบละกลเกการพัฒนาองค์ความรูຌดຌานดนตรี 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํ.จ านวนงานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ดຌานดนตรีทีไเดຌรับ            
การผยพรระดับชาติ 

จ านวน
งานวิจัย

สรຌางสรรค์ 

๒ 11 

๎ฺ ผลการน าความรูຌเปสูการอนุรักษ์ผยพรละประยุกต์฿ชຌ
ระดับชาติละนานาชาติ 

๏ระดับ ๏ 5 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

๏ระดับ หมายถึง จ านวนขຌอของผลด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน ลຌวน ามาประมินระดับคะนนตามกณฑ์ การประมิน        
ทีไระบุ฿นผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗-๎๑๒ํ ตามตัวชีๅวัด฿นหนຌาทีไ ข-๏๐ ถึง ข-๐๐ 
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  กลยุทธ์  ๏  ส ง สริมละสนับสนุนครือขายความรวมมือ฿นการพัฒนาวิชาชีพดนตรี                          
สูมาตรฐานสากล 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ.๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺจ านวนครือขาย฿นการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน

ครือขาย 
๑ 12 

๎ฺระดับความส ารใจ฿นการ฿หຌบริการวิชาการดຌานดนตรี ระดับ ๏ 5 
 

 จำกตำรำงทีไ ๎์ สดงวา ป้าหมายทีไ ๏ การสรຌางความตระหนักรูຌ ปลูกจิตส านึกสืบสาน             
ละผยพร ภาษา ดนตรี ละศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล เดຌก าหนดตัวชีๅวัดทัๅงหมด จ านวน ํ๒ ตัว                   
มืไอพิจารณาตัวชีๅวัดของกลยุทธ์ตางโ การประมินตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมาย  มีจ านวน ้ ตัว 
คิดป็นรຌอยละ 5ๆฺโ5 ละตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมินป็นเปตามป้าหมาย มีจ านวน ๒ ตัว คิดป็นรຌอยละ 
๏๗.๑์ นัๅนหมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด านินงาน฿นป้าหมายทีไ ๏ ตามตัวชีๅวัดทีไปຓนเปตามป้าหมาย
ละสูงกวาป้าหมาย มีจ านวนทัๅงสิๅน ํ5 ตัว คิดปຓนรຌอยละ ้ใ.็5 ิดังผนภูมิทีไ ๗ี สวนตัวชีๅวัดทีไมี               
ผลการประมินตไ ากวาป้าหมาย มีจ านวน แ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๆฺโ5 เดຌก ระดับความส ารใจของการ             
จัดตัๅงวิทยาลัยการดนตรีละการจัดระบบบริหารจัดการ 
 

 

 
 

ผนภูมิทีไ ๓  สดงรຌอยละของผลการด านินงานตามป้าหมายทีไ ๏ ทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวาป้าหมาย ตัวชีๅวัด
ทีไป็นเปตามป้าหมายละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมาย 
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 ป้ำหมำยทีไ ๐ กำรพิไมสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ตำรำงทีไ โแ  ผลการด านินงานป้าหมายทีไ  ๐ การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย               
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

  กลยุทธ์หลักทีไ ํ การพัฒนาระบบบริหารจัดการพืไอความป็นลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

  ป้ำประสงค์ทีไ ํ มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการทีไอืๅอตอการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 

  กลยุทธ์ ํ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ.๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระดับความส ารใจของระบบบริหารจัดการองค์กร ๐ระดับ ๏ ๑ 

 

  กลยุทธ์ ๎ พัฒนาระบบการบริหารการงินงบประมาณละรายเดຌ 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ.๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระบบละกลเกการงินละงบประมาณ ละระบบบัญชี
ตຌนทุน 

๐ระดับ ๏ ๏ 

๎ฺระดับความส ารใจ฿นการจัดตัๅงหนวยงานละการจัดระบบ
กลเกการบริหารจัดการรายเดຌ 

๐ระดับ ๏ ๏ 

 

  กลยุทธ์หลักทีไ ๎ การพัฒนาละสงสริมทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการบริหาร 
การ฿หຌบริการ ละการรียนรูຌทีไมีคุณภาพ 

   ป้ำประสงค์ทีไ ํ มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการละการสืไอสาร 

  กลยุทธ์ ํ ปรับปรุงระบบสารสนทศละการสืไอสารภาย฿น–ภายนอกองค์กร 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ.๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระดับความส ารใจ฿นการสืไอสาร฿นองค์กร/การสรຌาง
ภาพลักษณ์ 

๐ระดับ ๏ ๑ 

  

กลยุทธ์ ๎ สงสริมละพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ดຌานเอที ิIT Infrastructure) ละความรวมมือ
ดຌานสารสนทศละการสืไอสาร 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ.๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระดับความส ารใจ฿นการพัฒนาระบบความมัไนคง ระบบ
ครือขายละครงสรຌางพืๅนฐาน ละระบบสารสนทศ              
พืไอการบริหารละตัดสิน฿จ 

๐ระดับ ๏ ๏ 
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  กลยุทธ์หลักทีไ ๏ การสนับสนุนสิไงอ านวยความสะดวก สภาพวดลຌอม ละบริการทีไอืๅอตอการ
รียนรูຌละสรຌางสริมคุณภาพชีวิตทีไดี฿หຌกนิสิตละบุคลากร 

  ป้ำประสงค์ทีไ ํ บุคลากรละนิสิตมีคุณภาพชีวิตทีไดี 
  กลยุทธ์ ํ บริหารจัดการพืๅนทีไปรับภูมิทัศน์ภาย฿นละดยรอบมหาวิทยาลัย฿หຌสะดวกปลอดภัย
ละอืๅอตอการจัดการรียนการสอน 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ.๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระดับความส ารใจ ฿นการบริหารจัดการพืๅนทีไละการขยาย
พืๅนทีไของมหาวิทยาลัย 

๐ระดับ ๏ ๑ 

 

  กลยุทธ์หลักทีไ ๐ การสรຌางความขຌมขใงของระบบละกลเกประกันคุณภาพ พืไอสรຌาง
วัฒนธรรมคุณภาพ 

  ป้ำประสงค์ทีไ ํ มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมคุณภาพ 

  กลยุทธ์ ํ พัฒนาระบบละกลเกการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น฿หຌมีคุณภาพ 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ.๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระบบละกลเกการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ๐ระดับ ๑ ๑ 
๎ฺระดับความส ารใจ฿นการตรียมการ฿ชຌกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาพืไอการด านินการทีไป็นลิศ 

๐ระดับ ๏ ๏ 

  

  กลยุทธ์ ๎ สรຌางครือขายดຌานการประกันคุณภาพ ทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร พืไอตรียม
ความพรຌอมการสรຌางคุณภาพระดับนานาชาติ 
 

ตัวชีๅวัด หนวย 
ป้ำหมำย 

พ.ศ.๎๑๑๓ 
ผลกำร

ด ำนินงำน 
ํฺระดับความส ารใจ฿นการสรຌางครือขายดຌานการประกัน
คุณภาพ 

๐ระดับ ๏ ๑ 

  

 จำกตำรำงทีไ โแ สดงวา ป้าหมายทีไ ๐ การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย              
ตามหลักธรรมาภิบาล มีตัวชีๅวัด จ านวน ๕ ตัวชีๅวัด มืไอพิจารณาตัวชีๅวัดของกลยุทธ์ตางโ การประมินตัวชีๅวัด   
ทีไมีผลการประมินสูงกวาป้าหมาย มีจ านวน ๑ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๑๑.๑๒ ละตัวชีๅวัดทีไมีผลการประมิน
ป็นเปตามป้าหมาย มีจ านวน ๐ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๐๐.๐๐ ละเมมีตัวชีๅวัด฿ดทีไมีผลการประมินตไ ากวา
ป้าหมายนัๅนหมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด านินงาน฿นป้าหมายทีไ ๐ ตามตัวชีๅวัดทีไปຓนเปตาม         
ป้าหมายละสูงกวาป้าหมายมีจ านวนทัๅงสิๅน ๕ ตัวชีๅวัด คิดปຓนรຌอยละ ํ์์.์์ ิดังผนภูมิทีไ ๔ี   

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

๐ระดับ หมายถึง จ านวนขຌอของผลด านินงานตามกณฑ์มาตรฐาน ลຌวน ามาประมินระดับคะนนตามกณฑ์ การประมิน           
ทีไระบุ฿นผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗-๎๑๒ํ ตามตัวชีๅวัด฿นหนຌาทีไ ข-๐๑ ถึง ข-๑๏ 
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ผนภูมิทีไ ๔  สดงรຌอยละของผลการด านินงานตามป้าหมายทีไ ๐ ทียบกับตัวชีๅวัดทีไตไ ากวาป้าหมาย ตัวชีๅวัด
ทีไป็นเปตามป้าหมาย ละตัวชีๅวัดทีไสูงกวาป้าหมาย 

 

 สรุปผลกำรประมินสวนทีไ ํ  
 

 ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – 

๎๑๒ํ กลาวดยสรุปเดຌวา ฿นปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ มหาวิทยาลัยเดຌก าหนดผนกลยุทธ์ ดยผานการ
หในชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึไงประกอบดຌวย ป้าหมายหลัก ๐ ป้าหมาย ํ๕ กลยุทธ์หลัก ๏๎ กลยุทธ์ 
ละ ๑๒ ตัวชีๅวัด ดยมีผลการด านินงานตามผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ดังนีๅ 

 

 แฺผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ๎๑๑๗ – ๎๑๒ํ ทีไเดຌก าหนด
ตัวชีๅวัดทัๅงหมด ๑๒ ตัว มหาวิทยาลัยมีผลการด านินงานตามตัวชีๅวัดทีไป็นเปตามป้าหมายละสูงกวา
ป้าหมาย มีจ านวนทัๅงสิๅน ๐๔ ตัว คิดป็นรຌอยละ ๔๑ฺ๗ํ ซึไงถือเดຌวามีการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บຌานสมดใจจຌาพระยา ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ  ๎๑๑๗ ตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
บຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒ํ ส ารใจตามตัวชีๅวัดอยู฿นระดับดีมาก ดยป้าหมายทีไ ๐             
การพิไมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  มีผลการด านินการส ารใจตาม            
ตัวชีๅวัดสูงสุด รองลงมา คือ ป้าหมายทีไ ๏ การสรຌางความตระหนักรูຌ ปลูกจิตส านึก สืบสานละผยพร ภาษา 
ดนตรี ละศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล ป้าหมายทีไ ๎ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย ละการบริการ
วิชาการ฿หຌกสังคม ละป้าหมายทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตรละระบบการจัด                 
การรียนการสอน฿หຌมีคุณภาพ ตามล าดับ 

 

 โฺผลการด านินการงานตามตัวชีๅวัดทีไตไ ากวาป้าหมาย ดังนีๅ 
 

  - ป้าหมายทีไ ํ การสนับสนุน สงสริม การพัฒนาหลักสูตร ละระบบการจัดการรียน              
การสอน฿หຌมีคุณภาพ มีจ านวน ๒ ตัว เดຌก 
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   แฺบัณฑิตปริญญาตรีทีไเดຌงานท า/หรือประกอบอาชีพอิสระ 

   โฺจ านวนครูละบุคลากรทางการศึกษาละวิชาชีพอืไนโ ทีไเดຌรับการพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   ใฺคณาจารย์ประจ าทีไมีวุฒิปริญญาอก 

   ไฺคณาจารย์ประจ าทีได ารงต าหนงทางวิชาการ 

   5ฺผลงานวิชาการทีไเดຌรับการยอมรับ 

   ๆฺระดับความพึงพอ฿จของบุคลากรกีไยวกับระบบสวัสดิการละสิทธิประยชน์ 
  - ป้าหมายทีไ ๎ การสริมสรຌางศักยภาพดຌานงานวิจัย ละการบริการวิชาการ฿หຌกสังคม            

มีจ านวน ํ ตัว เดຌก จ านวนศูนย์วิจัยฉพาะทาง 
  - ป้าหมายทีไ ๏ การสรຌางความตระหนักรูຌ ปลูกจิตส านึก สืบสานละผยพร ภาษา ดนตรี  

ละศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล มีจ านวน ํ ตัว เดຌก ระดับความส ารใจของการจัดตัๅงวิทยาลัยการดนตรี               
ละ การจัดระบบบริหารจัดการ 

 

 ใฺขຌอสนอนะพืไอการพัฒนา 
 

  แี ควรมีทบทวนการก าหนดละจัดรียงล าดับความส าคัญของป้าหมาย฿นผนกลยุทธ์             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ ๎๑๑๗ – ๎๑๒ํ ฿นรอบปีถัดเป ควรกຌเขค าวา               
การสรຌางความตระหนักรูຌปลูกจิตส านึกสืบสานละผยพรภาษาดนตรีละศิลปวัฒนธรรม ป็น การสรຌาง
ความตระหนักรูຌปลูกจิตส านึกสืบสานศิลปวัฒนธรรม ละผยพรภาษา ละดนตรี รวมทัๅง ทบทวนป้าหมาย
฿นตละป ีป็นตຌน 

  โี ควรมีการปรับปรุงละพัฒนากณฑ์มาตรฐานการประมิน฿นตละตัวชีๅวัด 

  ใี ควรมีการควบคุม ตรวจสอบ ประมินการด านินกิจกรรม/ครงการตางโ ฿หຌป็นเปตาม
ผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอยางป็นระบบ 

  ไี ควรรงด านินงานครงการ/กิจกรรมของตัวชีๅวัดทีไเมเดຌรายงานขຌอมูลละตัวชีๅวัด                
ทีไมีผลการด านินงานตไ ากวาป้าหมายทีไก าหนดเวຌ 
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 รำยละอียดละสรุปผลกำรประมินสวนทีไ โ กำรประมินประสิทธิภำพละ
ประสิทธิผลกำร฿ชຌจำยงบประมำณของมหำวิ ทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. โ55็ 
  

 รำยละอียดผลกำรประมินสวนทีไ แ 
 

 การประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ                 
พฺศฺ ๎๑๑๗ นัๅน มีความมุงหมายทีไจะสดงรายละอียดสาระส าคัญดยสรุปของงบประมาณ พืไอ฿หຌหใน
ภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณ฿นมิติตางโ เดຌอยางชัดจน ดยจ านกประดในการประมินออกป็น                 
๐ ประดใน เดຌก  

 

  ํ.หลงงบประมาณประจ าปี  
  ๎.การจัดสรรละบริหารงบประมาณ  
  ๏.ผลการด านินการตามครงการหรือกิจกรรม  
  ๐.ผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ซึไงสามารถสรุปผลการด านินการเดຌ ดังนีๅ 
 

 แ. หลงงบประมำณประจ ำปี 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ป็นสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐทีไมีพันธกิจ            
ป็นหลงผลิตทรัพยากรบุคคล฿นการพัฒนาละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศทีไตอบสนอง
ความตຌองการของภาครัฐละตลาดรงงาน ซึไงภาครัฐเดຌสนับสนุนงบประมาณ฿หຌกมหาวิทยาลัยละ            
สามารถหารายเดຌพิไมพืไอการด านินการพัฒนาตามพันธกิจ ตามนยบายละกลยุทธ์ของสถาบัน 
 

ตำรำงทีไ โโ  งบประมาณจ านกตามหลงของงิน ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ 
 

ทีไ หลงของงิน จัดสรร 
ํฺ งบประมาณผนดิน ๐๗๎ุ๎ํ๗ุ๎์์.์์ บาท 
๎ฺ งบประมาณงินรายเดຌ   
 - งบประมาณงินรายเดຌมหาวิทยาลัย ๐๏๒ุ๏์๐ุ๑๎์ฺ์์ บาท 
 - งบประมาณงินรายเดຌทีไจัดกใบเดຌจริง ๏๕๑ุ๗๐๐ุ์๏๔ฺ๗๏ บาท 
 -  บ.กศฺ     ๏ํ์ุ๑๑๐ุ๔๏๔ฺ๗๏ บาท 
 -  กศฺพฺ ๑๕ุ๒์๑ุ๔๑์.์์ บาท 
 -  กศฺบพฺ ๎๑ุ๑๎๐ุ๐์์ฺ์์ บาท 
 -  กศฺบ ๑๔ุ๕๑์ฺ์์ บาท 

 

จำกตำรำงทีไ โโ สดงวา ฿นปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ มหาวิทยาลัยเดຌรับการจัดสรร
งบประมาณผนดินละงบประมาณงินรายเดຌ ดังนีๅ 
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แฺแ งบประมาณผนดิน ปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ มหาวิทยาลัยเดຌรวบรวมขຌอมูลตางโ            
ละจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ละน าสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ สภานิติบัญญัติหงชาติ พืไอขออนุมัติ ดยเดຌรับ
จัดสรรป็นงินทัๅงสิๅน ๐๗๎ุ๎ํ๗ุ๎์์ บาท 

 

แฺโ งบประมาณงินรายเดຌ ปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ มหาวิทยาลัยเดຌจัดท าประมาณการ
รายรับจากประมาณการนักศึกษาทีไลงทะบียนตามรายวิชา ละประมาณการรายจาย ตามระบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา วาดຌวยวิธีการงบประมาณงินรายเดຌ พฺศฺ ๎๑๐๗ ขຌอ ํ๐ 
มหาวิทยาลัยสามารถจัดตัๅงงบประมาณรายจายเดຌเมกินรຌอยละ ๔์ ของประมาณการรายรับ ดยจัดสรร
งบประมาณตามนยบายผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ภาย฿ตຌกรอบวงงินทีไมีอยูตามความหมาะสม ละจัดท าค าขอ
งบประมาณงินรายเดຌ สนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ซึไงเดຌรับอนุมัติ รวมทัๅงสิๅน ๔๎์ุํแุ้็้ไ บาท 
บงป็น งบประมาณงินรายเดຌประจ าปี ๐๏๒ุ๏์๐ุ๑๎์ บาท ละงบประมาณรายเดຌงินคงคลัง 
๏๔๏ุ๔ํ๑ุ๎๗๐ บาท  

 

โ. กำรจัดสรรละบริหำรงบประมำณ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ด านินการจัดสรรงบประมาณต ามกรอบ               
วงงินปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ละตามการจัดท าค าขอจัดสรร฿นสวนทีไป็นคา฿ชຌจายหลัก จ านกตามงบ
รายจายทีไส านักงบประมาณก าหนด ๑ งบ เดຌก งบบุคลากร งบด านินงาน งบลงทุน งบงินอุดหนุน ละ          
งบรายจายอืไน  

 

ตำรำงทีไ ๎ใ  การจัดสรรงบประมาณ จ านกตามประภทงบรายจาย ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ 
 

ทีไ 
ประภท 

งบรำยจำย 

งบประมำณผนดิน งบประมำณงินรำยเดຌ รวม 

จ ำนวน รຌอยละ จ ำนวน รຌอยละ จ ำนวน รຌอยละ 

ํฺ งบบุคลากร ํ์๑,๒ํ๔,๏์์.์์ ๎๎.๏๗ ๐๒,์๗๗,๗๐๗.์๐ ๑.๒๎ ํ๑ํ,๒๕๒,์๐๗.์๐ ํํ.๗๐ 

๎ฺ งบด านินงาน ๒์,๕๗๏,๕์์.์์ ํ๎.๕ํ ๏๑๗,๔๎๐,๑ํ๒.๗๕ ๐๏.๒๏ ๐ํ๔,๗๕๔,๐ํ๒.๗๕ ๏๎.๐ํ 

๏ฺ งบลงทุน ๕๒,๕๏๕,๑์์.์์ ๎์.๑๏ ๏๔ํ,๕๎๎,๒์๏.๕๕ ๐๒.๑๗ ๐๗๔,๔๒๎,ํ์๏.๕๕ ๏๗.์๑ 

๐ฺ งบงินอุดหนุน ํ๕๗,๕๗๏,๑์์.์์ ๐ํ.๕๎ - - ํ๕๗,๕๗๏,๑์์.์์ ํ๑.๏๎ 

๑ฺ งบงินรายจายอืไน ํ์,๗ํ๎,์์์.์์ ๎.๎๗ ๏๐,๎๕๐,๕๎๒.ํ๔ ๐.ํ๔ ๐๑,์์๒,๕๎๒.ํ๔ ๏.๐๔ 

รวม ๐๓๎,๎ํ๓,๎์์.์์ ํ์์.์์ ๔๎์,ํํ๕,๓๕๐.์์ ํ์์.์์ ํ,๎๕๎,๏๏๒,๕๕๐.์์ ํ์์.์์ 
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 จำกตำรำงทีไ ๎ใ สดงวา ฿นปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ มหาวิทยาลัยเดຌจัดสรรงบประมาณ           
คาพัฒนาสาขาวิชา คาหนวยกิตรายวิชาละคาบ ารุงคณะเวຌทีไคณะ ส าหรับหนวยงานสนับสนุนละคา฿ชຌจาย
สวนกลางเดຌจัดสรรตามความหมาะสมตามความรับผิดชอบ ละพันธกิจของตละหนวยงาน ดยพยายาม         
฿หຌจัดสรรตามภารกิจพืๅนฐานทีไ  รຌอยละ ๒์ ภารกิจกลยุทธ์ รຌอยละ ๐์ ละมหาวิทยาลัยขอสนับสนุน            
งบรายเดຌคงคลังพืไอจัดท าภารกิจกลยุทธ์สวนกลางอีกดຌวย 

 

          ลักษณะการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ป็นเปตามนยบายของผูຌบริหาร ดยสนับสนุน    
การกระจายการบริหารงบประมาณสูระดับคณะละหนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย  ดยมีการติดตามรงรัด         
การ฿ชຌจายงบประมาณ ปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ดຌวยหลากหลายวิธี ชน การสงหนังสือรงรัดการ฿ชຌจาย
งบประมาณ การประชุมครือขายนักวางผน฿นตละดือน ละการรายงานผลการบิกจายงบประมาณ            
รายดือน รายเตรมาส ละสิๅนปีงบประมาณ ดย฿นปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ปัญหาละอุปสรรค         
การบริหารงบประมาณ ทีไพบ คือ ํ) การลงทะบียนรียนของนักศึกษาเมสอดคลຌองกับจ านวนนักศึกษา              
ทีไมีอยูจริง ท า฿หຌเมสามารถประมาณการรายรับทีไทຌจริงเดຌ นิสิตนักศึกษาคຌางจายคาลงทะบียนรียน            
จ านวนมาก ๎) เมสามารถควบคุมการบิกจายงบประมาณของหนวยงานเดຌอยางทัไวถึง  อีกทัๅงหนวยงาน             
ด านินกิจกรรมละครงการตางโ เมป็นเปตามผนปฏิบัติงานทีไวางเวຌ มีการบิกจายงบประมาณทีไลาชຌา 
สงผล฿หຌผลการบิกจายงบประมาณตามรายงาน GFMIS เมป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานของส านักงบประมาณ 
 

 ใ. ผลกำรด ำนินกำรตำมครงกำรหรือกิจกรรม 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ด านินการจัดครงการหรือกิจกรรมตามผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ๎๑๑๗-๎๑๒ํ ทีไผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย                
พืไอผลักดัน฿หຌหนวยงานภาย฿ตຌมหาวิทยาลัยเดຌด านินการผลิตครงการหรือกิจกรรมทีไสอดคลຌองกับ              
ผนกลยุทธ์ละพันธกิจของหนวยงาน ดยมีผลการด านินครงการหรือกิจกรรม จ านกตามงบประมาณ
ผนดินละงบประมาณงินรายเดຌ ตามครงการทีไเดຌด านินการลຌวละยังเมเดຌด านินการ ดังนีๅ  
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ตำรำงทีไ โไ ผลการด านินครงการหรือกิจกรรมทีไเดຌรับอนุมัติ จ านกตามหนวยงานละหลงของงิน ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ 
 

ทีไ หนวยงำน 
งบประมำณผนดิน งบประมำณงินรำยเดຌ 

ด ำนินกำร
ลຌว 

ก ำลัง
ด ำนินกำร รຌอยละ 

เมเดຌ
ด ำนินกำร 

ด ำนินกำร
ลຌว 

ก ำลัง
ด ำนินกำร รຌอยละ 

เมเดຌ
ด ำนินกำร 

ํฺ สวนกลางของมหาวิทยาลัย ๑๕ ๏ ํ์์ - ํ๎๑ ๗ ๔๒ฺ๎๗ ๎ํ 

๎ฺ ส านักงานอธิการบด ี - - ํ์์ - ๎๏ ๎ ๒๕ฺ๐๐ ํํ 

๏ฺ ส านักสงสรมิวิชาการละงานทะบียน ํ - ํ์์ - ๑ ํ ํ์์ - 
๐ฺ ส านักวิทยบริการละทคนลยสีารสนทศ ๐ - ํ์์ - ๎๒ - ํ์์ - 
๑ฺ ส านักศิลปะละวัฒนธรรม ๒ - ํ์์ - ํ - ๏๏ฺ๏๏ ๎ 
๒ฺ สถาบันวิจัยละพัฒนา - ํ๏ ํ์์ - ๕ - ํ์์ - 
๗ฺ คณะครุศาสตร ์ ํ๒ ๏ ํ์์ - ๗๐ ๎๐๗ ๔ํฺ๒๔ ๗๎ 
๔ฺ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร ์ ๎ ํ ํ์์ - ํ๏๑ ํ๏๔ ๔๒ฺํ๎ ๐๐ 
๕ฺ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลย ี ๔ํ - ๕๗ฺ๒์ ๎ ํ๔์ ๑๕ ๒๑ฺ๔๐ ํ๎๐ 

ํ์ฺ คณะวิทยาการจัดการ ๔ - ํ์์ - ํ๑๒ ํ๎ ๔์ ๐๎ 
ํํฺ ส านักรงรียนสาธิต ํํ - ๗๔ฺ๑๗ ๏ ํ๐ ๕ ๔๎ฺํ๐ ๑ 
ํ๎ฺ ส านักคอมพิวตอร ์ - - - - ๑ ํ๎ ๔๕ฺ๐๗ ๎ 
ํ๏ฺ ส านักกิจการนสิิตนักศึกษา - - - - ํ๏ ๑ ๑๔ฺ์๒ ํ๏ 
ํ๐ฺ ส านักวิทศสมัพันธ์ละครือขายอาซียน - -- - - ๑ - ํ์์ - 
ํ๑ฺ บัณฑิตวิทยาลัย - - - - ํ ํ๏ ํ์์ - 
ํ๒ฺ วิทยาขตสระยายสม - - - - ํํ ๐๗ ๕๒ฺ๒๗ ๎ 
ํ๗ฺ หนวยงานตรวจสอบภาย฿น - - - - ๏ - ๗๑ ํ 
ํ๔ฺ ส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศ - - - - ํ์ ๑ ๔๔ฺ๎๏ ๎ 

รวม ํ๔๔ ๎์ ๕๓.๒๑ ๑ ๓๕๒ ๑๑๓ ๓๕.๔๓ ๏๐ํ 
รຌอยละ ่่.โๆ ้.ใ้ - โ.ใ5 ไๆ.้้ ใโ.่่ - โเ.แใ 

     

  

็่    
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 จำกตำรำงทีไ โไ สดงวา มหาวิทยาลัยเดຌรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย฿หຌด านินการ
จัดท าครงการหรือกิจกรรมของหนวยงานตาง โ จ านกตามงบประมาณผนดิน มีครงการทัๅงสิๅน จ านวน 
๎ํ๏ ครงการ ดยมีครงการทีไเดຌด านินการลຌว จ านวน ํ๔๔ ครงการ ละครงการทีไก าลังด านินการ 
จ านวน ๎์ ครงการ คิดป็นรຌอยละ ๕๗ฺ๒๑ ละครงการทีไเมเดຌด านินการ จ านวน ๑ ครงการ คิดป็น          
รຌอยละ โเฺแใ 

  

 สวนงบประมาณงินรายเดຌ มีครงการทัๅงสิๅน จ านวน ํุ๒๕๐ ครงการ ดยมีครงการทีไเดຌ
ด านินการลຌว จ านวน ๗๕๒ ครงการ ครงการทีไก าลังด านินการ จ านวน ๑๑๗ ครงการ คิดป็นรຌอยละ 
๗๕ฺ๔๗ ละครงการทีไเมเดຌด านินการ จ านวน ๏๐ํ ครงการ 
 

 ไ. ผลกำร฿ชຌจำยงบประมำณ 

  ๐.ํ กำร฿ชຌจำยตละเตรมำส 
 

ตำรำงทีไ โ5  ผลการ฿ชຌจายงบประมาณรายเตรมาส 
 

เตรมำส 
ทีไ 

ป้ำหมำย  
ิรຌอยละี 

งบประมำณผนดิน งบประมำณงินรำยเดຌ รวม 
จ ำนวน ิสะสมี รຌอยละ จ ำนวน ิสะสมี รຌอยละ จ ำนวน ิสะสมี รຌอยละ 

ํฺ ๎๎ ๒๎ุ๕๗๗ุ๗๔๎ฺ๑์ ํ๏ฺ๏๒ ํ๕ุ๑๎ํุ๒ํ๗ฺ๎๔ ๎ฺ๏๔ ๔๎ุ๐๕๕ุ๏๕๕ฺ๗๔ ๒ฺ๏๔ 
๎ฺ ๐๒ ํ๏๗ุ๏๔ํุ๔๗์ฺ๏๎ ๎๕ฺแ5 ๔๐ุ๕๕๒ุ๏๕์ฺ๑๕ ํ์ฺ๏๒ ๎๎๎ุ๏๗๔ุ๎๒์ฺ๕ํ ํ๗ฺ๎ํ 
๏ฺ ๗์ ๎๗๕ุ๔๑๐ุ๔๑๑ฺ๒๒ ๑๕ฺ๎๒ ๎์์ุ์๗์ุ๕๎๗ฺ๑์ ๎๐ฺ๏๕ ๐๗๕ุ๕๎๑ุ๗๔๏ฺํ๒ ๏๗ฺํ๏ 
๐ฺ ๕๑ ๐์๐ุ๒๒๕ุ๎๐๏ฺ๑ํ ๔๑ฺ๗์ ๏๗๔ุ๒๕๕ุ์๗๐ฺ๐๒ ๐๒ฺํ๔ ๗๔๏ุ๏๒๔ุ๏ํ๗ฺ๕๗ ๒์ฺ๒ํ 

  

 จำกตำรำงทีไ โ5 สดงวา การบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเมป็นเปตามป้าหมาย              
ดยสิๅนเตรมาสทีไ ๐ บิกจายเดຌพียง รຌอยละ ๒์ฺ๒ํ ดยงบประมาณผนดิน บิกจาย รຌอยละ ๔๑ฺ๗์ ละ
งบประมาณงินรายเดຌ บิกจายเดຌ รຌอยละ ๐๒ฺแ่ 
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  ๐.๎ งินกันหลืไอมปี 
 

ตำรำงทีไ โๆ  สรุปการกันงบประมาณบิกหลืไอมปีงินงบประมาณผนดิน ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ 

 

จำกตำรำงทีไ โๆ สดงวา งินกันหลืไอมปี งบประมาณผนดิน ปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ป็นงิน ๏๗,๕๗ํ,๑๕๑ฺ๐์ บาท คิดป็นรຌอยละ ๔ฺ์๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส
หนวยงำน 

ประภทงิน - หนวยงำน 
 งบรำยจำย  รวม 

 งบบุคลำกร   งบด ำนินงำน   งบลงทุน   งบงินอุดหนุน   งบรำยจำยอืไน  

 
งบประมำณผนดิน - ๎,๏๏๑,๎์์.์์ ๏๏,๔๓๓,๏๏๑.๐์ ํ,๓๑๕,์๒์.์์ - ๏๓,๕๓ํ,๑๕๑.๐์ 

์์ สวนกลางของมหาวิทยาลัย - - ๏ํ,๏๔๑,์์์.์์ - - ๏ํ,๏๔๑,์์์.์์ 

์๑ สถาบันวิจัยละพัฒนา - - - ํ,๗๑๕,์๒์.์์ - ํ,๗๑๕,์๒์.์์ 

์๒ คณะครุศาสตร์ - ํ,๗์๑,๑์์.์์ ํ,๕๏์,์์์.์์ - - ๏,๒๏๑,๑์์.์์ 

์๗ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ - - ๎๕๕,๔๏๑.๐์ - - ๎๕๕,๔๏๑.๐์ 

ํ์ ส านักรงรียนสาธิต - ๒๎๕,๗์์.์์ ๎๒๎,๑์์.์์ - - ๔๕๎,๎์์.์์ 

รวมทัๅงสิๅน - ๎,๏๏๑,๎์์.์์ ๏๏,๔๓๓,๏๏๑.๐์ ํ,๓๑๕,์๒์.์์ - ๏๓,๕๓ํ,๑๕๑.๐์ 

 

 
 ่เ    
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ตำรำงทีไ โ็   สรุปการกันงบประมาณบิกหลืไอมปีงินรายเดຌ ประจ าปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ 

รหัส
หนวยงำน 

ประภทงิน - หนวยงำน 
งบรำยจำย 

รวม 
งบบุคลำกร งบด ำนินงำน งบลงทุน งบงินอุดหนุน งบรำยจำยอืไน 

 
บกศ. ๐๒ํ,๒๐์.์์ ๐๐,๑๐๎,๔๓๎.๕์ ๔,๕๕๎,ํ๕๐.์์ - - ๑๏,๕๕๒,๓์๒.๕์ 

์์ สวนกลางของมหาวิทยาลัย - ๔๐๎,๏๗๐.์์ - - - ๔๐๎,๏๗๐.์์ 

์ํ ส านักงานอธิการบด ี - ๎๗๎,์์์.์์ - - - ๎๗๎,์์์.์์ 

ํํ ส านักคอมพิวตอร ์ - ํ๐๒ุ์์์.์์ ํ,๕๑๐,๑ํ์.์์ - - ๎,ํ์์,๑ํ์.์์ 

ํ๎ ส านักกิจการนสิิตนักศึกษา - ๏๏๕,๔๔์.์์ - - - ๏๏๕,๔๔์.์์ 

ํ๑ วิทยาขตสระยายสม - ๕์๒,์๑๒.๕์ - - - ๕์๒,์๑๒.๕์ 

ํ๗ ส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศ - ๎๗์,์์์.์์ ํ๑์,์์์.์์ - - ๐๎์,์์์.์์ 

์๒ คณะครุศาสตร ์ - ๎๐,ํ์๑,๒๒์.์์ ๏,๔ํ๎,๗๏๕.์์ - - ๎๗,๕ํ๔,๏๕๕.์์ 

์๗ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร ์ ํ๔๐,๏๔์.์์ ํํ,๒๒๐,๒์๑.์์ ํ,ํ๑๐,๎๐์.์์ - - ํ๏,์์๏,๎๎๑.์์ 

์๔ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลย ี ๎๗๗,๎๒์.์์ ๐,๗๕๒,๎๕๗.์์ ํ,๕๎์,๗์๑.์์ - - ๒,๕๕๐,๎๒๎.์์ 

์๕ คณะวิทยาการจัดการ - ํ,๎์์,์์์.์์ - - - ํ,๎์์,์์์.์์ 

 
บกศ.คงคลัง ๏๔๏,์์์.์์ ํ์,๔์๑,๎์๑.์์ ํํ๏,๔๏๔,๐๓๔.์์ - ๑์,์์์.์์ ํ๎๑,์๓๒,๒๕๎.์์ 

ํ๎ ส านักกิจการนสิิตนักศึกษา - - ํ,๐๒๑,๒๐๎.์์ - - ํ,๐๒๑,๒๐๎.์์ 

ํ๑ วิทยาขตสระยายสม ๏๔๏,์์์.์์ ๎,์๗๏,๒์์.์์ ๔๗,๐๑๎,๗์์.์์ - ๑์,์์์.์์ ๔๕,๕๑๕,๏์์.์์ 

์๒ คณะครุศาสตร ์ - ๔,๗๏ํ,๒์๑.์์ ๎๐,๕๎์,ํ๐๑.์์ - - ๏๏,๒๑ํ,๗๑์.์์ 

 
กศพ. - ๎๎,๏์์.์์ - - - ๎๎,๏์์.์์ 

ํ๑ วิทยาขตสระยายสม - ๎๎,๏์์.์์ - - - ๎๎,๏์์.์์ 

 
กศ.บพ. ๔๓์,ํ๓์.์์ ํ๒,๓๒๕,๑๏์.์์ - - - ํ๓,๒๏๕,๓์์.์์ 

ํ๐ บัณฑิตวิทยาลัย ๔๗์,ํ๗์.์์ ํ๒,๗๒๕,๑๏์.์์ - - - ํ๗,๒๏๕,๗์์.์์ 
รวมทัๅงสิๅน ํ,๓ํ๐,๔ํ์.์์ ๓๎,ํ๏๕,๕์๓.๕์ ํ๎๎,๔๏์,๒๔ํ.์์ - ๑์ุ์์์.์์ ํ๕๒,๓๏๑,๏๕๔.๕์ 

 หมำยหตุ : งินทุกประภท ชน งบประมาณผนดิน บกศฺ กศฺบพฺ ละ กศฺพฺ บิกจายตามปีงบประมาณ ริไมตัๅงต ํ ตลุาคม ๎๑๑๒ ถึง ๏์ กันยายน ๎๑๑๗

 

 

 

่แ    
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จำกตำรำงทีไ โ็ สดงวา งินกันหลืไอมปี งบประมาณงินรายเดຌ ปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ 
ป็นงิน ํ๕๒,๗๏๑,๏๕๔ฺ๕์ บาท คิดป็น รຌอยละ ๎๏ฺ๕๔ ดยหตุผลความจ าป็นของการกันงินหลืไอมปี 
คือ การลืไอนการปຂดภาครียนตามปีการศึกษาอาซียน  ตงบประมาณ฿นปี พฺศฺ๎๑๑๗ จัดท าตาม              
ผนการรียนดิม มืไอมีการปลีไยนปลง จึงจ าป็นตຌองขอกันงินตอสภามหาวิทยาลัย พืไอ฿ชຌ฿นการจัด            
การรียนการสอนของภาครียนทีไ ํ/๎๑๑๗      

 

สรุปผลกำรประมินสวนทีไ ๎  
 

 ผลการประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ                
พฺศฺ ๎๑๑๗ กลาวดยสรุปเดຌ ดังนีๅ 

 

 แ.หลงงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๎๑๑๓ 
  

  1.มหาวิทยาลัยเดຌรับการสนับสนุนงบประมาณผนดินทีไ เดຌรับจัดสรรจากส านัก
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี ป็นงินทัๅงสิๅน ๐๗๎ุ๎ํ๗ุ๎์์ บาท 

  2.มหาวิทยาลัยเดຌจัดท าประมาณการรายรับจากประมาณการนักศึกษาทีไลงทะบียน          
ตามรายวิชาละประมาณการรายจาย ตามระบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ละจัดท า             
ค าขอตัๅงงบประมาณงินรายเดຌ  สนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย  ซึไงเดຌรับอนุมัติ ป็นงินทัๅงสิๅน                   
๔๎์ุํแุ้็้ไ บาท บงป็นงบประมาณงินรายเดຌประจ าปี ๐๏๒ุ๏์๐ุ๑๎์ บาท ละงบประมาณงิน
รายเดຌงินคงคลัง ๏๔๏ุ๔ํ๑ุ๎๗๐ บาท 

 

 โ.กำรจัดสรรละบริหำรงบประมำณ 
 

  แฺมหาวิทยาลัยด านินการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงงินปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ 

ละตามการจัดท าค าขอจัดสรร฿นสวนทีไป็นคา฿ชຌจายหลัก จ านกตามงบบุคลากร งบด านินงาน งบลงทุน  
งบงินอุดหนุน ละงบรายจายอืไน ละเดຌจัดสรรงบประมาณคาพัฒนาสาขาวิชา คาหนวยกิตรายวิชาละ           
คาบ ารุงคณะเวຌทีไคณะวิชา ส าหรับหนวยงานสนับสนุนละคา฿ชຌจายสวนกลางเดຌจัดสรรตามความหมาะสม
ตามความรับผิดชอบ ละพันธกิจของตละหนวยงาน  ดยพยายาม฿หຌจัดสรรตามภารกิจพืๅนฐาน                
ทีไรຌอยละ ๒์ ภารกิจกลยุทธ์ รຌอยละ ๐์ ละมหาวิทยาลัยขอสนับสนุนงบรายเดຌคงคลังพืไอจัดท าภารกิจ            
กลยุทธ์สวนกลางอีกดຌวย 

  โฺการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ป็นเปตามนยบายของผูຌบริหาร ดยสนับสนุน    
การกระจายการบริหารงบประมาณสูระดับคณะละหนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย  ดยมีการติดตามรงรัด 
การ฿ชຌจายงบประมาณ ชน การสงหนังสือรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณ การประชุมครือขายนักวางผน              
฿นตละดือนละการรายงานผลการบิกจายงบประมาณ รายดือน รายเตรมาส ละสิๅนปีงบประมาณ  
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 ใฺปัญหาละอุปสรรคการบริหารงบประมาณ  
   แฺการลงทะบียนรียนของนิสิตนักศึกษาเมสอดคลຌองกับจ านวนนักศึกษาทีไมี            
อยูจริงท า฿หຌเมสามารถประมาณการรายรับทีไทຌจริงเดຌ  นิสิตนักศึกษาคຌางจายคาลงทะบียนรียน              
ป็นจ านวนมาก  
   โฺเมสามารถควบคุมการบิกจายงบประมาณของหนวยงานเดຌอยางทัไวถึง  
   ใฺบางครัๅงหนวยงานด านินกิจกรรมละครงการตางโ เมป็นเปตามผนปฏิบัติ
งานทีไก าหนดเวຌ 
   ไฺมีการบิกจายการ฿ชຌงบประมาณทีไลาชຌา สงผล฿หຌผลการบิกจายงบประมาณ 
ตามรายงาน GFMIS เมป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานของส านักงบประมาณ 
 

 ใ.ผลกำรด ำนินกำรตำมครงกำรหรือกิจกรรม 
 

  แฺมหาวิทยาลัยเดຌด านินการจัดครงการหรือกิจกรรม ตามผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา พฺศฺ๎๑๑๗-๎๑๒ํ ทีไผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย พืไอผลักดัน           
฿หຌหนวยงานภาย฿ตຌมหาวิทยาลัยเดຌด านินการผลิตครงการหรือกิจกรรมทีไสอดคลຌองกับผนกลยุทธ์ละ           
พันธกิจของหนวยงาน ดังนีๅ 
 

 ํฺํ ครงการตามงบประมาณผนดิน มีจ านวน ๎ํ๏ ครงการ ดยมีครงการ         
ทีไเดຌด านินการลຌว จ านวน ํ๔๔ ครงการ ละครงการทีไก าลังด านินการ จ านวน ๎์ ครงการ คิดป็น       
รຌอยละ ๕๗ฺ๒๑ ละครงการทีไเมเดຌด านินการ จ านวน ๑ ครงการ 

 ํฺ๎ ครงการตามงบประมาณรายเดຌ  มีจ านวน ํุ๒๕๐ ครงการ ดยมีครงการ              
ทีไเดຌด านินการลຌว จ านวน ๗๕๒ ครงการ ละครงการทีไก าลังด านินการ จ านวน ๑๑๗ ครงการ คิดป็น   
รຌอยละ ๗๕ฺ๔๗ ละครงการทีไเมเดຌด านินการ จ านวน ๏๐ํ ครงการ 

 

 ไ.ปัญหำละอุปสรรคกำรบริหำรงบประมำณ  
 

  แฺการจัดตัๅงครงการตามงบประมาณรายเดຌมีจ านวนครงการมากกวาครงการ
งบประมาณผนดินหลายทา 
  โฺครงการตามงบประมาณรายเดຌทีไยังเมเดຌด านินการมีจ านวนมาก ซึไงสาหตุสวน฿หญ
กิดจากหนวยงานด านินกิจกรรมละครงการตางโ เมป็นเปตามผนปฏิบัติงานทีไขออนุมัติด านิน               
ครงการเวຌละขออนุญาตอน/ปลีไยนปลงหมวดรายจาย/รายการทน 

  ใฺผลกระทบจากการปรับชวงวลา฿นการด านินครงการ บางครงการป็นชวง                     
ปีการศึกษาตามกลุมประทศอาซียน 

  ไฺขาดมาตรการ฿นการด านินการกหนวยงานทีไมีครงการทีไยังเมเดຌด านินการ 
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 5.กำร฿ชຌจำยงบประมำณ 
 

  แฺมหาวิทยาลัยมีการ฿ชຌจายงบประมาณบงป็นการ฿ชຌจายตละเตรมาสละ              
การ฿ชຌจายงินกันหลืไอมปี ดยผลการบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเมป็นเปตามป้าหมาย มืไอสิๅน  
เตรมาสทีไ ๐ บิกจายเดຌ รຌอยละ ๒์ฺ๒ํ ยกป็นงบประมาณผนดิน บิกจายรຌอยละ ๔๑ฺ๗์ ละ
งบประมาณงินรายเดຌ บิกจายเดຌ รຌอยละ ๐๒ฺ๗์ 

  โฺสวนการกันงินหลืไอมปีนัๅน มหาวิทยาลัยมีงินกันหลืไอมปีป็นงบประมาณผนดิน 
ปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ป็นงิน ๏๗,๕๗ํ,๑๕๑ฺ๐์ บาท คิดป็นรຌอยละ ๔ฺ์๐ ละมีงินกันหลืไอมปี           
ทีไป็นงบประมาณงินรายเดຌ ปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ป็นงิน ํ๕๒,๗๏๑,๏๕๔ฺ๕์ บาท คิดป็นรຌอยละ 
๎๏ฺ๕๔ ดยหตุผลความจ าป็นของการกันงินหลืไอมปีป็นผลมาจากการลืไอนการปຂดภาครียน               
ตามปีการศึกษาของกลุมประทศอาซียน ตงบประมาณ฿นปี พฺศฺ ๎๑๑๗ เดຌจัดท าตามผนการรียนดิม 
มืไอมีการปลีไยนปลงจึงจ าป็นตຌองขอกันงินตอสภามหาวิทยาลัย พืไอ฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอนของ        
ภาครียนทีไ ํ/๎๑๑๗ 
 

 ๆ.ขຌอสนอนะพืไอกำรพัฒนำ 
 

  แฺการตัๅงงบประมาณของตละครงการ/กิจกรรม ควรค านึงถึงผลประยชน์อยางคุຌมคา 
฿นทุกดຌาน 

  โฺควรมี การก าหนดระดับความส า รใ จ ของครงการ ฿นการบรรลุ ป้ าหมาย                 
ตามผนปฏิบัติราชการประจ าปีพืไอสะทຌอนประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงบประมาณ 

  ใฺควรมีการติดตามละประมินผลครงการอยางป็นระบบ ละน าผลการติดตาม
ครงการเป฿ชຌประยชน์ พืไอจะกຌเขปัญหาละอุปสรรคของความลาชຌา  
  ไฺควรผลักดันหนวยตรวจสอบภาย฿น฿หຌมีสวนรวม฿นการควบคุม ก ากับดูลละ                
สอบทานการด านินงาน 

  5.ควรมีการปรับผนการ฿ชຌจายงิน฿หຌสอดคลຌองตอสภาวการณ์ปัจจุบัน 

  ๆฺหนวยงานควรน าขຌอมูลการ฿ชຌจายงบประมาณยຌอนหลั งมาพิจารณาวางผน                 
การ฿ชຌจายงบประมาณ ละประกอบการตดัสิน฿จการบริหารจัดการ฿นครงการ/กิจกรรมตางโ ของหนวยงาน  
  ็ฺควรมีมาตรการ฿หຌผูຌบริหาร คณาจารย์ ละบุคลากรทุกคนด านินงานตามผน             
การ฿ชຌจายงบประมาณอยางครงครัด 

  8.ควรมีคณะท างานทีไป็นผูຌทรงคุณวุฒิภายนอกชวยดูลรืไองความสีไยง฿นการบริหาร
จัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย ิaudit committeeี 
 
 
    

 

 

 



   85          

 
 

  รำยละอียดละสรุปผลกำรประมินสวนทีไ ๏ กำรประมินผลกำรด ำนินงำนของ
มหำวิทยำลัยละกำรปฏิบัติตำมบทบำทหนຌำทีไของผูຌบริหำรมหำวิทยำลัย 
 

  รำยละอียดผลกำรประมินสวนทีไ ใ 
 

 ํ.กำรประมินผลกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ 
 

 การกใบรวบรวมขຌอมูลครัๅงนีๅป็นการกใบรวบรวมขຌอมูล ระหวางวันทีไ ํ๑-๏์ กันยายน พฺศฺ 
๎๑๑็ รายละอียด ดังตอเปนีๅ 
 

ตำรำงทีไ โ่  ความถีไละรຌอยละ สถานภาพผูຌประมิน 
 

สถำนภำพ จ ำนวน ิคนี รຌอยละ 
ํ. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ํ์ ํ.๎๏ 
๎. กรรมการสภาวิชาการ ๔ ์.๕๔ 
๏. กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย ํ๏ ํ.๒์ 
๐. กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ ํ ์.ํ๎ 
๑. กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ ๎๐ ๎.๕๑ 
๒. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมสฺี ๗์ ๔.๒์ 
๗. คณาจารย์ ๏่์ ๐๒.๒๔ 
๔. จຌาหนຌาทีไ ๎๗๔ ๏๐.ํ๑ 
๕. ผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา ๏์ ๏.๒๕ 

รวม ๔ํ๐ ํ์์.์์ 
  

 จำกตำรำงทีไ โ่ พบวา ผูຌประมินสวน฿หญมีสถานภาพป็นกลุมคณาจารย์ รองลงมาป็น
จຌาหนຌาทีไละผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา สวนผูຌประมินสวนนຌอยทีไสุดป็นกรรมการสมาคมศิษย์กาฯ 
  

ตำรำงทีไ ๎9  คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 บຌานสมดใจจຌาพระยา ดยรวม 
 

 กำรด ำนินงำนของ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ 

คำฉลีไย 
คำ

บีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 
ควำมหมำย 

ดຌานทีไ ํ การบริหารงานชิงระบบ ๏.๐๕ ์.๗์ ปานกลาง 
ดຌานทีไ ๎ การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   ๏.๑ํ ์.๗๎ มาก 
ดຌานทีไ ๏ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๏.๏๕ ์.๔๏ ปานกลาง 

รวมฉลีไย ๏.๐๒ ์.๓๑ ปำนกลำง 
 

 จำกตำรำงทีไ ๎้ พบวา การด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ดยรวม          
อยู฿นระดับปานกลาง ดยดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  อยู฿นระดับมากละมีคาฉลีไย           
สูงทีไสุด สวนดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู฿นระดับปานกลางละมีคาฉลีไยตไ าสุด  
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ตำรำงทีไ ๏เ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
 บຌานสมดใจจຌาพระยา ดຌานการบริหารงานชิงระบบ 
 

กำรบริหำรชิงระบบ คำฉลีไย 
คำ

บีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล
ควำมหมำย 

ดຌำนทีไ ํ บริบท      
ํ. ด านินงานอยางมีความสัมพันธ์กับการปลีไยนปลงทางสังคม ๏.๒๐ ์.๔๏ มาก 
๎. ตระหนั กถึ งผลประยชน์ทีไ  ป็ นส วน เดຌ ส วน สี ยข อง

มหาวิทยาลัย 
๏.๒๑ ์.๔๔ มาก 

๏. สรຌางครือขายรวมมือกับองค์กรภายนอก ๏.๗๕ ํ.๐๔ มาก 
๐ฺ สรຌางครือขาย฿หຌขຌาถึงกลุมป้าหมายอยางหลากหลาย ๏.๑๗ ์.๔๗ มาก 
๑ฺ ด า  นิ น ง า น  ด ย ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ตຌ อ ง ก า ร ข อ ง สั ง ค ม                  

ดຌานการรียนรูຌ ๏.๑๔ ์.๔๕ มาก 

 รวมฉลีไยดຌำนทีไ ํ ๏.๒๐ ์.๓๓ มำก 
ดຌำนทีไ ๎ ทรัพยำกร     
ํ. ตอบสนองความตຌองการทางการศึกษา ๏.๒๎ ์.๔๗ มาก 
๎. วางผนงานระยะตางโ อยางหมาะสมตามหนຌาทีไ ๏.๑ํ ์.๔๗ มาก 
๏. สวงหาทรัพยากรพืไอการด านินการอยางพียงพอ ๏.๐๎ ์.๕ํ ปานกลาง 
๐ฺ จัดองค์การพืไอด านินงานอยางหมาะสม ๏.๐๏ ์.๔๕ ปานกลาง 
๑ฺ ปรับปรุงงานดຌานทรัพยากร฿หຌ฿ชຌงานเดຌตอนืไองอยูสมอ ๏.๏๑ ์.๕๕ ปานกลาง 

 รวมฉลีไยดຌำนทีไ ๎ ๏.๐๓ ์.๓๒ ปำนกลำง 
ดຌำนทีไ ๏ กระบวนกำร     
ํ. สรຌางบรรยากาศหงความชืไอถือซึไงกันละกัน ๏.๏๗ ์.๕๕ ปานกลาง 
๎. สืไอสารละประชาสัมพันธ์อยางมีคุณภาพ ๏.๐๏ ์.๕๏ ปานกลาง 
๏. สงสริมความพึงพอ฿จละความผูกพันตอองค์การ ๏.๐์ ์.๕๗ ปานกลาง 
๐ฺ จัดบริการสนับสนุนทรัพยากรดຌวยความสะดวก รวดรใว ๏.๏๐ ์.๕๏ ปานกลาง 
๑ฺ สงสริมบุคลากร฿หຌมีความมุงมัไน฿นหนຌาทีไรับผิดชอบ ๏.๐๗ ์.๕๕ ปานกลาง 
 รวมฉลีไยดຌำนทีไ ๏ ๏.๐์ ์.๔๏ ปำนกลำง 
ดຌำนทีไ ๐ ผลผลิต    
ํ. ผูຌจบการศึกษามีศักยภาพ฿นการท างานสูง ๏.๐๗ ์.๔๐ ปานกลาง 
๎. ศิษย์กามีชืไอสียง ๏.๒์ ์.๕๏ มาก 
๏. บุคลากรมีความผูกพันตอมหาวิทยาลัย ๏.๑๗ ์.๕๑ มาก 
๐ฺ มหาวิทยาลัยเดຌรับการยกยอง฿นประทศ ๏.๏๒ ์.๕๎ ปานกลาง 
๑ฺ มหาวิทยาลัยเดຌรับการยอมรับระหวางประทศ ๏.ํ๐ ํ.์ํ ปานกลาง 

รวมฉลีไยดຌำนทีไ ๐ ๏.๐๏ ์.๓๒ ปำนกลำง 
รวมฉลีไยทุกดຌำน ๏.๐๕ ์.๓์ ปำนกลำง 
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 จำกตำรำงทีไ ๏เ พบวา การด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา                  
ดຌานการบริหารงานชิงระบบ รวมฉลีไยทุกดຌานอยู฿นระดับปานกลาง พิจารณาป็นรายดຌาน พบวา ดຌานบริบท              
ซึไงป็นดຌานดียวทีไอยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยสูงทีไสุด รองลงมาป็นดຌานทรัพยากร สวนดຌานกระบวนการ            
มีคาฉลีไยตไ าทีไสุด  
 

ตำรำงทีไ ใแ  คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
 บຌานสมดใจจຌาพระยา ดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล
ควำมหมำย 

ดຌำนทีไ ํ กำรผลิตบัณฑิต    
ํ. สงสริมการรียนรูຌภาษาตางประทศ ๏.๗๐ ์.๔๑ มาก 
๎. นຌนศักยภาพดຌานทคนลยีสารสนทศ ๏.๑๐ ์.๔๐ มาก 
๏. สงสริมการสอนทีไนຌนสรຌางสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงาน ๏.๑๏ ์.๔๐ มาก 
๐ฺ พัฒนาคุณธรรมดຌวยการท ากิจกรรมพืไอชุมชน ๏.๑๐ ์.๔๔ มาก 
๑ฺ สรຌางคุณภาพของการจัดการรียนรูຌ ๏.๐๑ ์.๕๗ ปานกลาง 

รวมฉลีไยดຌำนทีไ ํ ๏.๑๒ ์.๓๏ มำก 
ดຌำนทีไ ๎ กำรวิจัย    
ํ. มุงมัไนมุงสูการพัฒนามหาวิทยาลัยดຌวยการวิจัย ๏.๏๗ ์.๕๒ ปานกลาง 
๎. มุงมัไน฿นการป็นสถาบันนຌนการวิจัยพืไอพัฒนาชุมชน ๏.๐ํ ์.๕๑ ปานกลาง 
๏. สงสริมการ฿ชຌวิจัยควบคูกับการรียนการสอน ๏.๔๑ ์.๕๔ มาก 

รวมฉลีไยดຌำนทีไ ๎ ๏.๐์ ์.๔๔ ปำนกลำง 
ดຌำนทีไ ๏ กำรท ำนุบ ำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม    
ํ. สงสริมการผยพรดຌานศิลปวัฒนธรรม ๏.๑๗ ์.๕ํ มาก 
๎. จัดระบบสารสนทศทางศิลปวัฒนธรรม ๏.๑๏ ์.๔๔ มาก 
๏. สงสริมการศึกษาวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม ๏.๐๕ ์.๕๎ ปานกลาง 

รวมฉลีไยดຌำนทีไ ๏ ๏.๒๑ ์.๔๎ มำก 
ดຌำนทีไ ๐ กำรบริกำรวิชำกำรกชุมชน    
ํ. จัดการรียนรียนรูຌตอบสนองความตຌองการของชุมชนอยาง

ตอนืไอง ๏.๐๕ ์.๕๎ ปานกลาง 

๎. สรຌางครือขายชุมชนทางวิชาการทัๅง฿นละตางประทศ ๏.๏๕ ์.๕ํ ปานกลาง 
๏. จัดกิจกรรมพืไอสริมสรຌางความขຌมขใง฿หຌกชุมชนอยาง

ตอนืไอง ๏.๏๕ ์.๕๗ ปานกลาง 

๐. สงสริม฿หຌทุกสาขาวิชามีความชืไอมยงกับชุมชนอยาง                 
ป็นระบบ 

๏.๏๕ ์.๕๗ ปานกลาง 

รวมฉลีไยดຌำนทีไ ๐ ๏.๐๎ ์.๔๐ ปำนกลำง 
รวมฉลีไยทุกดຌำน ๏.๑ํ ์.๓๎ มำก 
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 จำกตำรำงทีไ ใแ พบวา การด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา                 
ดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา ดຌานการ
ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม มีคาฉลีไยสูงทีไสุด รองลงมาป็นดຌานการผลิตบัณฑิต สวนดຌานการวิจัย                
มีคาฉลีไยตไ าทีไสุด  
 

ตำรำงทีไ ใโ  คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
 บຌานสมดใจจຌาพระยา ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล
ควำมหมำย 

ํ. หลักประสิทธิผล : มีผลการปฏิบัติงานทีไมีผลป้าหมาย            
ดย฿ชຌงบประมาณอยางคุຌมคา 

๏.๐ํ ์.๕์ ปานกลาง 

๎. หลักประสิทธิภาพ : บริหารจัดการอยางหมาะสม ดย฿ชຌ
ทรัพยากร ทคนิค ครืไองมือละวลา฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
ตอการบริหารมหาวิทยาลัย 

๏.๐๏ ์.๔๔ ปานกลาง 

๏. หลักการตอบสนอง : สามารถ฿หຌบริการทีไตอบสนองกับความ
ตຌองการของผูຌกีไยวขຌองภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 

๏.๏๕ ์.๔๔ ปานกลาง 

๐ฺ หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ
ตามป้าหมายทีไก าหนดดยส านึก฿นความรับผิดชอบตอ
สาธารณะ  

๏.๐๔ ์.๔๔ ปานกลาง 

๑ฺ หลักความปรง฿ส : บริหารงานอยางปຂดผยตรงเปตรงมา         ๏.๏์ ํ.์์ ปานกลาง 
๒ฺ หลักการมีสวนรวม : บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌอง

มีส วนรวม฿นการตัดสิน฿จ พืไอการบริหารละพัฒนา
มหาวิทยาลัย                   

๏.๏๐ ์.๕๕ ปานกลาง 

๗ฺ หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสูสวนงาน
ตางโ พืไอสรຌางประสิทธิภาพ฿นการด านินงานทีไดี฿หຌก
มหาวิทยาลัย 

๏.๐๐ ์.๕๒ ปานกลาง 

๔ฺ หลักนิติธรรม : ฿ชຌอ านาจตามกฎหมาย กฎ ระบียบขຌอบังคับ
฿นการบริหารดຌวยความป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิสรีภาพของ
ผูຌกีไยวขຌอง 

๏.๐๏ ์.๕๔ ปานกลาง 

๕ฺ หลักความสมอภาค : บริหารจัดการดยยึดหลักความทา
ทียม฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ   

๏.๏์ ํ.์๏ ปานกลาง 

ํ์ฺ หลักความมุงนຌนฉันทามติ : บริหารงานมหาวิทยาลัยดยนຌน
กระบวนการหาขຌอตกลงจากความคิดหในทัๅงกลุมทีไเดຌละ  
สียประยชน์ 

๏.๏๐ ์.๕๕ ปานกลาง 

รวมฉลีไย ๏.๏๕ ์.๔๏ ปำนกลำง 
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 จำกตำรำงทีไ ใโ พบวา การด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ดຌานการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง มืไอพิจารณาตละดຌานละพิจารณา 
ป็นรายขຌอ พบวา อยู฿นระดับปานกลางทุกดຌาน ดยหลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติ
หนຌาทีไตามป้าหมายทีไก าหนด ดยส านึก฿นความรับผิดชอบตอสาธารณะ มีคาฉลีไยสูงทีไสุด สวนหลักความ
ปรง฿ส : บริหารงานอยางปຂดผยตรงเปตรงมา ละหลักความสมอภาค : บริหารจัดการดยยึดหลักความ 
ทาทียม฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ มีคาฉลีไยตไ าทีไสุด 
 

 โ.กำรประมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหนຌำทีไของผูຌบริหำรมหำวิทยำลัย/ผูຌบริหำรคณะ/
ส ำนัก/สถำบัน  
  

  โฺํ ผลการวิคราะห์การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
มหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี สามารถสดงเดຌดัง ตารางทีไ ใใ-ใ็ 
 

ตำรำงทีไ ใใ  ความถีไละรຌอยละ สถานภาพผูຌประมิน 
 

สถำนภำพ จ ำนวน ิคนี รຌอยละ 
ํ. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๗ ๑.์์ 
๎. กรรมการสภาวิชาการ ๔ ๑.๗ํ 
๏. กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย ํ๎ ๔.๑๗ 
๐. กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ ํ๐ ํ์.์์ 
๑. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมสฺี ๒๕ ๐๕.๎๕ 
๒. ผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา ๏์ ๎ํ.๐๏ 

รวมฉลีไย ํ๐์ ํ์์.์์ 
 

 จำกตำรำงทีไ ใใ พบวา ผูຌประมินสวน฿หญป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมสฺี 
รองลงมาป็นผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา ละกรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ สวนนຌอยทีไสุด              
ป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 

ตำรำงทีไ ใไ  คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไ ขอวผูຌบริหารมหาวิทยาลัย 
 ระดับรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดยรวม 
 

กำรปฏิบัติตำมบำทบำทหนຌำทีไของผูຌบริหำรมหำวิทยำลัย 
ระดับรองอธิกำรบดีละผูຌชวยอธิกำรบดี คำฉลีไย 

คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล
ควำมหมำย 

ดຌานทีไ ํ คุณลักษณะผูຌน า ๏.๔ํ ์.๗ํ มาก 
ดຌานทีไ ๎ การบริหารงานตามหนຌาทีไ ๏.๗๕ ์.๗ํ มาก 
ดຌานทีไ ๏ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๏.๗๑ ์.๔๎ มาก 

รวมฉลีไย ๏.๓๕ ์.๓์ มำก 
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 จำกตำรำงทีไ ใไ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ระดับ                
รองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก ดยมีดຌานคุณลักษณะผูຌน า มีคาฉลีไยสูงทีไสุด  
สวนดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคาฉลีไยตไ าสุด  
 

ตำรำงทีไ ใ5  คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัยระดับ
 รองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดຌานคุณลักษณะผูຌน า 
 

ดຌำนคุณลักษณะผูຌน ำ คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล
ควำมหมำย 

ํ. มีวิสัยทัศน์฿นการบริหารจัดการพืไอก าหนดทิศทาง 
การด านินงานของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ          

๏.๔๒ ์.๔๎ มาก 

๎. ป็ นผูຌ น าทีไ มี คว ามซืไ อสั ตย์ สุ จ ริ ต   สี ยสละละ            
มุงผลประยชน์สวนรวม 

๏.๔๕ ์.๔์ มาก 

๏. มีความสามารถ฿นการชีๅน าละรับผิดชอบตอสังคม   ๏.๗๔ ์.๔๐ มาก 
๐ฺ สวงหาความรูຌพืไอพัฒนาตนองละวิชาชีพ    ๏.๔๐ ์.๕์ มาก 
๑ฺ สรຌางขวัญก าลัง฿จละ฿หຌการสนับสนุนความกຌาวหนຌา

ละสวัสดิการของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาทุกระดับอยาง
หมาะสม  

๏.๗๒ ์.๕๗ มาก 

๒ฺ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสืไอสาร ประสานงานกับ             
ทุกฝຆายละสนับสนุนการท างานป็นทีม   

๏.๔๕ ์.๔๗ มาก 

๗ฺ มีบุคลิกภาพทีไนาชืไอถือศรัทธา ๏.๕์ ์.๔๏ มาก 
๔ฺ ปຂดอกาส฿หຌชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงาน

ของมหาวิทยาลัย 
๏.๒๒ ์.๕๎ มาก 

๕ฺ มีความสามารถ฿นการ฿ชຌขຌอมูลทีไ ชืไ อถือเดຌ  พืไ อ            
การตัดสิน฿จกຌปัญหาอยางหมาะสมตามสถานการณ์  

๏.๒๕ ์.๔๎ มาก 

ํ์. สดงความมุงมัไน฿นการพัฒนามหาวิทยาลัย฿หຌมี          
ความจริญกຌาวหนຌา 

๏.๔๑ ์.๔๔ มาก 

รวมฉลีไย ๏.๔ํ ์.๓ํ มำก 
 

 จำกตำรำงทีไ ใ5 พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ระดับ          
รองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดຌานคุณลักษณะผูຌน า อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา           
มีบุคลิกภาพทีไนาชืไอถือศรัทธา มีคาฉลีไยสูงสุด สวนปຂดอกาส฿หຌชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงาน  
ของมหาวิทยาลัย มีคาฉลีไยตไ าสุด  
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ตำรำงทีไ ใๆ  คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัยระดับ
 รองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ 
  

ดຌำนกำรบริหำรงำนตำมหนຌำทีไ คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 
ควำมหมำย 

ํ. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตามกฎหมาย 
กฎ ระบียบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการ 
ละของมหาวิทยาลัย        

๐.์์ ์.๔์ มาก 

๎. บริหารงานสอดคลຌองกับนยบายละวัตถุประสงค์             
ของมหาวิทยาลัย 

๏.๕๏ ์.๗๐ มาก 

๏. ควบคุม ดูล บุคลากรของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเป            
ตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศ ละขຌอบังคับของ
ทางราชการละของมหาวิทยาลัย  

๏.๗๏ ์.๕ํ มาก 

๐ฺ ควบคุม ดูล การงิน พัสดุ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศละ
ขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลัย    

๏.๗๕ ์.๔๑ มาก 

๑ฺ ควบคุม ดูล สถานทีไละทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศละ
ขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลัย 

๏.๒๕ ์.๔๔ มาก 

๒ฺ จัดท าผนพัฒนามหาวิทยาลัยทีไสอดคลຌองกับบริบท 
ของมหาวิทยาลัย 

๏.๗๕ ์.๔๑ มาก 

๗ฺ ปฏิบัติตามนยบายละผนงาน ฿หຌกิดความส ารใจ 
ตามป้าหมายอยางครบถຌวน 

๏.๗๕ ์.๔๑ มาก 

๔ฺ ติดตามประมินผลการด านินงานดຌานตางโ ๏.๗๐ ์.๕์ มาก 
๕ฺ รักษาระบียบ วินัย จรรยาบรรณละมารยาทหง

วิชาชีพ 
๏.๗๕ ์.๕๎ มาก 

ํ์ฺ สนอรายงานประจ าปี  มีขຌอมูลทีไ ชืไอถือเดຌ ชัดจน
ครอบคลุมภารกิจตางโ ของมหาวิทยาลัย 

๏.๔๎ ์.๔์ มาก 

ํํฺ น าขຌอมูลจากรายงานประจ าปีมา฿ชຌประยชน์฿นการ
ตัดสิน฿จ฿นการบริหารงานละพัฒนามหาวิทยาลัย 

๏.๒๕ ์.๕๎ มาก 

ํ๎. ดูลการตงตัๅงละถอดถอนผูຌบริหารมหาวิทยาลัย         
ดຌวยความหมาะสมละป็นธรรม 

๏.๒๒ ์.๕๎ มาก 

ํ๏ฺ สงสริมละสนับสนุนการด านินงานของสภาวิชาการ 
สภาคณาจารย์ละขຌาราชการ รวมทัๅง สงสริมกิจการ
นักศึกษา พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๏.๔๕ ์.๔๏ มาก 

ํ๐ฺ น ามติละขຌอสนอนะของผูຌ มีสวนกีไ ยวขຌองกับ
มหาวิทยาลัยเปบริหารงาน 

๏.๔ํ ์.๕๎ มาก 

รวมฉลีไย ๏.๓๕ ์.๓๎ มำก 
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 จำกตำรำงทีไ ใๆ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ระดับ                   
รองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา
ป็นรายขຌอ พบวา บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศละขຌอบังคับ
ของทางราชการละของมหาวิทยาลัย มีคาฉลีไยสูงสุด สวนดูลการตงตัๅงละถอดถอนผูຌบริหารมหาวิทยาลัย
ดຌวยความหมาะสมละป็นธรรม มีคาฉลีไยตไ าสุด 
 

ตำรำงทีไ ใ็ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย 
 ระดับรองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ดຌำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล
ควำมหมำย 

ํ. หลักประสิทธิผล : มีผลการปฏิบัติงานทีไมีผล
ป้าหมายดย฿ชຌงบประมาณอยางคุຌมคา 

๏.๒๕ ์.๕๐ มาก 

๎. หลักประสิทธิภาพ : บริหารจัดการอยางหมาะสม  
ดย฿ชຌทรัพยากร ทคนิค ครืไองมือละวลา฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุดตอการบริหารมหาวิทยาลัย 

๏.๗๗ ์.๕๎ มาก 

๏. หลักการตอบสนอง : สามารถ฿หຌบริการทีไตอบสนอง
กับความตຌองการของผูຌกีไยวขຌองภาย฿นระยะวลา           
ทีไก าหนด 

๏.๒๔ ์.๔๑ มาก 

๐ฺ หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบ฿นการ
ปฏิบัติหนຌาทีไตามป้าหมายทีไก าหนดดยส านึก฿น                  
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

๏.๗๕ ์.๔๒ มาก 

๑ฺ หลักความปรง฿ส  : บริหารงานอยางปຂดผย
ตรงเปตรงมา 

๏.๗๏ ์.๕๗ มาก 

๒ฺ หลักการมีสวนรวม : บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌ
ผูຌกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จพืไอการบริหาร
ละพัฒนามหาวิทยาลัย 

๏.๗๑ ์.๕๔ มาก 

๗ฺ หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู            
สวนงานตางโ  พืไอสรຌางประสิทธิภาพ฿นการ
ด านินงานทีไดี฿หຌกมหาวิทยาลัย 

๏.๔๎ ์.๔๔ มาก 

๔ฺ หลักนิติธรรม : ฿ชຌอ านาจตามกฎหมาย กฎ ระบียบ 
ขຌอบังคับ฿นการบริหารดຌวยความป็นธรรม ค านึงถึง
สิทธิสรีภาพของผูຌกีไยวขຌอง 

๏.๔๎ ์.๕์ มาก 

๕ฺ หลักความสมอภาค : บริหารจัดการดยยึดหลัก
ความทาทียม฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ 

๏.๗ํ ์.๕๒ มาก 

ํ์ฺ หลักความมุงนຌนฉันทามติ :บริหารงานมหาวิทยาลัย
ดยนຌนกระบวนการหาขຌอตกลงจากความคิดหใน 
ทัๅงกลุมทีไเดຌละสียประยชน์ 

๏.๗๐ ์.๕๑ มาก 

รวมฉลีไย ๏.๓๑ ์.๔๎ มำก 
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 จำกตำรำงทีไ ใ็ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัยระดับ                
รองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก 
มืไอพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล ตละดຌานละพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา อยู฿นระดับมาก ดยหลักการ
กระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสูสวนงานตางโ พืไอสรຌางประสิทธิภาพ฿นการด านินงานทีไดี฿หຌก
มหาวิทยาลัย ละหลักนิติธรรม : ฿ชຌอ านาจตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ฿นการบริหารดຌวยความป็น
ธรรม ค านึงถึงสิทธิสรีภาพของผูຌกีไยวขຌอง มีคาฉลีไยสูงทีไสุด สวนหลักความสมอภาค : บริหารจัดการดย          
ยึดหลักความทาทียม฿นการปฏิบัติงานละการ฿หຌบริการ มีคาฉลีไยตไ าทีไสุด  
   

 ๎ฺ๎ ผลการวิคราะห์การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
มหาวิทยาลัยระดับผูຌบริหารคณะ/ส านัก/สถาบัน สามารถสดงเดຌ ดังตารางทีไ ใ่-ไใ 
 

ตำรำงทีไ ใ่  ความถีไละรຌอยละ สถานภาพผูຌประมิน 
 

สถำนภำพ จ ำนวน ิคนี รຌอยละ 
ํ.  ผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ๑๗ ๗.๕๗ 
๎.  ประธานสาขาวิชา ๐๎ ๑.๔๗ 
๏.  คณาจารย์ ๏๎๐ ๐๑.๏ํ 
๐.  จຌาหนຌาทีไ ๎๕๎ ๐์.๔๐ 

รวมฉลีไย ๓ํ๑ ํ์์.์์ 
 

 จำกตำรำงทีไ ใ่ พบวา ผูຌประมินสวน฿หญป็นคณาจารย์ รองลงมาป็น หัวหนຌาส านักงานหรือ
จຌาหนຌาทีไ สวนกลุมทีไมีจ านวนนຌอยทีไสุดป็นประธานสาขาวิชา  
 

ตำรำงทีไ ใ้ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/ส านัก /
 สถาบัน  
 

กำรปฏิบัติตำมบำทบำทหนຌำทีไของผูຌบริหำร 
คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 

คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 
ควำมหมำย 

ดຌานทีไ ํ คุณลักษณะผูຌน า ๏.๗์ ์.๔๕ มาก 
ดຌานทีไ ๎ การบริหารงานตามหนຌาทีไ ๏.๗๗ ์.๔๐ มาก 
ดຌานทีไ ๏ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๏.๗๏ ์.๔๗ มาก 

รวมฉลีไย ๏.๓๐ ์.๔์ มำก 
 

 จำกตำรำงทีไ ใ้ พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/ส านัก/สถาบัน               
ทัๅง ๏ ดຌาน ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ             
มีคาฉลีไยสูงสุด สวนดຌานคุณลักษณะผูຌน า มีคาฉลีไยตไ าสุด 
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ตำรำงทีไ ไเ จ านวนผูຌประมิน คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
 คณะ/ส านัก/สถาบัน ดยรวมทัๅง ๏ ดຌาน จ านกตามคณะ/ส านัก/สถาบัน   
 

คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 
ดยรวมทัๅง ๏ ดຌำน   

จ ำนวน
ผูຌตอบ 

คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล
ควำมหมำย 

ํฺ คณะครุศาสตร์  ๕ํ ๏.๔๑ ์.๔์ มาก 
๎. คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์   ํ์๑ ๏.๗๗ ์.๗์ มาก 

๏. คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ํ๏๑ ๏.๒๐ ์.๗๑ มาก 
๐ฺ คณะวิทยาการจัดการ   ๒๗ ๏.๎ํ ์.๕์ ปานกลาง 
๑ฺ บัณฑิตวิทยาลัย   ํ๏ ๏.๔์ ์.๗ํ มาก 
๒ฺ ส านักงานอธิการบดี ํ๏๏ ๏.๑๎ ์.๔์ มาก 
๗ฺ ส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน ๎๗ ๐.์๎ ์.๑๗ มาก 
๔ฺ ส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ ๎๐ ๐.์๔ ์.๗๏ มาก 
๕ฺ ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน   ๔ ๐.๑ํ ์.๎๕ มากทีไสุด 

ํ์ฺ ส านักศิลปะละวัฒนธรรม  ๕ ๏.๕๗ ์.๗๔ มาก 
ํํฺ สถาบันวิจัยละพัฒนา ํ๎ ๏.๕๑ ์.๑๒ มาก 
ํ๎ ส านักรงรียนสาธิต ๑๏ ๐.๎๗ ์.๒๒ มาก 
ํ๏ ส านักคอมพิวตอร์ ํ๔ ๐.ํ๎ ์.๑๑ มาก 
ํ๐ฺ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๔ ๐.๒๔ ์.ํ๒ มากทีไสุด 
ํ๑. ส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศ ๐ ๐.์ํ ์.๗ํ มาก 

รวมฉลีไย ๓ํ๑ ๏.๓๐ ์.๔์ มำก 
 

 จำกตำรำงทีไ ไเ พบวา คณาจารย์ละจຌาหนຌาทีไ฿นคณะ/ส านัก/สถาบัน เดຌประมินการปฏิบัติ
ตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/ส านัก/สถาบัน ทัๅง ๏ ดຌาน ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา
ป็นรายคณะ พบวา คาฉลีไยสูงสุด เดຌก คณะครุศาสตร์ รองลงมาป็น บัณฑิตวิทยาลัยละคณะมนุษยศาสตร์
ละสังคมศาสตร์ ตามล าดับ สวนคาฉลีไยตไ าสุด เดຌก คณะวิทยาการจัดการ ละมืไอพิจารณาป็นส านัก 
พบวา มีคาฉลีไยสูงสุด เดຌก ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา รองลงมาป็น ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขาย
อาซียน ละส านักรงรียนสาธิต สวนคาฉลีไยตไ าสุด เดຌก ส านักงานอธิการบดี 
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ตำรำงทีไ ๐แ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/ส านัก/
 สถานบัน ดຌานคุณลักษณะผูຌน า จ านกตามคณะ/ส านัก/สถาบัน 
 

คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 
ดຌำนคุณลักษณะผูຌน ำ 

คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 
ควำมหมำย 

ํฺ คณะครุศาสตร์  ๏.๔ํ ์.๕๎ มาก 
๎. คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์   ๏.๗๔ ์.๗๔ มาก 

๏. คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ๏.๒์ ์.๔์ มาก 
๐ฺ คณะวิทยาการจัดการ   ๏.ํ๔ ํ.์ํ ปานกลาง 
๑ฺ บัณฑิตวิทยาลัย   ๏.๗๑ ์.๗๕ มาก 
๒ฺ ส านักงานอธิการบดี ๏.๐๎ ์.๕๔ ปานกลาง 
๗ฺ ส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน ๏.๕์ ์.๗์ มาก 
๔ฺ ส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ ๐.์๐ ์.๔๒ มาก 
๕ฺ ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน   ๐.๐์ ์.๐๏ มาก 

ํ์ฺ ส านักศิลปะละวัฒนธรรม  ๏.๕๏ ์.๔๗ มาก 
ํํฺ สถาบันวิจัยละพัฒนา ๏ฺ๔๑ ์.๑๒ มาก 
ํ๎ฺ ส านักรงรียนสาธิต ๐ฺ๏๏ ์ฺ๑๏ มาก 
ํ๏ฺ ส านักคอมพิวตอร์ ๐.ํ๐ ์.๑๕ มาก 
ํ๐ฺ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๐ฺ๒์ ์ฺ๏์ มากทีไสุด 
ํ๑. ส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศ ๐ฺ์๏ ์ฺ๗๕ มาก 

รวมฉลีไย ๏.๓์ ์.๔๕ มำก 
  

 จำกตำรำงทีไ ไแ พบวา ผลการประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/
ส านัก/สถาบัน ดຌานคุณลักษณะผูຌน า จ านกตามคณะ/ส านัก/สถาบัน ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมากละ              
ผูຌประมินมีความคิดหใน฿กลຌคียงกัน ยกวຌน คณะวิทยาการจัดการ 
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ตำรำงทีไ ไโ คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/ส านัก/

 สถาบัน ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ จ านกตามคณะ/ส านัก/สถาบัน 
 

คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 
ดຌำนกำรบริหำรงำนตำมหนຌำทีไ   

คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 
ควำมหมำย 

ํฺ คณะครุศาสตร์  ๏.๕์ ์.๔๗ มาก 
๎. คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์   ๏.๗๕ ์.๔๒ มาก 
๏. คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ๏.๒๒ ์.๔๎ มาก 
๐ฺ คณะวิทยาการจัดการ   ๏.๎๕ ์.๔๐ ปานกลาง 
๑ฺ บัณฑิตวิทยาลัย   ๏.๕๎ ์.๒์ มาก 
๒ฺ ส านักงานอธิการบดี ๏.๑๗ ์.๗๗ มาก 
๗ฺ ส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน ๐.ํํ ์.๒ํ มาก 
๔ฺ ส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ ๐.์๔ ์.๒๔ มาก 
๕ฺ ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน   ๐.๑๏ ์.๐๎ มากทีไสุด 

ํ์ฺ ส านักศิลปะละวัฒนธรรม  ๐.์๐ ์.๗๎ มาก 
ํํฺ สถาบันวิจัยละพัฒนา ๐.์๔ ์.๒ํ มาก 
ํ๎ ส านักรงรียนสาธิต ๐.๎๗ ์.๔ํ มาก 
ํ๏ ส านักคอมพิวตอร์ ๐.ํ์ ์.๑๏ มาก 
ํ๐ฺ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๐.๗์ ์.๎๗ มากทีไสุด 
ํ๑. ส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศ ๐.์๎ ์.๒๑ มาก 

ดยรวม ๏.๓๓ ์.๔๐ มำก 
 

 จำกตำรำงทีไ ไโ พบวา ผลการประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/ส านัก/
สถาบัน ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ จ านกตามคณะ/ส านัก/สถาบัน ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมากละ               
ผูຌประมินมีความคิดหใน฿กลຌคียงกัน 
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ตำรำงทีไ ไใ  คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ /ส านัก/
 สถาบัน ดຌานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จ านกตามคณะ/ส านัก/สถาบัน  
 

คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 
ดຌำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

คำฉลีไย 
คำบีไยงบน
มำตรฐำน 

ปล 
ควำมหมำย 

ํฺ คณะครุศาสตร์  ๏.๔๏ ์.๔๒ มาก 
๎. คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์   ๏.๗๑ ์.๗๑ มาก 
๏. คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ๏.๒๐ ์.๔๒ มาก 
๐ฺ คณะวิทยาการจัดการ   ๏.ํ๐ ์.๕๒ ปานกลาง 
๑ฺ บัณฑิตวิทยาลัย   ๏.๒๒ ํ.๎๗ มาก 
๒ฺ ส านักงานอธิการบดี ๏.๑๒ ์.๔๗ มาก 
๗ฺ ส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน ๐.์๏ ์.๒๎ มาก 
๔ฺ ส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ ๐.ํํ ์.๗๏ มาก 
๕ฺ ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน   ๐.๑๕ ์.๏ํ มากทีไสุด 

ํ์ฺ ส านักศิลปะละวัฒนธรรม  ๏.๕๎ ์.๔์ มาก 
ํํฺ สถาบันวิจัยละพัฒนา ๏.๔๒ ์.๑๑ มาก 
ํ๎ ส านักรงรียนสาธิต ๐.๎๎ ์.๔๎ มาก 
ํ๏ ส านักคอมพิวตอร์ ๐.ํํ ์.๒์ มาก 
ํ๐ฺ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๐.๗๏ ์.๎ํ มากทีไสุด 
ํ๑. ส านักประชาสัมพันธ์ละสารสนทศ ๏.๕๔ ์.๗๏ มาก 

ดยรวม ๏.๓๏ ์.๔๓ มำก 
 

 จำกตำรำงทีไ ไใ พบวา ผลการประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/ส านัก/
สถาบัน ดຌานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จ านกตามคณะ/ส านัก/สถาบัน ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก
ละผูຌประมินมีความคิดหใน฿กลຌคียงกัน ยกวຌนบัณฑิตวิทยาลัย   
 

ขຌอสนอนะละควำมคิดหในของผูຌตอบบบประมิน 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ มีจุดขใง/จุดดน ดังนีๅ 
 

 ดຌำนกำรบริหำรงำนทัไวเป 
 

  มหาวิทยาลัยมีชืไอสียงละป็นทีไยอมรับ มีศิษย์กาทีไมีชืไอสียง฿นระดับประทศ สามารถ
รับนิสิตนักศึกษาขຌามาศึกษาป็นจ านวนมาก มีทรัพยากรละงบประมาณพียงพอ มีความมัไนคงทางการงิน             
น าทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัยมาบริหารจัดการการรียนการสอน ท างานรวมกันป็นอยางกัลยาณมิตร            
มีความสัมพันธเมตรีอันดีงามละมีการท าขຌอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทัๅง฿นละตางประทศ  
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 ดຌำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

  จัดศึกษาดูงานทัๅง฿นละตางประทศอยางตอนืไอง มีทุนสนับสนุนการท างานวิจัยละ          
ทุนสนับสนุนการศึกษา฿นระดับทีไสูงขึๅน มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย฿นตางประทศ มีการจัดระบบ              
การควบคุมคุณภาพการพัฒนาบุคลากร 

 

 ดຌำนวิชำกำร 
 

  มีนยบายทีไชัดจน มีหลักสูตรทีไหลากหลาย มีสาขาวิชาทีไดนละป็นทีไยอมรับ มีกิจกรรม
ละการจัดการรียนการสอนดຌานดนตรีทีไป็นการฝຄกปฏิบัติ฿หຌนิสิตนักศึกษาเดຌปฏิบัติจริง มีการน านิสิต
นักศึกษาออกสดงละประกวด฿นงานตางโ สงสริมการจัดการรียนการสอนควบคูกับการท ากิจกรรม 
คณาจารย์ละบุคลากรมีคุณวุฒิสูง มีความรูຌความสามารถ มีต าหนงทางวิชาการ อยู฿นชวงวัยหงการรียนรูຌ 
ท างานเดຌทัๅงงานสอนละงานวิจัย คณาจารย์มีความ฿กลຌชิดละคอย฿หຌค าปรึกษา นะน า฿หຌกนิสิตนักศึกษา
เดຌป็นอยางดี  
 

 ดຌำนนิสิตนักศึกษำ 
 

  มีการพัฒนาศักยภาพดຌานภาวะผูຌน าของนิสิตนักศึกษา มีการฝຄกลักษณะของบัณฑิต            
ทีไสามารถท างานภาย฿ตຌภาวะความกดดันเดຌ มีการจัดการอบรมนิสิตนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ละ
บุคลากรภายนอก มีความพรຌอม฿นดຌานของอาคารสถานทีไตอการรียนการสอน มีสิไงอ านวยความสะดวกละ
ทคนลยีตางโ ทีไทันสมัย 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ มีจุดออน/จุดดຌอย ดังนีๅ 
   

 ดຌำนกำรบริหำรงำนทัไวเป 
 

  นยบายของผูຌบริหารเมชัดจนนืไองจากมีการปลีไยนอธิการบดีละการมีอธิการบดี
รักษาการรวมทัๅงมีการสรรหาอธิการบดีทีไลาชຌา การขาดความขຌา฿จ฿นรืไองของการสัไงการละการท างาน             
เมป็นระบบดียวกัน มหาวิทยาลัยมีคา฿ชຌจายทีไกินความจ าป็นละมองขຌามผลงานของบุคลากรระดับลาง 
ผูຌบริหารตละระดับเมปฏิบัติอยางจริงจัง เมมีความป็นเปเดຌของการบรรลุป้าหมายตามพันธกิจ การปຂดสรี                    
ทางการศึกษานຌอย ฿ชຌทรัพยากรอยางเมมีประสิทธิภาพ เมมีการประชาสัมพันธ์  มีงานวิจัยทีไสามารถน าเป฿ชຌ
เดຌนຌอย ขาดระบบกลเกทีไจะสงสริมรืไองการท าผลงานทางวิชาการ ผูຌมีความสามารถเมมีบทบาทรวมพัฒนา
มหาวิทยาลัย ภาพลักษณ์ดຌานความขຌมขใงทางวิชาการเมดนชัด มีระดับมาตรฐานการจัดการรียนการสอน
คอนขຌางตไ า 
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 ดຌำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

  ขาดการสรຌางวัฒนธรรมการคารพผูຌอาวุส คณาจารย์ขาดทักษะดຌานภาษาอังกฤษ            
ขาดการยอมรับทางดຌานวิชาการ รงสรຌางอุดมการณ์ ความป็นธรรม ทักษะละประสบการณ์฿นการท างาน                   
ทีไมีประสิทธิภาพ ยึดหลักระบียบทีไถูกตຌอง ฿ชຌทรัพยากรทคนลยีสารสนทศอยางคุຌมคา พัฒนาทักษะ
ทางดຌานภาษาละคอมพิวตอร์ การสงสริมการพัฒนาบุคลากรดຌานคุณภาพทางวิชาการละทางการวิจัย 

  

 ดຌำนนิสิตนักศึกษำ 
 

  ขาดการกวดขันรืไองระบียบวินัย รืไองการตงกาย การดินบนถนน การก าหนดทีไ               
สูบบุหรีไ จิตส านึกจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ทักษะรืไองภาษา  

 

 ดຌำนทคนลยีสำรสนทศ 
 

  เมอืๅอตอการปฏิบัติงาน ตຌองปรับปรุงระบบคอมพิวตอร์ Internet e-Mail ทคนลยี                 
฿นหຌองรียน ระบบสียง สภาพหຌองรียน กຌาอีๅ ตຍะรียน  
 

 ดຌำนกำรประชำสัมพันธ์ 
 

  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาย฿นละภายนอกเมชัดจน/เมดน จัดป็นรายการวิทยุ 
จຌงผานคณะละสาขาวิชา ฿หຌครือขายมารวมกิจกรรมละอาศัยครือขายสรຌางนืๅอหาทีไจะสืไอสารทีไดี           
รวมกันมกีารชืไอมยงครือขายชุมชน 
 

 ดຌำนอำคำรสถำนทีไ 
 

  ลานจอดรถหรือบริ วณจอดรถเม พียงพอ ขาดลานจัดกิจกรรม หຌองรียนละ               
หຌองปฏิบัติงานมีศษขยะตามทอระบายนๅ าทิๅง การออกบบพืๅนทีไ฿ชຌสอย฿หຌเดຌประยชน์คุຌมคา พนักงาน              
ท าความสะอาดละพนักงานรักษาความปลอดภัยเมท าหนຌาทีไอยางขຌมขใง  
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ มีปัญหำ/อุปสรรค ดังนีๅ 
 

 ดຌำนกำรบริหำรงำนทัไวเป 
 

  ขาดความตอนืไองของผูຌบริหารระดับสูง เมมีความชัดจน ขาดความป็นอกภาพ            
สภามหาวิทยาลัยยังเมขຌมขใงพอ ตຌองมีการปรับปรุงขຌอบังคับ กฎ ระบียบตางโ ฿นมหาวิทยาลัย ขาดการ
วางผนงาน฿นการสรຌางวิทยาขต฿หม ขาดการสรຌางการสืไอสาร฿หຌขຌา฿จ มีการบงชนชัๅน การประชาสัมพันธ์
ขาวสารละกิจกรรมเมทัไวถึง นยบายการพัฒนาบุคลากรเมชัดจน ระบบอินตอร์นใตเมสมบูรณ์ ขาดการ
รักษาความปลอดภัย ขาดการก าหนดยุทธศาสตร์ทีไมุงนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ 
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 ดຌำนงบประมำณ 
 

  เดຌรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐนຌอย งินบ ารุงการศึกษาเมพียงพอ การบิกจายงิน
งบประมาณมีขัๅนตอนละวิธีการทีไยุงยาก มีรายจายมากกวารายรับ นักศึกษาช าระงินลาชຌา คาตอบทน
ต าหนงทางวิชาการตไ ากินเป 
 

 ดຌำนวิชำกำร 
 

  การปຂดหลักสูตร฿หม ฿หຌตละสาขาวิชาจัดการรียนการสอนอง มีนืๅอหาวิชาการ             
ทีไเมเดຌคุณภาพ ขาดการสงสริม฿นรืไองวิชาการละงานวิจัยทีไป็นทีไยอมรับ฿นระดับชาติละระดับนานาชาติ  
 

 ดຌำนบุคลำกร 
 

  บุคลากรขาดการ฿หຌความส าคัญกับสวนรวม ความรัก ความสามัคคี ความซืไอตรง             
ความรับผิดชอบ฿นหนຌาทีไ ความหลืไอมลๅ าดຌานการท างาน ความขัดยຌง การกระจายงาน ขาดความรูຌละ           
การพัฒนาตนอง การสรຌางขวัญละก าลัง฿จ ความผูกพันตอองค์กร การจัดสรรอัตราก าลังบุคคลตามจ านวน
กณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน฿นสถาบันอุดมศึกษา ิกฺพฺอฺี การสงสริมการท างาน
วิจัย สัดสวนนักศึกษาตออาจารย์ผูຌสอนเมหมาะสม บุคลากรมีวิสัยทัศน์ทางการมืองมากกวาทางวิชาการ 
คุณวุฒิละความสามารถของอาจารย์ชิงวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ขาดความรับผิดชอบ ขาดจิตส านึก 
ขาดวินัย ขาดวุฒิภาวะ฿นการตัดสิน฿จ การสกนนิๅวมือของจຌาหนຌาทีไป็นอุปสรรค฿นการท างาน  
 

 ดຌำนนิสิตนักศึกษำ 
 

  นิสิตนักศึกษามีผลการรียนเมเดຌตามกณฑ์ ละเมถูกคัดชืไอออก การ฿หຌนักศึกษามาท า
กิจกรรมหรือปฏิบัติงาน฿นวลากลางคืน การตงตัวของนิสิตนักศึกษาเมหมาะสม  
 

 ดຌำนทคนลยีสำรสนทศ 
 

  ขาดครืไองมือละอุปกรณ์ทีไทันสมัยทีไพรຌอม฿ชຌงาน฿นการรียนการสอนละการซอมซม            
฿หຌ฿ชຌงานเดຌ  
 

 ดຌำนอำคำรสถำนทีไ 
 

   สถานทีไคับคบ เมมีสถานทีไท ากิจกรรมหรือผอนคลาย เมมีพืๅนทีไจอดรถ หຌองรียน               
เมพียงพอ หຌองนๅ าเมสะอาดมีกลิไนหมใน เมมีการท าความสะอาดหຌองรียน มีฝุຆนกาะกระจกหนามาก เมมี 
การจัดสถานทีไส าหรับสูบบุหรีไ  
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ มีนวนຌมควำมป็นเปเดຌ ดังนีๅ 
 

 ดຌำนกำรบริหำรงำนทัไวเป 
 

   มีผูຌบริหารทีไมีความขຌา฿จ฿นการบริหาร มีความชัดจน฿นรืไองนยบาย มีการท างานทีไมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล สรຌางวิสัยทัศน์฿หຌผูຌตามขับคลืไอนตามจตนารมณ์ทีไตัๅงเวຌ ลดการเปศึกษาดูงาน
ตางประทศทีไจัดขึๅนปีละหลายโครัๅง นຌนการรียนรูຌควบคูกับการปฏิบัติงานนຌนง านวิจัยละพัฒนา              
สูความป็นลิศ฿นดຌานทีไมหาวิทยาลัยมีชืไอสียง นຌนการสงสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ พัฒนาศูนย์นอกทีไตัๅง
สระยายสม สนับสนุนการจัดตัๅงศูนย์พยาบาลฯ พทย์ผนเทย นຌนอัตลักษณ์ดຌานสงสริมความป็นเทย           
฿หຌชัดจน 
 

 ดຌำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

  สรຌางบรรทัดฐานระบียบวินัย พัฒนาทักษะภาษา การชิญผูຌทรงคุณวุฒิละผูຌช านาญ               
การบริหารงานมาป็นทีไปรึกษาสรຌางบุคลากร฿หຌมีความป็นอันหนึไงอันดียวกัน ชวยหลือซึไงกันละกัน                
สรຌางความรัก ความสามัคคี ลดการบงพรรคบงพวกภาย฿นมหาวิทยาลัย เมหในประยชน์สวนตนมากกวา
ประยชน์สวนรวม 
 

 ดຌำนนิสิตนักศึกษำ 
 

  สรຌางภาพลักษณ์ของนิสิตนักศึกษาละสรຌางครงการตางโ ละ฿หຌการชวยหลือสังคม                 
มีความกระตือรือรຌนชวยกันดูลนิสิตนักศึกษา฿หຌมีศักยภาพพิไมมากขึๅน มีระบบการคัดลือกนิสิตนักศึกษาทีไดี 
 

 ดຌำนวิชำกำร 
 

  สนับสนุนการจัดตัๅงศูนย์วิทยาศาสตร์  คมี ฟຂสิกส์ ปຂดหลักสูตรสาขาวิชา฿หมโ ฿หຌ
สอดคลຌองกับความตຌองการ พัฒนาหลักสูตรป็น English Program หรือหลักสูตรนานาชาติ ดຌานทักษะ           
ทางภาษา พัฒนาชุมชนดยการ฿ชຌการวิจัย ละสามารถตอบจทย์การพัฒนาทຌองถิไนเดຌป็นอยางดี ฿หຌ
ความส าคัญกับการรียนรูຌภาษาพืไอนบຌาน฿นอาซียน ปຂดหลักสูตรสอนดนตรีสากล 
 

 ดຌำนอำคำรสถำนทีไ 
 

  มีการปรับปรุงอาคารสถานทีไละทีไจอดรถ฿หຌพียงพอตอการ฿ชຌบริการ ปรับปรุงหຌองรียน            
ละอุปกรณ์การรียนการสอน 
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 สรุปผลกำรประมินสวนทีไ ๏  
 

   จากการจกบบสอบถาม ฿หຌก กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการ
สงสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมสฺี คณาจารย์ จຌาหนຌาทีไละผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา มีผูຌประมิน
รวมทัๅงหมด จ านวน ๔ํ๐ คน ผลการประมินการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
ดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง ดยดຌานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยู฿นระดับมากละ               
มีคาฉลีไยสูงทีไสุด ดຌานการบริหารงานชิงระบบ ละดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู฿นระดับ 
ปานกลาง การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดีละ
ผูຌชวยอธิการบดี ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก ดยมีดຌานคุณลักษณะผูຌน ามีคาฉลีไยสูงทีไสุด รองลงมาป็น           
ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไ สวนดຌานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีคาฉลีไยตไ าสุด ละผูຌ ประมิน        
ซึไงป็นคณาจารย์ละจຌาหนຌาทีไ฿นคณะ/ส านัก/สถาบัน เดຌประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร
คณะ/ส านัก/สถาบัน ทัๅงดຌาน คุณลักษณะผูຌน า ดຌานการบริหารงานตามหนຌาทีไละดຌานการบริหารตาม              
หลักธรรมาภิบาล ดยรวมฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา ป็นรายคณะ พบวา คาฉลีไยสูงสุด เดຌก           
คณะครุศาสตร์ รองลงมาป็น บัณฑิตวิทยาลัยละคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ตามล าดับ สวนคาฉลีไย
ตไ าสุด เดຌก คณะวิทยาการจัดการ ละมืไอพิจารณาป็นส านัก พบวา มีคาฉลีไยสู งสุด เดຌก ส านักกิจการ 
นิสิตนักศึกษา รองลงมาป็น ส านักวิทศสัมพันธ์ละครือขายอาซียน ละส านักรงรียนสาธิต สวนคาฉลีไย
ตไ าสุด เดຌก ส านักงานอธิการบดี 
 

 ส าหรับความคิดหในละขຌอสนอนะทีไเดຌจากการตอบบบสอบถามปลายปຂดพบวา ควรมี
นยบายทีไชัดจน ท างานนຌนประสิทธิภาพละประสิทธิผล สรຌางวิสัยทัศน์฿หຌผูຌตามขับคลืไอนตามจตนารมณ์ 
ลดการเปศึกษาดูงานตางประทศ นຌนการรียนรูຌควบคูกับการปฏิบัติงาน นຌนงานวิจัยละพัฒนา พัฒนาศูนย์
นอกทีไตัๅงสระยายสม สนับสนุนการจัดตัๅงศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์พยาบาลฯ การพทย์ผนเทย การนຌน              
อัตลักษณ์ดຌานสงสริมความป็นเทย สรຌางระบียบวินัย พัฒนาทักษะภาษา สรຌางความป็นอันหนึไงอันดียวกัน 
ชวยหลือซึไงกันละกัน ลดการบงพรรคบงพวก การหในประยชน์สวนรวม สรຌางภาพลักษณ์ของนิสิต
นักศึกษา฿หຌความชวยหลือสังคม มีความกระตือรือรຌน ดูลนิสิตนักศึกษา฿หຌมีศักยภาพพิไมมากขึๅน  มีระบบ   
การคัดลือกนิสิตนักศึกษาทีไดี ปຂดหลักสูตรทีไสอดคลຌองกับความตຌองการ หลักสูตร English Program หรือ
หลักสูตรนานาชาติ พัฒนาชุมชน ดยการ฿ชຌการวิจัย การ฿หຌความส าคัญกการรียนรูຌภาษาพืไอนบຌาน                  
฿นอาซียนละการปຂดหลักสูตรสอนดนตรีสากล 
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 ขຌอสนอนะจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
 

 ผลการประมินภาพรวมการด านินงานของมหาวิทยาลัย อยู฿นระดับปานกลาง กือบทัๅงหมด     
ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวา การบริหารงานมีความสีไยงคอนขຌางมาก อาจป็นพราะวา฿นชวงนีๅมีการปลีไ ยนปลง
อธิการบดีของมหาวิทยาลัย ต฿นสวนของการประมินการด านินงานของคณะ/ส านัก/สถาบัน ผลการประมิน
อยู฿นระดับคอนขຌางดี กรรมการอาจจะสนอเวຌ฿หຌพอหในภาพวา฿นรืไองของความชัดจนของผูຌบริหารนัๅนป็น
รืไองทีไส าคัญ มืไอมีการตงตัๅงอธิการบดีลຌว คณะผูຌบริหารควรรงกຌเขปัญหา สวนปัญหาทีไกิดขึๅนนัๅน          
อาจป็นพราะทุกคนขาดขวัญก าลัง฿จ ขาดความชืไอมัไน฿นการด านินงาน 
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รำยละอียดละสรุปผลกำรประมินสวนทีไ ไ กำรตรวจยีไยมหนวยงำนของ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจ
จຌำพระยำ รอบรก วันทีไ โใ พฤษภำคม ถึง แ่ มิถุนำยน โ55็  

 

 การตรวจยีไยมหนวยงานตางโ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ป็นสวนหนึไงของ                    
การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ               
ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึไง฿นปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ ออกตรวจยีไยมทุกหนวยงาน โ รอบ               
รอบรก ดือนพฤษภาคม ถึง ดือนมิถุนายน พฺศฺ โ55็ รอบทีไ โ ดือนพฤศจิกายน พฺศฺโ55็ 
 

 รำยงำนผลกำรตรวจยีไยมหนวยงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมิน 
ผลงำนของมหำวิทยำลัย รอบรก วันทีไ โใ พฤษภำคม ถึง แ่ มิถุนำยน โ55็ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. โ55็ 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย เดຌขຌาตรวจยีไยม
หนวยงาน ํ๑ หนวยงานของมหาวิทยาลัย ฿นรอบรก ระหวางดือนพฤษภาคม ถึง ดือนมิถุนายน ๎๑๑๗         
ดยการสัมภาษณ์พูดคุยลกปลีไยนความคิดหใน รวมทัๅง การจกบบสัมภาษณ์ความคิดหในเดຌประดใน           
สรุปป็นภาพรวม ทัๅงหนายงานทีไท าหนຌาทีไจัดการรียนการสอนละหนวยงานทีไท าหนຌาทีไสนับสนุนการจัด           
การรียนการสอน เดຌดังนีๅ 
 

  แ.จำกกำรสัมภำษณ์฿นประดในทีไวำเดຌรับ/รูຌวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหำวิทยำลัย
พียง฿ด ผูຌ฿หຌสัมภำษณ์฿นหนวยงำนตำงโ ทัๅงระดับคณะ/ส ำนัก/สถำบัน ดยภำพรวมเดຌรับทรำบจำก 
 

  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมระดับผูຌบริหารคณะ 
คณาจารย์ละบุคลากรของหนวยงาน ละทางสืไอการประชาสัมพันธ์ตางโ ชน อกสารผนคูมือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ผนเวนิล วใบเซต์ของมหาวิทยาลัย การติดบอร์ดตามผนังตึก อกสารคูมือการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา การจัดนิทรรศการบຌานสมดใจ ป็นตຌน ดยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมุงน าพามหาวิทยาลัย          
฿หຌป็นลิศ มีคุณภาพสากลชัๅนน าละมีพันธกิจพืไอผลิตบัณฑิตทีไมีคุณภาพ พัฒนาทักษะ ศักยภาพ คุณธรรม 
จริยธรรมละพัฒนาองค์กร฿หຌป็นหลงการรียนรูຌ ป็นศูนย์กลางการวิจัยละวิชาการ ชืไอมยงครือขาย    
ทัๅง฿นละตางประทศ มหาวิทยาลัยเดຌตรียมรับกับการพัฒนาประทศ ละตรียมความพรຌอมพืไอกຌาวขຌาสู
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ละการกຌาวขຌาสูการป็น World Class Quality University ดยมีการกระตุຌน
คณาจารย์  นิสิต นักศึกษา ฿นการพัฒนาการรียนรูຌ฿นดຌานตางโ ละสามารถประยุกต์฿ชຌความรูຌ฿หຌกຌาวทันลก
ปัจจุบันเดຌอยางตใมความสามารถ ละพันธกิจของมหาวิทยาลัย มี ไ ดຌาน เดຌก การรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการกสังคม ละการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดยมีหลักการ ระบบละกลเกของตัวชีๅวัด         
ตามกณฑ์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยละการบริหารงาน 
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  โ.สภำพภำย฿นมหำวิทยำลัยหมำะสมกับกำรป็นสถำบันอุดมศึกษำพียง฿ด 
 

   โ.แ จำกบบสัมภำษณ์กีไยวกับสภำพวดลຌอมทำงวิชำกำร ผูຌ฿หຌสัมภำษณ์           
฿นหนวยงำนตำงโ ดยภำพรวมมีขຌอสรุป เดຌดังนีๅ 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยาป็นสถาบันทีไมีคุณภาพละมีชืไอสียง  
มีบรรยากาศทางวิชาการทีไหมาะกับการป็นมหาวิทยาลัยชัๅนน า  บุคลากรมีชืไอสียง ชน ดຌานวิชาการ            
มีสภาพวดลຌอมทีไตใมเปดຌวยศักยภาพทางวิชาการ คณาจารย์ละบุคลากรมีความรูຌความสามารถ พราะ
มหาวิทยาลัยมีการสงสริมการรียนรูຌ  การพัฒนาบุคลากร สงสริมทักษะทางภาษาดຌานหลักสูตรนืๅอหา     
รายวิชา ฿นหลักสูตร มีพืๅนฐานความรูຌทีไ หมาะสม฿นการรียนรูຌ  มีการอบรมทางวิชาการทีไหลากหลาย                
ท า฿หຌคณาจารย์เดຌรับความรูຌ ฿หมโ  อยางตอนืไองละตอยอดจากการขຌาอบรมจากมหาวิทยาลัย              
จากตางประทศ ฯลฯ ดยมหาวิทยาลัยมีการท าบันทึกขຌอตกลงความรวมมือ ิMOUี ลกปลีไยนนิสิต
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยประทศพืไอนบຌาน  ท า฿หຌกิดครือขายทางวิชาการ ขຌาสูตัวบงชีๅ ประชาคมศรษฐกิจ
อาซียน มีหลักสูตรทีไตอบจทย์ความตຌองการของประทศพืไอนบຌาน มีการสนับสนุน฿หຌคณาจารย์ท าผลงาน
ทางวิชาการ การท าผลงานวิจัยละศึกษาตอ฿นระดับทีไสูงขึๅน สงสริม฿หຌนิสิตขຌารวมขงขันประกวดผลงาน
ทางวิชาการ฿นรูปบบตางโ รวมทัๅงสนับสนุนการฝຄกอบรมทางวิชาการดຌานตางโ คณะฯมีการมุงนຌน           
การปรับปรุงคุณภาพดຌานวิชาการละงานวิจัยมีการจัดสัดสวนพืๅนทีไ฿ชຌสอยละหຌองปฏิบัติการตามสาขา             
ละความตຌองการของนิสิตนักศึกษา มีหลักสูตรทีไปຂดสอนทัๅงระดับปริญญาตรี ปริญญาท ละปริญญาอก             
ดยค านึงถึงความสอดคลຌองกับนยบายของมหาวิทยาลัย คือ ิแี ผลิตบัณฑิตสูสังคมละทຌองถิไน ิโี วิจัย
สรຌางองค์ความรูຌละนวัตกรรม ิใี บริการวิชาการพืไอพัฒนาเปสูสังคมหงการรียนรูຌ  ิไี สงสริมละ
ผยพรศิลปวัฒนธรรมเทยสูสากล ิ5ี พัฒนาสังคมละสิไงวดลຌอม มีอุปกรณ์ครืไองสียงทีไทันสมัย มีส านัก
วิทยบริการละทคนลยีสารสนทศป็นหลงรวบรวมความรูຌละ฿หຌบริการสืบคຌนขຌอมูลตางโ มีสิไงอ านวย
ความสะดวกละสิไงวดลຌอมตอบสนองตอความตຌองการของคณาจารย์ บุคลากรละนิสิตนักศึกษาป็นอยางดี 
 

  ผูຌ ฿หຌสัมภาษณ์มีขຌอคิดหในชิงสนอนะ฿นรืไองของการสรຌางบรรยากาศ                
ทางวิชาการ ดยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติอยางตอนืไอง การสงสริม฿หຌคณาจารย์พัฒนาตนอง฿หຌมี
สຌนทางสูความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ การสรຌางความขຌา฿จของผูຌบริหารมหาวิทยาลัยกีไยวกับวิชาการละวิชาชีพ           
ทีไกีไยวขຌองกับคณะ การกระตุຌนละสงสริม฿หຌนิสิตนักศึกษา฿ฝຆหาความรูຌชิงวิชาการ การจัดระบบสหกิจศึกษา 
ทีไมีการจัดการรียนการสอนทัๅงภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัติพืไอผลิตบัณฑิตทีไมีศักยภาพชิงวิชาชีพ  การจัดสรร
งบประมาณ การพัฒนาศักยภาพของผูຌสอน฿หຌมีความชีไยวชาญ฿นสาขาทีไสอน ปริมาณของนักศึกษาควร฿หຌมี
ความหมาะสมละสอดคลຌองกับจ านวนคณาจารย์ การพัฒนาสืไอการรียนการสอน การขงขันทางวิชาการ 
ยังคอนขຌางนຌอยนืไองจากภาระงานรับผิดชอบหรือขาดการสงสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  การท างานของ
คณาจารย์ละบุคลากรยังเมป็นเป฿นทิศทางดียวกัน การ฿หຌบริการทางวิชาการบางหนวยงานมีความลาชຌา           
฿นบางขัๅนตอน อาจารย์ผูຌสอนมีภาระงานนอกหนือจากการสอนละการวิจัย  ควรยกบทบาท฿หຌชัดจน
ระหวางบุคลากรสายสอนละสายสนับสนุนพืไอ฿หຌหในถึงนวทางการท างาน  พัฒนาหลักสูตรวิชาทีไสนอง          
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ตอความตຌองการของสังคม฿หຌมากขึๅน รวมทัๅง  การพัฒนาตอยอดความรูຌ฿นสาขาทีไยังเมมีทีไ฿ดปຂดสอน                  
พืไอตอบสนองละรับ฿ชຌสังคม การประกันคุณภาพ การมีงาน฿หຌบัณฑิตท า การสงสริม฿หຌนิสิตรับทราบขຌอมูล
ขาวสาร฿นกิจกรรม การจัดการอบรมละสัมมนาตางโ ละ ควรสงสริมการ฿ชຌหຌองสมุด฿หຌมากขึๅน  
 

   โ.โ จำกบบสัมภำษณ์กีไยวกับสภำพวดลຌอมทำงกำยภำพ ผูຌ฿หຌสัมภำษณ์                 
฿นหนวยงำนตำงโ ดยภำพรวมมีขຌอสรุป เดຌดังนีๅ 
 

  มหาวิทยาลัยจัดอยู฿นชุมชน/ทຌองถิไนดัๅงดิม ิธนบุรีี ประกอบกับมีชืไอสียงละ           
มีการพัฒนา หลงการรียนรูຌอยางตอนืไอง อาคารรียนพียงพอละอืๅอตอการจัดการรียนการสอนหมาะกับ
การป็นสถาบันอุดมศึกษา มีสภาพวดลຌอมทีไมีการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ทีไรมรืไน มีสภาพวดลຌอมทางกายภาพ
ทีไอืๅอตอการรียนการสอน อาทิ อาคารรียน สิไงอ านวยความสะดวกตางโ มียามรักษาความปลอดภัยละ         
การจัดระบียบสิไงวดลຌอมสวยงามละตอบสนองความตຌองการของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษาเดຌป็น
อยางดี 
 

             ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์มีขຌอคิดหในชิงสนอนะ฿นรืไองของสภาพทางภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยก าลังอยู฿นชวงปรับปรุงสงผล฿หຌการดินทาง/การขຌาถึงหนวยงานเมสะดวกทาทีไควร การพัฒนา
หຌองรียน หຌองสมุด หຌองสุขา ฿หຌพรຌอม฿ชຌงานละทันสมัย การขຌาถึงหลงรียนรูຌเดຌรวดรใว  การพัฒนา
สิไงวดลຌอมภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทีไนัไงส าหรับนิสิต นักศึกษา พืไอ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรมตางโ 
การพิไมสงสวาง฿นหຌองรียน ระบบอากาศภาย฿นหຌองรียน การควบคุมการปຂด-ปຂด การ฿ชຌหຌองรียน การจัด
อุปกรณ ์ละสืไอการสอน฿หຌพียงพอตอการ฿ชຌหຌองรียน มหาวิทยาลัยขาดภูมิทัศน์ ทีไสงสริมตอการรักการอาน
ของนิสิตนักศึกษา การดูลรืไองความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษา สถานทีไดยรวมขาดความรมรืไน ออัด
กินเป ควรจัดระบียบทีไจอดรถ฿หຌหมาะสม เมมีสถานทีไออกก าลังกายพืไอ฿หຌบริการกนิสิตนักศึกษา            
ปัญหาดຌานการ฿หຌขຌอมูลตางโ ชน ป้ายน าทาง หมายลขอาคาร สถานทีไ ระบบสียงประชาสัมพันธ์ รຌานอาหาร 
หຌองปฏิบัติการทางภาษายังเมพียงพอ รวมถึง การขาดบทลงทษนักศึกษาทีไประพฤติกิริยามารยาท                  
เมหมาะสม ควรจัดสรร฿หຌมีหຌองประชุมละหຌองปฏิบัติการอยางพียงพอ นอกจากนีๅมหาวิทยาลัยยังมีภาวะ
ความสีไยงของสภาพวดลຌอมดยรอบมหาวิทยาลัย ชน รຌานกมส์ รຌานจ าหนายครืไองดืไมอลกอฮอล์              
ละชุมชนดยรอบทีไมีปัญหารืไองยาสพติด 
 

   โ.ใ จำกบบสัมภำษณ์กีไยวกับสภำพวดลຌอมทำงสังคม ผูຌ฿หຌสัมภำษณ์฿น
หนวยงำนตำงโ ดยภำพรวมมีขຌอสรุป เดຌดังนีๅ 
 

  มหาวิทยาลัยมีสภาพวดลຌอมทางสังคมป็นกันอง มีจุดดน฿นสถานทีไตัๅง  พราะ
ตัๅงอยู฿นหลงชุมชน มีการบริการความรูຌทางวิชาการกชุมชนละสังคมดยรอบ  จึงท า฿หຌทีไผานมา
มหาวิทยาลัยเดຌรับความเวຌวาง฿จจากหนวยงานตางโ ฿หຌรับผิดชอบหรือด านินงานกิจกรรมตางโ ชน ชุมชน           
ทีไท าขลุยบຌานลาว บຌานศิลปะหัวขน บຌานขนมฝรัไงกุฎีจีน ซึไงถือวาป็นสิไงส าคัญทีไอืๅอตอการสงสริม฿หຌ
คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา เดຌลงพืๅนทีไศึกษาคຌนควຌาท างานวิจัยเดຌ มีการสนับสนุนสงสริมการพัฒนาบุคลากร        
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ทัๅงดຌานการท าวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ สนับสนุนการศึกษาตอของคณาจารย์ละบุคลากร฿นระดับ             
ทีไสูงขึๅน รวมถึงการขຌารวมประชุม อบรม สัมมนา ฿นอกาสตางโ บุคลากรท างานกันอยางตใมศักยภาพ             
ละชวยหลือกันพืไอ฿หຌภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามป้าหมาย คณาจารย์ละบุคลากรมีความสามัคคี 
ความรับผิดชอบ มุงมัไน฿นการพัฒนาตนอง มีบรรยากาศหงความนาชืไอถือซึไงกันละกัน คณาจารย์ผูຌ฿หญ           
฿หຌการสนับสนุนคณาจารย์ผูຌนຌอย฿หຌพัฒนาความรูຌความสามารถ ทางดຌานวิชาการตางโ คณาจารย์ บุคลากร
ละนิสิตนักศึกษาอยูรวมกันอยางระบบพีไนຌอง การมีบุคลากรทีไป็นมิตรชวยหลือซึไงกันละกัน มุงมัไน฿นหนຌาทีไ
ของตนองป็นอยางดี คณะมีการสรຌางบรรยากาศของวัฒนธรรมองค์กรหงความชืไอถือซึไงกันละกัน              
มีครือขายความรวมมือทัๅงภาย฿นละตางประทศ ละมีการจัดระบบรุนพีไพบรุนนຌองอยางนຌอยปีละ โ  ครัๅง 
พืไอสานความสัมพันธ์ละกระชับเมตรีพืไอ฿หຌการท างานป็นเปอยางราบรืไ นเมขาดตอน บุคลากรละ
จຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการกนิสิตนกัศึกษาละมีความป็นอยูบบพีไบบนຌอง 
 

  ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์มีขຌอคิดหในชิงสนอนะ฿นรืไองของสภาพวดลຌอมทางสังคม           
ภาย฿นมหาวิทยาลัยขณะนีๅยังขาดความป็นอันหนึไงอันดี ยวกัน ควรสรຌางบรรยากาศของการป็น
สถาบันอุดมศึกษาละการหในกประยชน์สวนรวมมากกวาประยชน์สวนตน การบงพรรคบงพวกละ 
การลือกปฏิบัติท า฿หຌบุคลากรทีไตัๅง฿จปฏิบัติงานขาดก าลัง฿จ฿นการท างาน มีการมืองภาย฿นมหาวิทยาลัย        
ทีไคอนขຌางหในเดຌชัด฿นรืไองของการบริหาร กฎระบียบของมหาวิทยาลัยยังเมขຌมขใงจึงสงผลตอตัวนิสิ ต           
ละการสอนดยตรง มหาวิทยาลัย ควรมีบทลงทษทีไขຌมงวดดยมีระบียบบังคับ฿ชຌทัไวกัน ขาดการจัดกิจกรรม
พืไอชืไอมความสัมพันธ์ระหวางบุคลากรสายสนับสนุนละสายสอนดยการจัดกิจกรรมยกฉพาะกลุมยอย
ตามคณะหรือฉพาะกลุมสน฿จ ควรจัด฿หຌมีกิจกรรมรวมกันระหวางอาจารย์ภาย฿นมหาวิทยาลัย ภาระงานของ
บุคลากรมากกินเป/เมสมดุล/เมสอดคลຌองกับต าหนงงานหรือขอบขายหนຌาทีไหลัก ควรนຌนการสืไอสาร           
ทีไชัดจน฿หຌป็นเป฿นทิศทางดียวกัน การอืๅอฟຕอผืไอผละการมีนๅ า฿จ฿นการชวยหลือซึไงกันละกันตัๅงต
ระดับบนลงลาง ตຌองปลูกฝังจิตส านึก฿หຌคณาจารย์ละบุคลากรรักองค์กร หนวยงานมีความป็นอยูยกจากกัน
อยางดใดขาด ขาดการท ากิจกรรมสานสัมพันธ์ของบุคลากรทัๅงมหาวิทยาลัย  อาจารย์บางสวนเม฿หຌ                 
ความรวมมือ฿นการรวมกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย ควรพิไมประสิทธิภาพ฿นการสืไอสาร฿นองค์กร  
ความทาทียมกัน฿นการพิจารณาความดีความชอบ การปຂดผยขຌอมูลส าคัญกประชาคมพืไอสรຌางการยอมรับ
฿นคณะผูຌบริหาร ชน การจัดสรรงบประมาณเวຌ฿นสวนของคณะ การขาดความสามัคคีละการรวมรง รวม฿จ
กัน฿นการท างานพืไอองค์กร บุคลากรสวน฿หญเมมีนวทาง฿นการพัฒนาตนองนืไองจากชัไวมงสอน/สัปดาห์  
มีมากกินเป ควร฿หຌความส าคัญ฿นรืไองการกຌเขปัญหารืไองยาสพติด ชน การสูบบุหรีไของนิสิตนักศึกษาตຌอง
ปรับปรุงสภาพวดลຌอมภายนอกมหาวิทยาลัยเม฿หຌมีหลงอบายมุขละหลงมัไวสุม ชน รຌานหลຌา รຌานกมส์ 
ป็นตຌน นักศึกษาขาดระบียบวินัยละความรับผิดชอบตอสังคม 
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  ใ.จำกกำรสัมภำษณ์฿นประดในกีไยวกับสภำพหรือปัจจัยตำงโ ฿นมหำวิทยำลัยอืๅอตอ
กำรทุมทกำรท ำงำนของบุคลำกร ผูຌ฿หຌสัมภำษณ์฿นหนวยงำนตำงโ ดยภำพรวมมีขຌอสรุป เดຌดังนีๅ 
 

  มหาวิทยาลัยมีการก าหนดกลยุทธ์ทีไชัดจนท า฿หຌมหาวิทยาลัยมีนวทาง฿นการดิน
เปขຌางหนຌาอยางชัดจน ผลการประมินหรือกณฑ์฿นการประมินมีความชัดจนละปฏิบัติเดຌจริง มีการ
สนับสนุน฿หຌคณาจารย์พัฒนาตนองอยางตอนืไอง ชน  การ฿หຌทุนการศึกษาตอ฿นทุกระดับทัๅง฿นละ
ตางประทศ มีการปรับขึๅนงินดือน฿หຌกพนักงานมหาวิทยาลัย สนับสนุนรืไองการท าผลงานวิจัยละผลงาน
ทางวิชาการ ตลอดจนการ฿หຌรางวัล ิบนัสี ประจ าปี สงสริมสวัสดิการ ปรับคาจຌางพืไอป็นขวัญละก าลัง฿จ
฿นการท างานมีการจัดสวัสดิการคาตอบทนพิศษ฿นการท างานลวงวลา สภาพหรือปัจจัยบางอยางอืๅอตอการ
ทุมท฿นการท างาน ชน เดຌสอนวิชาทีไถนัดละมีความชีไยวชาญ ดຌานการรียนการสอน มีอุปกรณ์ทีไอืๅอตอ  
การรียนการสอน มีหนวยงานทีไ฿หຌความรวมมือ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากร สภาพหຌองพักของคณาจารย์
ละบุคลากร การมี฿จรัก฿นองค์กรหรือ฿นหนวยงานทีไท าอยู พืไอ฿หຌงานทีไตนรับผิดชอบส ารใจลุลวงเปเดຌดຌวยดี 
ปัจจัยตางโ ฿นการท างานอืๅออ านวยตอการท างานป็นอยางมาก มีคอมพิวตอร์ ตຍะท างานพรຌอม฿ชຌ บุคลากร
มีความสุข฿นการท างาน มีการผลักดันรืไองสิทธิประยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยเป฿นทิศทางทีไดี บุคลากร 
มีศักยภาพทีไตางกัน บางคนกงรืไองงาน บางคนกงดຌานทคนลยี  บางคนกงดຌานกฎหมายละระบียบ
มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทีไทันสมัยละพรຌอม฿ชຌงาน มีสภาพวดลຌอมทีไ ดีปຂดอกาส           
฿หຌบุคลากรหาความกຌาวหนຌาอยูสมอ บุคลากรสวน฿หญป็นศิษย์กาจึงมีความรัก ความทุมท฿หຌกองค์กร 
ละป็นปัจจัยส าคัญทีไจะพัฒนารงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน อาจารย์ละบุคลากรเดຌบรรจุป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยงบประมาณผนดินถือวามีความมัไนคงมากขึๅน 
 

  ผูຌ฿หຌสัมภาษณม์ีขຌอคิดหในชิงสนอนะ฿นรืไองมหาวิทยาลัยควรมีกฎ ระบียบของ
พนักงานมหาวิทยาลัย฿หຌมากขึๅน ชวงวลาปຂดภาครียนละเมมีการสอนควรปຂดอกาส฿หຌอาจารย์เดຌคຌนควຌาหา
ความรูຌพิไมติม ฿นการพัฒนาการรียนการสอน ิสามารถเปขຌางนอกเดຌี ภาระงานของบุคคลมีมากกินเป/             
เมสมดุล/เมสอดคลຌองกับต าหนงงานหรือขอบขายหนຌาทีไหลัก สงผล฿หຌบุคลากรปฏิบัติงาน  เมตใม
ประสิทธิภาพ ความกຌาวหนຌา฿นหนຌาทีไการงานมีนຌอย เมมีหนวยงานกลางทีไจะคอยดูลความป็นอยู฿นการ
พัฒนาตนอง฿นการท างานนืไองจากมีการปลีไยนผูຌบริหารบอย การจัดท าครงการตางโ ขาดการพูดคุย
ลกปลีไยนความคิดหในกัน การขาดสิไงอ านวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน หนวยงานทีไรับผิดชอบดยตรง  
ยังเมมีการผลักดัน฿หຌกิดป็นผนหรือสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นต าหนง นยบายยังเมชัดจน  การขาดขวัญ
ละก าลัง฿จ฿นการท างานละความชวยหลือของผูຌบริหาร การขาดการสนับสนุนดຌานงินทุน฿นการท างานวิจัย 

ควรจัดสวัสดิการตางโ ฿หຌกบุคลากรทัๅงสายสอนละสายสนับสนุน ดยพิจารณาตามความหมาะสมละ
บริบทของมหาวิทยาลัย มีการสงสริมพืไออืๅอตอการลืไอนขัๅนลืไอนต าหนงของบุคลากร฿หຌสูงขึๅนทัๅง฿น          
สายวิชาการละสายสนับสนุน ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพของบุคลากรระดับจຌาหนຌาทีไยังขาดความหมาะสม 
จຌาหนຌาทีไฝຆายบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเมมีจิตบริการทีไดี มีการสรຌางฐานทางการมืองสนับสนุน           
ผูຌทีไถูก฿จ มีการสรຌางวัฒนธรรม฿หຌเปตางประทศมากกินเป มีการประชาสัมพันธ์ทีไลาชຌาละเมทัไวถึง               

ควรพัฒนาทางดຌานการสืไอสารภาย฿นองค์กรพืไอ฿หຌการท างานกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร                       



   109          

 
 

การปรับปลีไยนผูຌบริหารหลายครัๅง ท า฿หຌการท างานเมคลองตัว ชน งบประมาณ นยบาย นวทาง ควรจัด
สวัสดิการดຌานทีไพักกอาจารย์ละบุคลากร฿หຌมากขึๅนละทัไวถึง ทีไจอดรถ ยังป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
คอนขຌางมาก การพิไมสิทธิประยชน์฿นดຌานการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ การรักษาฟัน ป็นตຌน 
 

  4.จำกบบสัมภำษณ์฿นประดในกีไยวกับภำวะผูຌน ำละควำมสำมำรถของผูຌบริหำร                  
฿นกำรปลีไยนปลงหรือวิสัยทัศน์ทีไตกตำงเปจำกดิม รวมทัๅงกำรบริหำรงำนของรองอธิกำรบดี                   
฿นชุดปัจจุบัน ผูຌ฿หຌสัมภำษณ์฿นหนวยงำนตำงโ ดยภำพรวมมีขຌอสรุป เดຌดังนีๅ 
 

  ผูຌบริหารมีวิสัยทัศน์฿นการบริหารทีไมีการพัฒนาทีไดี ป็นคณะผูຌบริหารทีไขຌา฿จ
บริบทละบบปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัย ท า฿หຌการด านินงานละการรับนยบายจากหนวยงานลงสู               
การปฏิบัติ มีความคลองตัว มีความสามารถ฿นการปรับปรุงองค์กรตามสายการบังคับบัญชา ตามระบียบ
ราชการเดຌอยางชัดจนละสามารถตรวจสอบเดຌ รวมทัๅงผยพรผลงานอยางชัดจน ชน กณฑ์การประมิน
ความดีความชอบ ผูຌบริหารมีความสามารถ มีบุคลิกภาพดี บริหารงานดี รองอธิการบดี เดຌด านินงานตามกรอบ
ละหนຌาทีไเดຌดี  ภาวะผูຌน าละความสามารถของผูຌบริหารมีการปลีไยนปลง฿นทางทีไดีมีธรรมาภิบาล                 
นຌนคุณภาพของงานป็นหลัก ดยมุงเป฿นทิศทางทีไสอดคลຌองกัน คือ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพระดับสากล                  
ดยมีรองอธิการบดีป็นผูຌประสานนยบายมหาวิทยาลัยสูหนวยงาน฿หຌน าเปปฏิบัติ฿หຌกิดป็นรูปธรรม                 
มีการปรับปรุงดຌานความมัไนคงของบุคลากรดຌานการจัดกรอบอัตราก าลังละการประมินผลการปฏิบัติงาน 
การลืไอนขัๅนงินดือนของขຌาราชการบุคลากรละพนักงานมหาวิทยาลัย  การสนับสนุนสงสริมการผลิตผล
งานวิจัยชิงคุณภาพ ฿หຌความรูຌละทักษะการวิจัย฿นชัๅนรียนของอาจารย์พืไอท าผลงานทางวิชาการละ
พัฒนาการรียนการสอน การสนับสนุนสงสริมการผยพรผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงาน                     
จากมหาวิทยาลัยทีไมีชืไอสียงดຌานงานวิจัยละน ามาสนอนะ฿นการพัฒนารายงานของสถาบันวิจัยละพัฒนา 
มีการปลีไยนปลงปรับปรุงดຌานการบริหารงบประมาณละดຌานการรับนิสิตนักศึกษา ทัๅง฿นระดับปริญญาตรี
ละบัณฑิตศึกษา รองอธิการบดี/ผูຌชวยอธิการบดี มีความรูຌความสามารถหมาะกับต าหนงละเดຌรับ
มอบหมายงานทีไหมาะสมกับความรูຌความสามารถของตละบุคคล มีความคิดทีไจะปรับปรุง ปรับปลีไยน            
การท างานเป฿นทิศทางทีไดี นยบายทีไผูຌบริหารมหาวิทยาลัย฿หຌเวຌป็นนยบายทีไดีป็นนยบายตามหลัก             
การท างานการพัฒนา ละท า฿หຌการบริหารงานมีการด านินการเป฿นทางทีไดี สามารถด านินงานเดຌอยาง           
มีประสิทธิภาพละมีความตอนืไอง มีการก าหนดป้าหมายทีไชัดจน 
 

  ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์มีขຌอคิดหในชิงสนอนะ฿นรืไองของผูຌบริหารควรมีหลักธรรมาภิบาล                          
ละมีความสามารถมองหในปัญหาของนืๅองานละสามารถกຌเขปัญหาทุกอยางเดຌ ยังเมมีผูຌบริหารตัวจริง 
ผูຌบริหารระดับสูงเมครอบคลุมงานทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ตຌองปฏิบัติตามกฎ ระบียบ อยางครงครัด               
ตຌองมีความตัๅง฿จ฿นการบริหารงาน฿หຌป็นเปตามนยบายของมหาวิทยาลัยดยหในประยชน์สวนรวม ป็นหลัก 
สงสริมสนับสนุนพืไอ฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ประพฤติตน ป็นบบอยางทีไดี 
ภาวะผูຌน าของผูຌบริหารยังเมกลຌาตัดสิน฿จทีไจะลงทุนกิจกรรม฿ดโ นืไองจากอยู฿นวาระรักษาการ ควรมองมุม
กวຌางละมีวัตถุประสงค์฿นการท างานพืไอประยชน์ของมหาวิทยาลัย ควรมองรายรับ฿หຌมาก ระวังรายจาย฿หຌ
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มากกวา ฿หຌความส าคัญกับการหารายเดຌ ระวังการ฿ชຌจายงบประมาณ การบริหารของผูຌบริหารชุดปัจจุบัน        
ยังเมสนับสนุนสงสริมการท างานทีไมีประสิทธิภาพของบุคลากร นยบายเมตอนืไองปฏิบัติเดຌยาก การบริหาร
ควรมีการสอบถามความคิดหในของบุคลากรละมีป้าหมายการท างานทีไชัดจน มีนยบายทีไรัดกุม การบริหาร
ควรมีบบผนทีไชัดจน ชน การเปศึกษาดูงานตางประทศควรมีขຌอจ ากัด฿หຌมากกวานีๅ ควรนຌนการพัฒนา
ศึกษาดูงาน฿นมหาวิทยาลัย฿นตางประทศทีไติดอันดับนานาชาติละน าเปพัฒนาเดຌ ผูຌบริหารมีการปลีไยนปลง
บอย อาจท า฿หຌการขับคลืไอนมหาวิทยาลัยมีการปรับปลีไยนเปรืไอยโ ซึไงท า฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาตຌองปรับสภาพ
การท างานตามเปดຌวย ผูຌบริหารหรือรองอธิการบดีควรมองถึงประยชน์ของมหาวิทยาลัยป็นส าคัญ สนับสนุน
คนทีไกงงาน฿นตละดຌานเมถือตามความชอบ ควรมีการกระจายอ านาจ฿หຌทัไวถึงทัๅงคณะ มีอาจารย์ระดับผูຌ฿หญ
ขຌามาชวย฿หຌค านะน ากอาจารย์ผูຌสอนทีไยัง ขาดประสบการณ์ การมองประยชน์สวนรวมป็นหลัก ดินทาง
สายกลางมีความป็นประชาธิปเตย ควรสนับสนุนสงสริมการผลิตบัณฑิต ขຌา฿จ฿นดຌานทุนการผลิตบัณฑิต        
ป็นส าคัญ 
 

  5.จำกบบสัมภำษณ์฿นประดในกีไยวกับควำมตຌองกำร฿หຌมหำวิทยำลัยพัฒนำ กຌเข 
ปรับปรุง ผูຌ฿หຌสัมภำษณ์฿นหนวยงำนตำงโ ดยภำพรวมมีขຌอสรุป เดຌดังนีๅ 
 

  มหาวิทยาลัยก าลังอยูระหวางการพัฒนา฿นทุกโดຌาน ผูຌบริหารระดับสูงสน฿จ              
฿นการท างานละการจัดการมากยิไงขึๅน มีการพัฒนารืไองระบบบริหารงานทีไชัดจน พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติน าเปปฏิบัติ
อยางป็นรูปธรรมละมีนยบายทีไชัดจน สามารถมองเปขຌางหนຌาเดຌอยางตอนืไอง 
 

  ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์มีขຌอคิดหในชิงสนอนะ คือ มหาวิทยาลัยควรมีการสรรหา
อธิการบดีดยรใว มีการปรับคุณภาพ฿น SAR ของมหาวิทยาลัยละท า฿หຌมีหลักฐาน฿นชิงประจักษ์ ควรพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ทคนิค วิธีการสอนของอาจารย์พืไอ฿หຌนักศึกษาเดຌมีความรูຌละน าเป฿ชຌเดຌอยาง           
มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการรียนการสอน฿หຌหมาะสมทัๅงจ านวนอาจารย์ละนิสิตนักศึกษา฿หຌอาจารย์              
มีหนຌาทีไท าการสอนวิชาการละงานวิจัยป็นหลัก ควรจัดตัๅงส านักประกันคุณภาพการศึกษาขึๅนดยฉพาะ   
พืไอป็นศูนย์กลาง฿นการด านินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา นຌนคุณภาพการวิจัยพืไอการพัฒนาอยาง
ทຌจริง ควรสนับสนุนงบประมาณดຌานการท าวิจัย ดຌานสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย กองทุน สหกรณ์            
ควรด านินการอยางป็นรูปธรรมละรงดวน ก ากับ ติดตามละบังคับ฿ชຌการประมินคุณภาพของหนวยงาน
กองบริหารงานบุคคลควรปรับปรุงรูปลักษณะการท างาน พัฒนาบุคลากร ทีไมีความรูຌความสามารถทางดຌาน 
งานบุคคลทัๅงประสบการณ์การท างาน การมีจิตบริสุทธิ์฿นการสรຌางหรือพัฒนาบุคคลดยสุจริตละ หในก
ประยชน์สวนรวม เมปຂดกัๅนการพัฒนาบุคลากร พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ดຌานต าหนงทางวิชาการ                
ปรับหลักสูตร฿หຌทันสมัยทันตอหตุการณ์ ปรับปรุงการ฿หຌความรวมมือทีไดี ฿นตละหนวยงานทัๅงภาย฿นละ
ภายนอก พิไมศักยภาพของผูຌสอน฿หຌมีความรูຌ ความสามารถ มีความชีไยวชาญ฿นสาขาทีไสอน฿หຌมากทีไสุด ผูຌสอน
฿หຌอยู฿นหนวยของงาน฿หຌบริการ กຌเขรืไองการสอนของผูຌสอน฿หຌตใมวลา ผูຌบริหารระดับสูงตຌองป็นผูຌน า              
฿นการ฿ชຌระบบทคนลยีละสารสนทศ มีผูຌน าทีไมีหลักธรรมาภิบาลละมีนยบายทีไชัดจน บุคลากรควร฿หຌ
ความรวมมือกัน฿นการท างาน เมบงพรรคบงพวก มีความสมอภาค฿นการปฏิบัติตอบุคลากร฿หຌผูຌบริหาร
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มองหในถึงความส าคัญของพนักงานป็นหลัก สนับสนุน฿หຌบุคลากรขຌาถึงความรูຌดຌานวิชาการ มุงนຌน               
การพัฒนานักศึกษา฿หຌมีความรูຌ ป็นมาตรฐานดียวกับมหาวิทยาลัยอืไนโ ทัๅง฿นประทศละตางประทศ              
การจัดการรียนการสอนควรนຌนความป็นมนุษย์฿หຌมากขึๅน ปรับปรุงกระบวนการคัดลือกบุคลากรสายสอน
ละสายสนับสนุน฿หຌมีความปรง฿ส รัดกุม มีคุณภาพมากขึๅน นຌนการติดตาม  ตรวจสอบทุกภาคสวน 
ผูຌอ านวยการควรมีความสามารถด านินงานเดຌทันทวงที พัฒนาระบบสวนกลางของมหาวิทยาลัย฿นรืไอง            
การด านินงาน ชน ควรลดความยุงยากการบิกจายงิน฿นสวนตางโ การ฿หຌทุนการศึกษาตออาจารย์฿นระดับ
ปริญญาอก ควร฿หຌตใมจ านวนตามคารียนทีไจายจริง ควรมีความปรง฿ส฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน           
ของอาจารย์ บุคลากร ละพนักงานมหาวิทยาลัย สนับสนุนครงการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอพัฒนา
งานวิจัยสูการท าวารสารวิชาการละการบริการวิชาการพืไอสรຌางระบบการสรຌางบุคลากร฿นระยะสัๅนละ 
ระยะยาว ระบบการบริหารจัดการ ตัๅงตระดับสูง-ระดับสาขา ควรยึดหลักธรรมาภิบาลละการกระจาย
อ านาจ฿หຌกิดความคลองตัว฿นการท างาน฿หຌกิดประสิทธิภาพ เมยึดหลักพรรคพวก มีการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต฿หຌป็นทีไยอมรับของสังคม การพัฒนาจຌาหนຌาทีไ฿หຌมีจิตบริการพืไอประสิทธิภาพ฿นการท างาน ปรับปรุง
การด านินงาน฿นสวนของส านักงานอธิการบดี ท านยบายละวิสัยทัศน์฿หຌชัดจน ควรพิไมงบประมาณ฿นการ
ท างานวิจัย ละงบประมาณ฿นการสนับสนุนการศึกษา฿หຌมากขึๅน ควรมีการประชาสัมพันธ์จกจงละ              
จຌงอาจารย์ บุคลากรละจຌาหนຌาทีไ฿หຌทราบ฿นรืไองตางโ อยางชัดจน มีการจัดท าขຌอมูล฿หຌป็นปัจจุบัน              

฿น Website ฿หຌป็นปัจจุบัน ดูลสวัสดิการของอาจารย์ละจຌาหนຌาทีไตามความหมาะสม หຌองรียนหรือ
อาคารสถานทีไตางโ ตຌองจัดตรียมปรจใคตอร์ เมครฟน อุปกรณ์การรียนการสอนเวຌประจ าตามหຌองรียน
ละ฿หຌพรຌอม฿ชຌงานตลอดวลา การจัดสภาพวดลຌอมทีไดี ดูลความสะอาดของหຌองนๅ า จัดสรรหຌองรียน         
฿หຌพียงพอกับจ านวนนิสิตนักศึกษา ละสถานทีไจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ควรจัดการดຌานสหกิจศึกษา 
การจัดบຌานพักสวัสดิการ฿หຌกคณาจารย์ละบุคลากรของมหาวิทยาลัย กຌปัญหาหลงมัไวสุมของนิสิต
นักศึกษา ปัญหารืไองยาสพติดละการพนัน ป็นตຌน 
  

  ๆ.จำกบบสัมภำษณ์฿นประดในกีไยวกับ ปัญหำ อุปสรรค฿นหนวยงำน ผูຌ฿หຌสัมภำษณ์            
฿นหนวยงำนตำงโ ดยภำพรวมมีขຌอสรุป เดຌดังนีๅ 
 

  ดຌำนบุคลำกร  
 

  ผูຌบริหารของมหาวิทยาลัยบางคนขาดภาวะความป็นผูຌน า  การด านินการ              
ขาดวิสัยทัศน์ มีความล าอียง ทัศนคติของคณาจารย์ละคณบดี ยังเมหในถึงความส าคัญของงานวิจัยละ
พัฒนาบุคลากร มีการอืๅอประยชน์มากกินเปส าหรับบุคคลบางคน บางครัๅง อาจป็นการขัดยຌงหรือ            
ความเมหในดຌวยของบุคลากรจ านวนหนึไง  บุคลากรขาดการประสานความรวมมือ การมีนๅ า฿จ฿นการรัก          
การท างาน ยังมีบุคลากรทีไเมทุมท กับการท างาน ตมุงพืไอประยชน์สวนตน สัดสวนอาจารย์ตอนักศึกษา          
ยังเมพียงพอ คณาจารย์มีภาระงานมากกินเปพราะตຌองปฏิบัติทัๅงงานสอนละงานวิชาการ  ควรมีการท า
ประชาพิจารณ์พืไอทราบการจัดท าครงการ฿หมโ ขาดบุคลากรทีไมีความรูຌทางทคนิค฿นการขียนปรกรม
หรือการพัฒนาปรกรมเดຌอง ขาดบุคลากรทีไสนับสนุนผูຌมาขอรับบริการ ควรสรຌางจิตส านึกทีไดีตอองค์กร 
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สรຌางบุคลากร฿หຌรักองค์กรจากจิตส านึกดยตรง ลดอคติ บางครัๅงการปฏิบัติงานหรือหนຌาทีไ ตางโเมเดຌปฏิบัติ
ตามความถนัดหรือความสามารถฉพาะทางของตนอง สายสนับสนุนยังขาดบุคลากรป็นจ านวนมาก            
พืไอรองรับการ฿หຌบริการกนิสิตนักศึกษาละคณาจารย์การขาดอัตราก าลังดຌานผูຌสอนทีไมีคุณวุฒิตรงตอ
สาขาวิชา 
 

  ดຌำนงบประมำณ  
 

  การบริหารงานดຌานงบประมาณทีไขาดการมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จป็นการก าหนด
นยบายละตัดสิน฿จ฿นการ฿ชຌงบประมาณป็นจ านวนมาก ิงบประมาณตัๅงต แ - แเ ลຌานบาท จะป็นการ
ตัดสิน฿จละก าหนดดยบุคคลคนดียวหรือคณบดีละรองคณบดีี ท า฿หຌการพัฒนาอยู฿นวงจ ากัด การบริหาร
งบประมาณบบกระจายงินสูสาขา ท า฿หຌกิดความคลองตัวตท า฿หຌขาดการผลักดันงานตามกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย การจัดครงการตางโ เมปรง฿ส งบประมาณเมพียงพอ฿นการท างานวิจัยของนิสิตนักศึกษา 
ระบบงบประมาณเมชัดจนท า฿หຌยากตอการวางผน฿นการท างาน หนวยงานเดຌรับงบประมาณนຌอยท า฿หຌการ
ด านินครงการ/กิจกรรมเดຌผลเมตใมประสิทธิภาพ งบประมาณ฿นการจัดหาทคนลยีสมัย฿หมยังเมเดຌรับการ
ตอบสนองทาทีไควร ปัญหารืไองการรงรัดการ฿ชຌงิน฿หຌป็นเปตามเตรมาส การรงบิกจาย฿นชวง฿กลຌสิๅน
ปีงบประมาณ ท า฿หຌการบิกจายมีปัญหาละตกคຌาง ระบบการบิกจายมีขัๅนตอนทีไซับซຌอนละลาชຌา สนับสนุน
การจัดกิจกรรม฿นการอ านวยความสะดวก ละ฿หຌการสนับสนุนสมสรของตละคณะ องค์การนิสิตนักศึกษา               
สภานิสิตนักศึกษา ควรพิไมทุน฿หຌปลากนิสิตทีไประสบภัย การจัดสรรงบประมาณดຌานเอทีไป็นพิศษพืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับผนกลยุทธ์ รวมทัๅงงบประมาณ฿นการพัฒนาทัๅงดຌานสถานทีไ บุคลากรละระบบทคนลยีตางโ 
 

  ดຌำนอำคำรสถำนทีไ  
 

  การจัดสรรหຌองรียนเมพียงพอ฿นการจัดการรียนการสอน การกอสรຌางตางโ               
ทีไเมค านึงถึงสภาพวดลຌอมละอาคารอนุรักษ์ ชน การกอสรຌางตึกรอบบຌานอกะนาค ท า฿หຌคุณคาชิง
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยลดความส าคัญลง สถานทีไจัดการรียนการสอนควรมีความทันสมัย การพิไมพืๅนทีไ 
฿นการจัดกิจรรม การกຌเขปัญหารืไองทางระบายนๅ าชวงฤดูฝน การจัดหຌองพัก฿หຌคณาจารย์฿นทีไท างาน              
พืไอการท างานตอนืไอง฿นวลากลางคืน การจัดสถานทีไออกก าลังกาย การฝຄกสอนกีฬาหรือสนามดใกลน 
รวมทัๅง  การปรับปรุงซอมซมสาธารณูปภคพืๅนฐาน ชน หຌองนๅ า การอบรมละการ฿หຌทดลอง฿ชຌ                      
ครืไองดับพลิงภาย฿นอาคาร การพิไมสถานทีไรับประทานอาหาร฿หຌพียงพอส าหรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา
ละบุคลากร 
 

  ดຌำนกำรบริหำรงำน  
 

   คณะผูຌบริหารมีการปลีไยนปลงบอย ท า฿หຌขาดความชัดจนดຌานนยบาย สงผล   
ตอวิสัยทัศน์ประสิทธิภาพ฿นการบริหารงาน ผูຌบริหารหนวยงานควรมีความสียสละละรูຌหนຌาทีไของตนอง   
การติดตอประสานงานยังมีขຌอบกพรองทัๅงผูຌสงละผูຌรับ ท า฿หຌการท างานบางครัๅงประสบปัญหา ขาดความ
ชัดจน฿นการท างาน ขาดความตอนืไองของการท างาน หนຌาทีไรับผิดชอบละภาระงานกับบุคลากรเมสมดุลกัน
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ท า฿หຌบุคลากรตຌองปรับตัวตามจนบางครัๅงกຌาวตามเมทัน ดยฉพาะดຌานการจัดสรรงบประมาณ คณะฯ                
มีการปลีไยนผูຌบริหารชุด฿หมท า฿หຌการสืบทอดงานมีการปลีไยนปลง มีประธานสาขาออนอาวุสขับคลืไอน
สาขาท า฿หຌ ขาดประสบการณ์฿นการท างาน ระบบการบริหารจัดการของผูຌบริหารคณะฯ บางครัๅงเมตอบสนอง
ตอความตຌองการของบุคลากร฿นคณะทาทีไควร นยบายการบริหารจัดการบุคลากรเมชัดจน ดຌานนวทาง
ปฏิบัติ บุคลากรบางกลุมเมทราบถึงมาตรฐานการจัดการ ซึไงผูຌบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลละการสืไอสาร           
กบุคลากรอยางชัดจนละปรง฿ส เมกิดการหลืไอมลๅ าทางสังคม฿นระดับผูຌบริหาร ขาดความรูຌ฿นการพัฒนา
ผนกลยุทธ์ ระบียบ ขຌอบังคับ การผยพรงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไมีความครอบคลุม            
ทุกหลักสูตร การด านินงานหลายอยางตຌองอาศัยหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยซึไงบางครัๅงตຌอง฿ชຌวลา                
ท า฿หຌสียวลา฿นการท างาน 
 

  ดຌำนนิสิตนักศึกษำ  
 

  มหาวิทยาลัยมีนิสิตนักศึกษาป็นจ านวนมาก ท า฿หຌกิดอุปสรรคหลายประการ                 
ตอการจัดกิจกรรม/ครงการ/การด านินงาน ชน การประสานงานละการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลตอนิสิตยังเม
ครอบคลุม ระบบการสอนยังเมมีประสิทธิภาพ ควรพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา฿หຌมีคุณภาพยิไงขึๅน  ละยังมี
หลงมัไวสุมบริวณรงรียนสาธิต จึงเมป็นตัวอยางทีไดีกนักรียน ชน การสูบบุหรีไ การตงกายเมถูกระบียบ            
การเม฿หຌกียรติสถานทีไ 
 

  ดຌำนขຌอสนอนะพิไมติม   
 

  ควรรง฿หຌมีการสรรหาอธิการบดีดยรใว พืไอยับยัๅงความตกยก ความสามัคคี
ละก าหนดนยบายการท างาน฿หຌชัดจน มีการกระตุຌนผลักดัน฿หຌสรຌางชืไอสียง฿หຌกับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยตຌองมีผนกลยุทธ์ทีไชัดจน฿นระยะยาว คณาจารย์ควรมีความมนย า฿นงานวิชาการ เมมุงนຌน
ประยชน์สวนตนภาระงานของอาจารย์นิทศก์ควรมีคาตอบทนพืไอลดภาระ฿หຌอาจารย์ละป็นรงจูง฿จ฿หຌ
อาจารย์เดຌปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌครบถຌวน ควรพิจารณาความกຌาวหนຌาละความดีความชอบทางวิชาการของอาจารย์ 
สรຌางความชัดจน฿นการด านินงานของศูนย์สาธิตปฐมวัย ิอนุบาลี จัดสงนิสิตฝຄกประสบการณ์วิชาชีพครู             
ทีไมีความพรຌอมละหมาะสมเปฝຄกประสบการณ์ทีไรงรียนสาธิต พืไอ฿หຌรงรียนสาธิตป็นสถานทีไฝຄก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทีไมีคุณภาพ ฿นการปຂดหลักสูตรทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของประทศทีไมี              
ขຌอจ ากัดรืไองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึไงตຌองสอดคลຌองกับหลักสูตรทีไปຂดตามกณฑ์ของ ส านักงาน
คณะกรรมการขຌาราชการพลรือน฿นอุดมศึกษา ิสกอฺี รืไองนีๅขอ฿หຌมหาวิทยาลัยตรียมการกຌปัญหา              
ดຌานบุคลากร ชน การหลอมรวมสาขาตางโ พืไอ฿หຌสาขาดิม อาจารย์ยังสามารถปฏิบัติงานเดຌ นืไองจาก             
การปຂดหลักสูตรกามีผลตอคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คาตอบทน฿นการท างานเมสอดคลຌองกับ
คาตอบทน฿นตลาดรงงาน งินดือนบุคลากรนຌอยกวาหนวยงานอืไนโ ปัญหา฿นดຌานการคຌนควຌาทางดຌาน          
งานวิชาการงานวิจัย ยังมีนຌอย การซอมซมอุปกรณ์สืไอสตควรจะซอมบ ารุง฿หຌ฿ชຌงานเดຌหมือนดิม ควรปรับ
ภูมิทัศน์฿หຌทันสมัย มีความป็นสากลมากขึๅนละน านวัตกรรม฿หมโ ทางดຌานเอทีขຌามา฿ชຌงาน ปรับปรุง               
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รืไองความสะอาดดยรวมของมหาวิทยาลัย ควรมีสาธารณูปภคสวนกลางทีไ฿ชຌรวมกันพืไอ฿หຌกิดประยชน์
อยางตใมทีไ ชน ศูนย์ทคนลยี ป็นตຌน 
 

 สรุปผลกำรตรวจยีไยมหนวยงำน รอบรก ิจ านวนทัๅงสิๅน แ5 หนวยงานี  
 

 แฺคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบละประมินผลงานฯ เดຌรับทราบปัญหา ขຌอขัดขຌองของ                
ทุกหนวยงาน ฿หຌหนวยงานเดຌมีอกาสน าสนอผลงานละขຌอสนอนะตางโ ฿หຌก าลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน                 
กบุคลากร฿นหนวยงาน 

 โฺคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบละประมินผลงานฯ เดຌ฿หຌขຌอสนอนะชิงวิชาการ 
ขຌอคิดหใน฿นนืๅองาน฿นตละหนวยงาน ดยเดຌรับความสน฿จจากทุกหนวยงานป็นอยางดี 

ใฺจากการทีไเดຌมีการพบปะผูຌบริหารละทีมงานของทัๅง แ5 หนวยงาน คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ เดຌรับทราบครงการ/กิจกรรม ละความคิดริริไมสรຌางสรรค์฿นงานของตละ
หนวยงานทีไดีละมีคุณคาจ านวนมาก อาทิ การสรຌางครือขายละความสัมพันธ์อันนนฟ้นกับประทศ 
พืไอนบຌานอันจะป็นผลดีตอการตรียมคนสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน การพยายามปຂดหลักสูตร฿หมโ            
ชน ทคนิคการพทย์ พทย์ผนเทย การผลักดัน฿หຌกิดวิทยาลัยการดนตรี ความพยายามของคณะ             
ตอการผลิตบัณฑิตทีไมีคุณภาพ ป็นตຌน 

 

฿นขณะดียวกันยังมีสภาพทีไป็นปัญหาละรอการกຌเขอยูอีกหลายรืไอง คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ เดຌรวบรวมสภาพปัจจุบันละขຌอสนอนะ ฉพาะรืไองทีไป็นภาพรวม           
ละมีความส าคัญสนอตอสภามหาวิทยาลัยพืไอทราบ ดังนีๅ 

 

 1.จ ำนวนนิสิต 
 

  สภำพปัจจุบัน  
 

   หลายปีทีไผานมามหาวิทยาลัยมีนยบายรับนิสิตนักศึกษาอยางเมจ ากัดจ านวน           
฿นกือบทุกสาขาวิชา ทัๅงทีไ รียน฿นมหาวิทยาลัยละรียนนอกมหาวิทยาลัย ฿นขณะทีไทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย มิเดຌถูกตระตรียมรองรับเวຌ ท า฿หຌกิดปัญหาคุณภาพบัณฑิต คุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษา            
ขณะรียน การขาดคลนผูຌสอนทีไมีคุณภาพ ขาดคลนอาคารละสถานทีไ มีปัญหารืไองหຌองรียน ทีไจอดรถ 
การดูลความสะอาด ขาดคลนวัสดุอุปกรณ์ ละทีไส าคัญอาจารย์ผูຌสอนมีภาระงานมากกินเปจน                
ขาดความอา฿จ฿สดูลคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาเดຌอยางสมบูรณ์ 
 

  ขຌอสนอนะ  
 

   แฺควรก าหนดจ านวนนิสิตนักศึกษา฿หຌพอหมาะกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย              
฿นทกุดຌาน พืไอ฿หຌเดຌบัณฑิตทีไมีคุณภาพ 

   โฺควรหันมาสน฿จคุณภาพมากกวาปริมาณ 

   ใฺควรพิจารณาสาขาวิชาทีไมีนิสิตนักศึกษาสมัครขຌารียนนຌอยมาก 
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   ไฺควรพิจารณาลดจ านวนนิสิตนักศึกษา฿นสาขาวิชาทีไเมป็นทีไตຌองการของประทศ
หรอืทีไกินความตຌองการ 
   5ฺควรพิจารณาปຂดสาขาวิชาทีไทันสมัย ละสอดคลຌองกับความตຌองการของประทศ 
 

 โ.ผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
 

  สภำพปัจจุบัน  
 

   มหาวิทยาลัยเดຌจัดท าผนกลยุทธ์ดยผานความหในชอบของสภามหาวิทยาลัย              
ป็นผนกลยุทธ์  5 ปี  ิพฺศฺ โ55็ - โ5ๆแี ดยก าหนดป้าหมาย฿นตละตัวชีๅวัดเวຌ ป็นรายปี                  
มีกระบวนการจัดท าบบมีสวนรวมของทุกหนวยงาน฿นมหาวิทยาลัย มีการประชาสัมพันธ์ผนกลยุทธ์                
ลงถึงผูຌปฏิบัติตจากการตรวจยีไยมหนวยงาน ดูหมือนวาหนวยงานสวน฿หญพียงรับทราบวามีผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย ซึไงเมชัดจนวาหนวยงานของตนจะตຌองมีสวนผลักดันอยางเร จึงจะท า฿หຌผนกลยุทธ์
ดยฉพาะ฿นปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ บรรลุป้าหมาย 
 

  ขຌอสนอนะ 
  

   ควรรงท าความขຌา฿จกับทุกหนวยงาน฿หຌตระหนักถึงภารกิจทีไจะตຌองชวยกันผลักดัน
฿หຌผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบรรลุป้าหมายตามทีไตัๅงเวຌ  
 

 3.หนวยงำนทีไท ำหนຌำทีไสนับสนุนงำนวิชำกำร เดຌก ส านักงาน สถาบัน ศูนย์ตางโ 
 

  สภำพปัจจุบัน  
 

   มีหนวยงานจ านวนมาก หลายหนวยงานมีสถานะทียบทาคณะ บางหนวยงาน              
มีภารกิจเมสอดคลຌองกับชืไอของหนวยงาน ชน ส านักสงสริมวิชาการละงานทะบียน สถาบันวิจัยละพัฒนา            
บางหนวยงานยังเมสามารถท าภารกิจหลักทีไส าคัญเดຌ ชน บัณฑิตวิทยาลัยยังเมสามารถก ากับ ดูล ควบคุม 
ละด านินงาน฿หຌป็นเปตามมาตรฐานละคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดຌ ละทีไส าคัญ
ผูຌบริหารหนวยงานกือบทุกหงป็นบุคลากรสายสอน ซึไงนาจะมีงานสอน งานวิจัยป็นหลัก ตตຌองมาท า
หนຌาทีไสายสนับสนุน ซึไงกใคงเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌตใมก าลัง ท า฿หຌยอหยอนทัๅงงานสอน งานวิจัย ละ                  
งานสนับสนุนวิชาการ นอกจากนีๅ การจัดหนวยงาน/องค์กร฿นการบริหาร฿นระดับคณะ หลายคณะมี                
ขนาด฿หญกินเป ฿นขณะทีไการจัดหนวยงาน/องค์กร฿นระดับส านัก มีขนาดลใกกินเป เมเดຌสัดสวนกัน 
ดยฉพาะการยกยอย฿นระดับส านัก ท า฿หຌสียคา฿ชຌจาย฿นการบริหารจัดการมากดยเมจ าป็น 
 

  ขຌอสนอนะ 
 

   แฺควรทบทวนปริมาณ สถานะ ภารกิจ ละความจ าป็นของทุกหนวยงาน฿หຌมี        
ความหมาะสม สอดคลຌองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย฿นปัจจุบัน 
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   โฺควรมีผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ฿หຌสามารถป็นผูຌบริหารหนวยงานเดຌ            
อาจท าบบคอยป็นคอยเป พืไอประสิทธิผลของหนวยงาน ละพืไอ฿หຌบุคลากรสายสอนเดຌกลับเปท าหนຌาทีไ
ของตนอยางตใมก าลังพียงดຌานดียว 
 

 ไ.ผูຌบริหำรระดับมหำวิทยำลัย 
 

  สภำพปัจจุบัน 
  

   ฿นระยะหลังโ มหาวิทยาลัยมีผูຌบริหารระดับอธิการบดีทีไมีวลาบริหารงานระยะสัๅนโ 
ละมีผูຌรักษาราชการทนอธิการบดีทีไปฏิบัติหนຌาทีไเดຌเมกิน แ่เ วัน นับถึงปัจจุบันป็นทานทีไสองลຌว               
ท า฿หຌคณาจารย์ขาดขวัญละก าลัง฿จ การก าหนดนยบายมีการปลีไยนปลงบอย คณาจารย์ขาดความมัไน฿จ  
฿นการปฏิบัติตามนยบาย 
 

  ขຌอสนอนะ 
  

   รงรัด฿หຌกิดการสรรหาอธิการบดีดยรใว ละรงท าความขຌา฿จตอคณาจารย์ 
บุคลากรถึงขຌอทใจจริง฿นปัจจุบัน เปพรຌอมกันดຌวย 
 

 5.กำร฿ชຌจำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. โ55็ 
 

  สภำพปัจจุบัน  
 

   นืไองจากมีหตุการณ์ทางการมือง ทีไมีผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณ             
ของภาครัฐทีไอาจตຌองมีการรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ ละทางมหาวิทยาลัยเดຌรับ            
การจัดสรรงบประมาณทัๅงงบประมาณผนดินละงบประมาณงินรายเดຌ ป็นงบลงทุนซึไงนับถึงขณะนีๅ                  
ยัง฿ชຌจายเดຌเมป็นเปตามป้าหมาย 
 

  ขຌอสนอนะ  
 

   ควรรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณ฿นทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย หนวยงาน฿ด            
มีปัญหาผูຌบริหารมหาวิทยาลัยอาจตຌองชวยกຌปัญหาดຌวย 
 

 ๆ.รงรียนสำธิต 
 

  สภำพปัจจุบัน 
  

   จ านวนนักรียนทัๅงกอนประถมศึกษา ประถมศึกษาละมัธยมศึกษา  ฿น 5 ปี            
ทีไผานมามีนวนຌมลดลง อาจดຌวยสาหตุหลายประการ ผูຌบริหารละบุคลากรของรงรียนสาธิต มีความรูຌสึก
วามหาวิทยาลัยยัง฿หຌความอา฿จ฿สละการสนับสนุนเมตใมทีไ มีปัญหารืไองนๅ าทวมทางขຌารงรียน อัตราก าลัง
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ของครู อัตรางินดือนของครู ทีไจอดรถ สถานทีไออกก าลังกายของนักรียน การพรพฤติกรรมทีไเมหมาะสม
ของนิสิตนักศึกษาสูนักรียน นืไองจากอาคารรียนอยู฿กลຌกัน สถานทีไคับคบ เมมีหຌองประชุม ป็นตຌน 
 

  ขຌอสนอนะ  
 

   ผูຌบริหารควรลงศึกษาปัญหาทีไทຌจริง ละรวมกันกຌเขปัญหาอยางจริงจังละ
ตอนืไอง ดยควรถือวารงรียนสาธิตป็นหนวยงานทีไส าคัญหนวยหนึไงของมหาวิทยาลัย  
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รำยละอียดละสรุปผลกำรประมินสวนทีไ ไ กำรตรวจยีไยมหนวยงำนของ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจ
จຌำพระยำ รอบทีไ โ วันทีไ 5 พฤศจิกำยน ถึง แ่ พฤศจิกำยน โ55็  
 

  รำยงำนผลกำรตรวจยีไยมหนวยงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมิน   
ผลงำนของมหำวิทยำลัย รอบทีไ โ ฿นวันทีไ 5 พฤศจิกำยน ถึง แ่ พฤศจิกำยน พ.ศ. โ55็ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. โ55็ 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย เดຌขຌาตรวจยีไยม
หนวยงาน แ5 หนวยงานของมหาวิทยาลัย รอบทีไ โ ระหวางวันทีไ 5 พฤศจิกายน ถึง แ่ พฤศจิกายน               
พฺศฺ โ55็ พืไอติดตามผลการด านินงานละการปรับปรุงพัฒนาตามขຌอสนอนะของคณะกรรมการ   
ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ จากการตรวจยีไยม รอบรก รวมทัๅง รับทราบประดในปัญหา            
ของทุกหนวยงาน฿นการตรวจยีไยม รอบทีไ โ พืไอ฿หຌหนวยงานเดຌรับฟังขຌอสนอนะจากคณะกรรมการ           
พืไอการปรับปรุงละพัฒนาการด านินงาน฿นปีงบประมาณถัดเป ดังนีๅ  
 

  ดຌำนงบประมำณ พบวา 
 

  หนวยงานเดຌรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย฿นการจัดซืๅอครุภัณฑ์ทีไจ าป็น฿นดຌาน
การรียนการสอนพิไมขึๅน฿นสาขาวิชาทีไตຌองผานการรับรองจากสภาวิชาชีพ ชน สาขาวิชาทคนิคการพทย์ 
พทย์ผนเทย มีการจัดสรรงบประมาณกระจายลงเป฿นครงการของหนวยงาน฿นมหาวิทยาลัยอยางสมอภาค
ละหมาะสม รวมทัๅง สามารถควบคุมละบริหารจัดการงบประมาณเดຌ ทัๅง฿นรืไองการบริการวิ ชาการ            
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมละอืไนโ ละมีการบริหารงบประมาณ฿นสัดสวนทีไหมาะสมกับงาน฿นสาขาวิชา 
 

  ปัญหำทีไพบ คือ  

  นืไ องจากมหาวิทยาลัยมีน ยบายรับนิสิ ตนักศึกษานຌอยลงประกอบกับ              
สภามหาวิทยาลัยประกาศ฿หຌงินคาตอบทนพนักงานมหาวิทยาลัยทีไจຌางดຌวยงินงบประมาณรายเดຌทียบทา
การจຌางดຌวยงบประมาณผนดิน สงผล฿หຌบางหนวยงานมีงบประมาณรายเดຌเมพียงพอตอการพัฒนา                    
การจัดการรียนการสอน ซึไงงบประมาณรายเดຌทีไมีอยูป็นงบคาจຌางกิน 5เ ปอร์ซในต์ ละ฿นสวนของ             
การด านินงานตามขัๅนตอน ดຌานพัสดุละครุภัณฑ์ มีความลาชຌา นืไองจากบุคลากรขาดความขຌา฿จ                      
฿นกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง ท า฿หຌการด านินงานเมป็นเปตามผนละระยะวลาทีไก าหนดเวຌ  
 

  ขຌอสนอนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
 

   แฺควรบริหารจัดการงบประมาณงินรายเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน ฿นการ            
฿ชຌจายงิน฿นตละเตรมาสควรสอดคลຌองกับป้าหมายการ฿ชຌจายงิน 

   2.ตຌองรงรัดติดตามการคຌางจายงินคาลงทะบียนของนิสิตนักศึกษาดยรใว 
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  3.การ฿ชຌงินงบประมาณรายเดຌควร฿ชຌหลักดียวกันกับการ฿ชຌงินงบประมาณ
ผนดินละการอนุมัติงบประมาณตຌองขึๅนอยูกับสภามหาวิทยาลัยทานัๅน 

  4.มืไอมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณละครงการตางโ ฿หຌหนวยงานตางโ            
ลຌวควรมีการติดตามละประมินผล พืไอการปรับปรุงกຌเขปัญหาตางโ ทีไกิดขึๅน 

  5.การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย฿หຌกบุคลากร ควรมุ ง นຌนทีไคุณภาพ               
ของผลงานวิจัยทีไท าสรใจ มีกระบวนการพิจารณาทีไหมาะสม พรຌอมสรຌางงืไอนเขของทุน฿หຌมหาวิทยาลัย          
เดຌรับประยชน์สูงสุด หมาะสมกับทุนอุดหนุนทีไ฿หຌ 
 

  ดຌำนบริหำร  พบวา 
 

  มหาวิทยาลัยมีการวางผนการด านินงานพืไอ฿หຌกิดความส ารใจตามกลยุทธ์          
ของมหาวิทยาลัย ดยมีนยบายสงสริมละพัฒนาอาจารย์ละบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฿นดຌานวิชาการ 
ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความสามารถดຌานการวิจัย ความป็นครู ความสามารถ฿นการจัดการรียนการสอน 
สมรรถนะทางวิชาชีพทีไกีไยวขຌองกับสาขาวิชาทีไตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการงานตางโ ละการพัฒนา
ความรูຌคูคุณธรรมจริยธรรมพืไอยกระดับจิต฿จ฿หຌชวยหลือซึไงกันละกันดยปราศจากผลประยชน์ 

  ปัญหำทีไพบ คือ  
 

  การบริหารงานของผูຌบริหารนัๅน ผูຌบริหารสวน฿หญมีภาระงานสอนละภาระงาน
อืไนโ จ านวนมาก จึงมีวลาเมพียงพอ฿นการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ละการปຂดรับสมัครนิสิตนักศึกษา 
ปีการศึกษา ๎๑๑๔ คณะยังเมทราบนยบายของมหาวิทยาลัยวาจะป็นการรับตรงหรือการสอบคัดลือก 
 

  ขຌอสนอนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
 

  แฺมหาวิทยาลัยควรสรຌางความชัดจน฿นรืไองครงสรຌางการบริหารงาน                 
ของรงรียนสาธิต 

  โฺมหาวิทยาลัยควรปຂดบริการนอกวลาราชการ พืไอตอบสนองความตຌองการ             
ของนิสิตนักศึกษา 
  3.หนวยงานบางหนวยงานดินทางเปตางประทศมากกินเป ควรพิจารณา
ด านินการพืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

  ไฺบัณฑิตวิทยาลัยตຌองเมท าหนຌาทีไ  พียงจัดตารางสอน ทีไส าคัญทีไสุด  คือ             
ดูลมาตรฐานการจัดหลักสูตรการรียนการสอน฿หຌป็นเปตามขຌอบังคับ ระบียบของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ิสกอฺี หรือมหาวิทยาลัย 

  5.มหาวิทยาลัยควร฿หຌความส าคัญตอบัณฑิตวิทยาลัย นืไองจากนิสิตปริญญาท
ละปริญญาอกป็นครืไองมือ฿นการท างานวิจัยเดຌป็นอยางดี ดยมีอาจารย์ป็นผูຌ฿หຌค าปรึกษาละ                
ตีพิมพ์ผยพรผลงานวิจัยรวมกัน 
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  ๆฺมหาวิทยาลัยควรมีผูຌชีไยวชาญละมีความดดดน฿นดຌานการประสานงานกับ
ตางประทศมีครือขาย฿นการตีพิมพ์ผยพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

  7.มหาวิทยาลัยควรก าหนดกฎระบียบ฿นการสงผลการรียนของมหาวิทยาลัย             
ทีไชัดจนละควรระมัดระวัง ควบคุมระบบการสงผลการรียนละการกຌเขผลการรียน฿หຌขຌมงวด 
 

  ดຌำนวิชำกำร พบวา  
 

  มหาวิทยาลัยเดຌมีการพัฒนารูปบบการรียนการสอนละกิจกรรมตางโ                  
฿หຌสอดคลຌองกับยุคสมัยละสงสริม฿หຌนิสิตนักศึกษาขຌารวมการขงขันละประกวดผลงานทางวิชาการ           
฿นรูปบบตางโ ละจัดครงการรียนรวมกับมหาวิทยาลัย฿นกลุมประทศครือขายอาซียน พืไอตรียม            
ความพรຌอมพืไอขຌาสูประชาคมอาซียน มหาวิทยาลัยยังเดຌสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรละการด านินการ
รียนการสอน฿หຌผานตามกณฑ์มาตรฐานทีไส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ิสกอฺี ก าหนด ดยนຌน
รืไองงานวิจัย฿หຌมีคุณภาพ ผลงานวิจัยสามารถตีพิมพ์ผยพร฿นวารสารระดับชาติ มีการพัฒนาฐานขຌอมูล
งานวิจัย พืไอป็นหลงขຌอมูล฿หຌส าหรับคณาจารย์฿นมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาหຌองสมุดวิจัยพืไอป็น
หลงคຌนควຌา ซึไงป็นการพัฒนารูปบบการ฿หຌบริการทางวิชาการ 
 

  ปัญหำทีไพบ คือ  
 

  ระยะวลาการปຂด-ปຂดภาครียน฿นรงรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิสพฐฺี เมสอดคลຌองกับมหาวิทยาลัยละสืไอการรียนการสอนเม พียงพอ                
ตอความตຌองการ 
 

  ขຌอสนอนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
 

  แฺอาจารย์ผูຌสอนรุน฿หมบางทานขาดจิตวิญญาณความป็นครู หลายทานยึดติดกับ
ธุรกิจมากกวาจรรยาบรรณวิชาชีพครู ควรสงสริมละท านุศิลปวัฒนธรรมละนຌนการ฿หຌบริการทางวิชาการ
ภาย฿นมหาวิทยาลัยป็นหลัก 

  2.มหาวิทยาลัยควรมุงนຌนการผลิตงานวิจัยทีไสามารถกຌเขปัญหาทัๅงมหาวิทยาลัย
ละชุมชนภายนอกเดຌ ละรวมกันก าหนดกรอบการวิจัยกวຌางโ ละรวมกับสาขาวิชาตางโ ผลิตผลงานวิจัยขึๅน 

  3.ส านักรงรียนสาธิตควรมีวิธีการสอนบบ฿หมทีไท า฿หຌกิดกระบวนการรียนรูຌ
ละกิดความนาสน฿จ ละควรสงสริม฿หຌรงรียนสาธิตป็นสถานทีไฝຄกประสบการณ์วิชาชีพครทูีไมีคุณภาพ 

  4.มหาวิทยาลัยควรจัดสงนิสิตนักศึกษาทีไมีความพรຌอมละหมาะสมเปฝຄก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทีไ รงรียนสาธิต พืไอ฿หຌรงรียนสาธิตป็นสถานทีไฝຄกประสบการณ์วิชาชีพครู                 
ทีไมีคุณภาพ 

  5.มหาวิทยาลัยควรครงครัดรืไองการปຂดหลักสูตรดยฉพาะสายครู หากคณะ               
เมมีความพรຌอมหรือการด านินงานเมป็นเปตามหลักกณฑ์ของคุรุสภา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาละ
ตรวจสอบอยางถีไถຌวนพืไอป้องกันการกิดปัญหาตางโ ขึๅนภายหลัง 
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  6.การพัฒนาหลักสูตรตางโ การก ากับดูล ควรมีความรวมมือจากอาจารย์
ประธานสาขามารวมดຌวย สิไงทีไป็นนยบายของบัณฑิต ความตຌองการของประทศ หรือนยบายการวิจัย           
ทีไป็นประยชน์ตอผูຌ฿ชຌหรือการบริการทางวิชาการอืไนโ บัณฑิตวิทยาลัยควรป็นตຌนคิดนยบายตางโ ละ
ประสานงานกับสาขาวิชาตางโ 

  7.ควร฿หຌนิสิตนักศึกษามีสวนรวม฿นการก าหนดจรรยาบรรณหรือคุณธรรม             
5 - แเ ขຌอ ทีไหในวาป็นประยชน์กสวนรวม ลຌว฿หຌสถาบันวิจัยฯ ด านินการวิจัยสิไงทีไนิสิตนักศึกษาสนอมา 
 

  ดຌำนบุคลำกร พบวา 
 

  มหาวิทยาลัยเดຌสรຌางวัฒนธรรมการท างานทีไมีคุณภาพ ละตระหนักถึงความส าคัญ
ละหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นบทบาทหนຌาทีไของตน ดยสรຌางรงจูง฿จละความภักดีตอองค์กร฿หຌมากขึๅน                   
การก าหนด นวทาง฿นการพัฒนาก าลังคนทีไมีอยูปัจจุบัน฿หຌมีประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานมากยิไงขึๅน               
ดยบุคลากรทุกคนตຌองท าผน฿นการพัฒนาตนองพืไอพิไมพูนความรูຌความสามารถ฿นงานทีไตนองปฏิบัติ
รวมถึงการสนับสนุน การจัดอบรมบุคลากรทัๅงสายสอนละสายสนับสนุน฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌา฿นสายงาน
ของตน 
 

  ปัญหำทีไพบ คือ  
 

  ส านักรงรียนสาธิตขาดอัตราก าลังสายสอนทีไพียงพอละตรงสาขาวิชาละ
บุคลากรขาดความรูຌ ความขຌา฿จ รืไองสຌนทางการสูความกຌาวหนຌา฿นหนຌาทีไการท างาน ละขาดอกาส฿นการ
สดงความคิดหใน 
 

  ขຌอสนอนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
 

  แฺควรสรຌางความชัดจน฿นรืไองความกຌาวหนຌาของบุคลากรของส านักรงรียน
สาธิตวาจะป็นเปตามนวทางของมหาวิทยาลัยหรือตามระบบของส านักงานคณะกรรมการขຌาราชครูละ
บุคลากรทางการศึกษา ิกฺคฺศฺี ละควรสงสริม฿หຌบุคลากรเดຌรับความกຌาวหนຌา฿นวิชาชีพ ละควรตงตัๅง
คณะกรรมการทีไมคีวามชีไยวชาญทางดຌานกฎหมาย ดຌานบริหาร ดຌานชุมชน พืไอป็นทีไปรึกษา฿นการปฏิบัติงาน
฿หຌกส านักรงรียนสาธิต 

  2.มหาวิทยาลัยควรพัฒนาอัตลักษณ์ดຌานการผลิตครู฿หຌ หมาะสมกับการ               
ป็นตຌนบบละความมีชืไอสียงของมหาวิทยาลัยบบดิม 

  3.คณาจารย์ตຌองมีความสามารถทางดຌานการวิจัย ภาษา ละครืไองมือทคนลยี 
  4.มหาวิทยาลัยควร฿หຌความส าคัญ฿นการพัฒนาอาจารย์พราะจะน าเปสู                
การพัฒนาการศึกษาทีไยัไงยืน 
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  ดຌำนอำคำรละสถำนทีไ พบวา 
  

  มหาวิทยาลัยเดຌมีการปรับปรุงอาคารสถานทีไ ชน ส านักรงรียนสาธิตเดຌท ากันสาด
บริวณทางดินขຌารงรียน ละการคืนพืๅนทีไสนาม฿หຌกับรงรียนสาธิต ท า฿หຌมีพืๅนทีไ฿นการจัดการรียนการสอน 
รวมทัๅงสถานทีไออกก าลังกายมากขึๅน ละการกอสรຌางอาคารคณะครุศาสตร์ ิอาคาร ใเี ท า฿หຌมีหຌองรียน 
ละสถานทีไจอดรถมากขึๅน รวมถึงการปรับปลีไยนภูมิทัศน์ละสถาปัตยกรรม ละสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเดຌมีการปรับปรุงพัฒนาหຌองปฏิบัติการละจัดหาอุปกรณ์ครืไองมือทางวิทยาศาสตร์  
 

  ปัญหำทีไพบ คือ  
 

  การจัดตารางรียนละหຌองรียน ยังเมหมาะสมกับจ านวนนิสิตนักศึกษาละ           
สืไอการรียนการสอนทีไ฿ชຌ฿นหຌองรียนยังเมพียงพอละทันสมัย มหาวิทยาลัยยังเมมีพืๅนทีไสวนกลาง฿นการ            
จัดกิจกรรมตางโ ละมาตรการรักษาความปลอดภัยยังเมขຌมขใง 
 

  ขຌอสนอนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
 

  แฺการจัดสรรหຌองรียน฿หຌหมาะสมกับจ านวนนิสิตนักศึกษา รวมถึงการจัดสรร             
฿หຌมีหຌองประชุมละหຌองปฏิบัติการทีไพียงพอตอการรียนรูຌ 
  โฺมหาวิทยาลัยควรพัฒนาหຌองสมุด฿หຌตอบสนองความตຌองการของคนรุน฿หม            
ชน อานหนังสือพรຌอมดืไมกาฟ มีการ฿ชຌคอมพิวตอร์ละสนทนาพูดคุยกัน มีหຌองประชุมสัมมนาขนาดลใก 
พืไอการท างานป็นกลุมของนักศึกษา 
  ใฺการกຌเขปัญหารืไองอาคารสถานทีไ ตຌองอาศัยการบริหารชิงรุก นืไองจากนิสิต
นักศึกษามีความตຌองการทีไหลากหลาย 

  ไฺมหาวิทยาลัยควรมีสถานทีไส าหรับ฿หຌนิสิตนักศึกษาสูบบุหรีไดยฉพาะ ละควรมี
มาตรการ฿นการลดปริมาณการสูบบุหรีไของนิสิตนักศึกษา ดย฿หຌนิสิตนักศึกษามีสวนรวม฿นการกຌปัญหา 

  5ฺควรพัฒนาสถานทีไส าหรับนิสิตนักศึกษาพิศษ  ชน นิสิตนักศึกษาทีไมี                 
ความพิการดຌานตางโ 
 

  ดຌำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำ พบวา  
 

  การสรຌางอกลักษณ์ความป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
คือ การตงกายทีไบงบอกวาป็นนิสิตนักศึกษา นຌนความมีระบียบวินัย ละการสรຌางคุณธรรมจริยธรรม          
฿หຌนิสิตนักศึกษามีทัๅง EQ ละ IQ ดยการปรับปรุงพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาทีไหในป็นรูปธรรม ความมี
ระบียบวินัย฿นการขຌาถวขึๅนลิฟต์ ซืๅออาหาร ถายอกสาร ขຌาหຌองนๅ า  ละนຌนรืไองจรรยาบรรณวิชาชีพ            
ของตละสาขา ตละคณะ รวมทัๅงรืไองจิตสาธารณะ มหาวิทยาลัยเดຌรับนิสิตนักศึกษาทีไป็นดใกพิศษ ละ
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาก าลังด านินการครงการพืไอทีไจะรองรับดใกพิศษ฿นอนาคตพิไมขึๅน มหาวิทยาลัย
สงสริมสนับสนุน฿หຌนิสิตนักศึกษาขຌารวมขงขันทุกระดับ การสรຌางความสามัคคีละกีฬา ดยการจัดการ
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ขงขันกีฬาละกิจกรรมประกวดตางโ ป็นการสรຌางความสามัคคี฿หຌกนิสิตนักศึกษา ละสรຌางชืไอสียง              
฿หຌกมหาวิทยาลัย การป้องกันยาสพติด มหาวิทยาลัยมีหนวยงานภาย฿ตຌองค์การละสมสรนิสิตนักศึกษา           
มีหนຌาทีไรณรงค์ป้องกันรืไองของยาสพติด ละมีการจัดอบรมกีไยวกับยาสพติด ดยมีครือขายทีไกีไยวขຌอง 
ชน ต ารวจละมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนลาง ดยมีการจัดประชุมลกปลีไยนความคิดหในชวยกัน             
สอดสองดูลทัๅง฿นละนอกมหาวิทยาลัย 
 

  ปัญหำทีไพบ คือ  
 

  จ านวนนิสิตนักศึกษามากกินเป ท า฿หຌกิดปัญหาอุปสรรค฿นดຌานการจัดการรียน
การสอน รวมเปถึงคุณภาพ คุณธรรมของนิสิตนักศึกษา การสูบบุหรีไ การเมมีสัมมาคารวะ พูดจาหยาบคาย  
ยังมีอยู฿นมหาวิทยาลัย ละการกอตัๅงชมรมยังเมขຌมขใง เมกิดกระบวนการการรียนรูຌกนิสิตนักศึกษา             
ละเมกิดการถายทอดประสบการณ์ทีไดีจากรุนสูรุน 
 

  ขຌอสนอนะจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
 

  1.มหาวิทยาลัยควรมุงนຌนการพัฒนานิสิตนักศึกษา฿หຌป็นบัณฑิตทีไมีคุณภาพ          
ละป็นทีไยอมรับของสังคม 

  2.มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงความส าคัญละปลูกฝังความป็นมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ฿หຌกนิสิตนักศึกษา ควร฿หຌนิสิตนักศึกษาเดຌรูຌประวัติความป็นมาของ
มหาวิทยาลัยละสมดใจจຌาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ิชวง บุนนาคี 
  3.ควรจัดกิจกรรมทีไสงสริม฿หຌนิสิตนักศึกษาหในถึงประยชน์ส วนรวมมากกวา
ประยชน์สวนตน 

  4.มหาวิทยาลัยจะตຌองลดสัดสวนจ านวนนิสิตนักศึกษาลง พืไอความมีคุณภาพ           
ทางการศึกษาละความมีคุณธรรม฿นจิต฿จ ควรมุงนຌนคุณภาพมหาวิทยาลัยป็นส าคัญ 
 

  ดຌำนนยบำยละผน พบวา 
 

  มหาวิทยาลัยมีนยบายขยายสาขาวิชาทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌรียน 
ดยขยายพืๅนทีไ฿ชຌสอยพืไอรองรับการบริหารจัดการตางโ ละเดຌจัดท าผนพัฒนากิจกรรมกนิสิตนักศึกษา 
รวมทัๅง การลดจ านวนนิสิตนักศึกษา฿หຌนຌอยลง พืไอความมีประสิทธิภาพละคุณภาพการรียนการสอน             
ละมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ ฿หຌสอดคลຌองกับของมหาวิทยาลัยมากขึๅน ดยมีการผยพร
ขຌอมูล฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌทราบละการจัดท านยบาย การพัฒนางานประจ าสูงานวิจัย Routine to Research 

ิR2R) พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาหนวยงาน ละกอ฿หຌกิดประยชน์กทุกฝຆายอยางกวຌางขวางละยัไงยืน  
 

  ปัญหำทีไพบ คือ 
 

  นยบายควรมีความตอนืไองทัๅงระดับปฏิบัติละการควบคุมนยบาย 
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  ขຌอสนอนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
 

  บัณฑิตวิทยาลัยควรก าหนดนยบายกีไยวกับบัณฑิตศึกษา฿หຌชัดจน฿นรืไองคุณภาพ
ละมาตรฐาน฿นการจัดการรียนการสอน 
 

  ดຌำนประชำสัมพันธ์  พบวา  
 

  การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการน าสนอขาวสารหลายชองทาง
ละรูปบบตางโ อาทิ ชน อกสารขาว สืไอออนเลน์ สืไอวิทยุ สืไอทรทัศน์ ละการจัดท า BSRU Bulletin 

ละ Dispatch พืไอผยพรประชาสัมพันธ์ขาวสารส าคัญ฿นมหาวิทยาลัย การติดตัๅงป้ายประชาสัมพันธ์            
ทรงกลม ฿นบริวณตางโ มีป้ายประชาสัมพันธ์ระบบอิลใกทรอนิกส์ทีไหนຌาลิฟต์฿นระหวางทีไ รอลิฟต์ ป็นตຌน             
฿นการออกบบวิธีการสงขาวสาร เดຌวางรูปบบการสงขาวสาร฿หຌกิดประสิทธิภาพ ละทีไมาของขาว            
อาจกิดขึๅนจากจุดดียวตสามารถผยพรออกเปเดຌหลายชองทางภาย฿นวลาดียวกัน  
 

  ขຌอสนอนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
 

  แฺมหาวิทยาลัยควรสรຌางครือขายประชาสัมพันธ์ จากบุคลากรทัๅง ไ คณะ ละ
หนวยงานตางโ พืไอชวยกันประชาสัมพันธ์฿หຌนิสิตนักศึกษามารียนทีไมหาวิทยาลัย 

  โฺส านักประชาสัมพันธ์ ควรสรຌางบทบาทของตนอง พืไอ฿หຌคณะหรือหนวยงาน
ตางโ หในถึงความส าคัญมืไอมีขาวสารควรจຌงมาทีไส านักประชาสัมพันธ์ฯ พราะส านักประชาสัมพันธ์ฯ           
จะมองถึงกลุมป้าหมายทีไมากกวา 
 

  ดຌำนสงสริมศิลปวัฒนธรรม  พบวา  
 

  การพัฒนางานบริการวิชาการทีไตอนืไอง ดยฉพาะดຌานศิลปะละวัฒนธรรม           
ทีไกีไยวกับดຌานประพณี ละทีไกีไยวกับสัมมาอาชีพทีไยังคง฿ชຌภูมิปัญญาของชาติ฿นการด านินเปของสาขาวิชา
ตางโ อาทิ ชน นาฏศิลป์ การพทย์ผนเทย การสดงศิลปะของเทยละดนตรีตางโ ละมีการลกปลีไยน      
ระหวางมหาวิทยาลัย฿นอาซียน มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสงสริมละท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณี 
รวมทัๅง สมดใจจຌาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ิชวง บุนนาคี ทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย             
ละชิญวิทยากรมาถายทอดความรูຌละประสบการณ์ดຌานศิลปวัฒนธรรมกนิสิตนักศึกษา พืไอสงสริม฿หຌ           
นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมเทย 
 

  ขຌอสนอนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ  
 

  มหาวิทยาลัยควรสรຌางสรรค์ผลงาน฿นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม฿หຌป็นทีไสน฿จ
ของคนรุน฿หม ชน ดนตรี ศิลปะการสดง ขน ดยตอยอด฿หຌป็นอุตสาหกรรมการคຌา฿นรูปบบ              
ของศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์พืไอสรຌางรายเดຌ฿นการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึไงตຌองอาศัยก าลังคนละ          
ก าลังความคิด฿นการบริหารจัดการงานตางโ 
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  ดຌำนทคนลยีสำรสนทศ พบวา  
   

  การพิไมประสิทธิภาพครงสรຌางของระบบ฿นมหาวิทยาลัยดย฿ชຌครือขาย             
ของระบบสารสนทศ ละปรับปรุงระบบความปลอดภัยของการ฿ชຌงานอินตอร์นใต ละการรักษาขຌอมูลป้อง
การสูญหายของขຌอมูล฿นทุกโ ระบบละปรับปรุงดຌานอุปกรณ์การรียนการสอน การ฿ชຌบบทดสอบออนเลน์
฿นการสอบกใบคะนน สอบกลางภาค ละสอบปลายภาค ป็นการประหยัดทรัพยากรกระดาษ หมึกปลิๅน 
ครืไองพิมพ์ตางโ ละพืไอความสะดวกรวดรใว฿นการตรวจขຌอสอบ มีการสรຌางอพพลิคชัไน ิapplicationี                  
฿หຌนักศึกษาเดຌสืบคຌนขຌอมูล ดยมี QR Code ติดอยูบนชัๅนหนังสือ฿นหຌองสมุด การรณรงค์฿หຌนิสิตนักศึกษา           
ทุกคณะทุกชัๅนปีขຌารวมอบรมการสืบคຌนขຌอมูลออนเลน์ ภาย฿ตຌครงการ พิไมศักยภาพการสืบคຌนขຌอมูล
ออนเลน์ ดยเดຌประสานงานกับส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ฿หຌนับป็นกิจกรรมหนึไง฿นงืไอนเขการจบหลักสูตร  
 

  ขຌอสนอนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนฯ 
 

  แฺควรสรຌางระบบสารสนทศพืไอการควบคุมบุคลากร ระบบวิชาการ ระบบ          
ครงการ ป็นตຌน 

  โฺมหาวิทยาลัยควรสนับสนุน รืไองทคนลยีละอุปกรณ์ทีไทันสมัย รวมทัๅง ระบบ                  
การชืไอมตออินทอร์นใตทีไสะดวก รวดรใวละครอบคลุม 

  ใฺมหาวิทยาลัยควรมีสาธารณูปภคสวนกลางทีไ฿ชรวมกัน฿หຌกิดประยชน์              
อยางตใมทีไ ชน ศูนย์ทคนลยี ป็นตຌน 
   

 ผลกำรตรวจยีไยมหนวยงำน รอบทีไ โ ิจ านวนทัๅงสิๅน 15 หนวยงานี คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ มีขຌอสนอนะกีไยวกับรืไองตางโ ดังนีๅ 
 

 1.ทุกหนวยงานมีบุคลากรทีไมีศักยภาพ มีความกระตือรือรຌน฿นการปฏิบัติงาน ตยังขาด              
ความป็นอกภาพ ขาดขวัญละก าลัง฿จ 

 ๎.ทุกหนวยงานมีความกระตือรือรຌนทีไจะน าสนอผลการกຌปัญหาละการน าขຌอสังกต                  
ของคณะกรรมการตรวจยีไยมรอบรกเปปฏิบัติ รวมทัๅง น าสนอกิจกรรมครงการทีไสรຌางสรรค์ของหนวยงาน 
พิไมติมจากการน าสนอ฿นรอบรก 

 ๏.หนวยงานน าสนอสภาพปัญหา อุปสรรค฿นการด านินงาน ซึไงคณะกรรมการฯเดຌรวบรวม           
พืไอน าสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด านินการ ปัญหาทีไหนวยงานสวน฿หญประสบ เดຌก 
  - การติดตาม ก ากับ ดูลการด านินงานอยางจริงจังละตอนืไองจากผูຌบริหารตามล าดับ    
ทัๅงรืไองการด านินการตามผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย การ฿ชຌงบประมาณ การด านินการตามนยบาย          
ทีไส าคัญของผูຌบริหาร ป็นตຌน 

  - การขาดอธิการบดีท า฿หຌกิดความเมชัดจน฿นรืไองนยบาย ท า฿หຌสมาชิก฿นหนวยงาน
ขาดความมัไน฿จ฿นการด านินงาน ขาดขวัญละก าลัง฿จ 
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  - การมีนิสิตนักศึกษา฿นบางคณะมีจ านวนมากกินศักยภาพของมหาวิทยาลัย ท า฿หຌ                  
การพัฒนานิสิตนักศึกษา ทัๅงดຌานวิชาการ ดຌานคุณธรรม จริยธรรมมีปัญหา การ฿หຌบริการ การอ านวย              
ความสะดวก฿หຌกนิสิตนักศึกษาละบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมทัไวถึงละพียงพอ 

  - การขาดคลนทรัพยากรทัๅงบุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ พืไอการด านินงาน 
ของหนวยงาน ซึไงปัญหาหลานีๅเมเดຌรับการอา฿จ฿สดูลจากผูຌบริหารของมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง              
ละตอนืไอง 
 4.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานฯ มีความหในจากการตรวจยีไยม           
รอบ 2 ฉพาะประดในส าคัญโ ดังนีๅ 
  4.1 ผูຌเดຌรับการสรรหา฿หຌด ารงต าหนงอธิการบดี ควรรงศึกษาจุดขใง จุดออน อกาส
ละอุปสรรคของมหาวิทยาลัยดยรใว พืไอน ามา฿ชຌ฿นการก าหนดผนกลยุทธ์ สรຌางความมัไน฿จ สรຌางความ
ชัดจนละสรຌางขวัญละก าลัง฿จ฿นการปฏิบัติงานของทุกภาคสวน฿นมหาวิทยาลัย 

  4.2 ควรทบทวนผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย฿หຌทันสมัย สอดคลຌองกับบริบท 
สถานการณ์ปัจจุบันละอนาคต ละก าหนดป้าหมายปี 2558 ฿หຌชัดจน พรຌอมทัๅงสรຌางระบบละกลเก            
การก ากับดูล ติดตาม การด านินการตามผนกลยุทธ์ฯ ของหนวยงานตางโ อยาง฿กลຌชิดละตอนืไอง 
  4.3 ควรรงสรຌางความชัดจนตัๅงตการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ               
ละรงกຌปัญหาของรงรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยดยรงดวน ซึไงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละ
ประมินผลงานฯ มีความหในวา รงรียนสาธิตควรคงปรัชญาของการป็นรงรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเวຌ 
  4.4 ควรรงกຌปัญหาการคຌางจายงินคาลงทะบียนรียนของนิสิตนักศึกษา ทีไมีจ านวน
มากผิดปกติดยรใวละตอนืไอง 
  4.5 อธิการบดีควรอา฿จ฿สดูลการปฏิบัติงานของหนวยงาน฿หຌป็นเป฿นทิศทาง            
ดียวกัน ชน การสรຌางคุณภาพ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฿หຌกนิสิตนักศึกษา 
  ไฺ๒ฺ อธิการบดีควร฿หຌความส าคัญกับการบริหารความสีไยงดຌานการงิน ดยฉพาะ      
การน างินคงคลังมา฿ชຌละการหางินรายเดຌมาทดทนสวนทีไ฿ชຌจายเปลຌว 

  ไฺ๗ฺ ควร฿หຌคณะตละคณะก าหนดผนพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา ฿หຌมีอกลักษณ์
ละอัตลักษณ์ของตนองละป็นอกลักษณ์ละอัตลักษณ์ทีไสามารถขงขันกับนิสิตนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาอืไนเดຌ 
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พระรำชบัญญัติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

พ.ศ. โ5ไ็ 
 

ภูมิพลอดุลยดช ป.ร. 
฿หຌเว ณ วันทีไ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 

ป็นปีทีไ 59 ฿นรัชกำลปัจจุบัน 
 

หมวด ไ  
กำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผล 

  

 มาตรา ไ้ ฿หຌมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบดຌวย ประธานกรรมการละกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึไงนายกสภามหาวิทยาลัย
ตงตัๅง ดยความหในชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 

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

 มาตรา 5เ ฿หຌคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอ านาจ
ละหนຌาทีไ ฿นการตรวจสอบ ติดตามละประมินประสิทธิภาพละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณ                  
การจัดการศึกษา การวิจัยดังนีๅ 
  ิแี ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยละของอธิการบดีดยรับฟัง 
ความคิดหในอยางกวຌางขวางกีไยวกับการปฏิบัติหนຌาทีไของมหาวิทยาลัยละของอธิการบดี  ประกอบ                 
การประมินผลงาน  
  ิโี รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยละ               
ของอธิการบดีพรอมความหในตอสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
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ขຌอบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ 

วำดຌวย องค์ประกอบ จ ำนวน คุณสมบตัิ หลักกณฑ์ละวิธีกำรเดຌมำ วำระกำรด ำรงต ำหนง 
กำรพຌนจำกต ำหนงของคณะกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

พ.ศ. โ55ๆ 

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

 ดยทีไพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พฺศฺ โ5ไ็ ก าหนด฿หຌมีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึไงตຌองก าหนดองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักกณฑ์ 
วิธีการเดຌมา วาระการด ารงต าหนง ละการพຌนจากต าหนงตลอดจนวิธีการด านินงานของคณะกรรมการ 

 

 อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา แ่ ิโี ละมาตรา ไ้ หงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏ พฺศฺ โ5ไ็ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา฿นคราวประชุม                  
ครัๅงทีไ ใ/โ55ๆ มืไอวันทีไ โแ มีนาคม พฺศฺ โ55ๆ สภามหาวิทยาลัยจึงออกขຌอบังคับเวຌดังตอเปนีๅ 
 

 ขຌอ แ ขຌอบังคับนีๅ รียกวา ขຌอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา วาดຌวย
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักกณฑ์ละวิธีการเดຌมา วาระการด ารงต าหนง การพຌนจากต าหนง            
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย พฺศฺ โ55ๆ 
 

 ขຌอ โ ฿หຌ฿ชຌขຌอบังคับนีๅตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ ป็นตຌนเป 

 ขຌอ ใ ฿หຌยกลิกขຌอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา วาดຌวย คุณสมบัติ
หลักกณฑ์ ละวิธีการเดຌมาซึไงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย              
พฺศฺ โ55แ 

 ขຌอ ไ ฿นขຌอบังคับนีๅ 
 มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

 สภามหาวิทยาลัย หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

 อธิการบดี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

 คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
 กรรมการ หมายความวา กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
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 คณะกรรมการสรรหา หมายความวา คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
 

 ขຌอ 5 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา มีจ านวน 5 คน ประกอบดຌวย ประธานกรรมการละกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 

 ขຌอ ๆ คณะกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
 ิแี ป็นผูຌทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึไ งมิ เดຌปฏิบัติหนຌาทีไหรือป็นกรรมก าร฿ดโ                
฿นมหาวิทยาลัย 

 ิโี มีความรูຌละประสบการณ์กีไยวกับการจัดการอุดมศึกษา 
 ิใี มีความรูຌความสามารถละประสบการณ์฿นการติดตาม ตรวจสอบ ละประมิน
ประสิทธิภาพ ละประสิทธิผลการจัดการอุดมศึกษา 
 ิไี มีความซืไอสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมป็นทีไประจักษ์ 

 ิ5ี เมป็นผูຌมีผลประยชน์฿ดโกีไยวขຌองกับมหาวิทยาลัย 
 

 ขຌอ ็ ฿หຌคณะกรรมการมีอ านาจละหนຌาทีไ ฿นการตรวจสอบติดตาม ละประมินประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผลการ฿ชຌจายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังตอเปนีๅ 
 ิแี วางกรอบนวทางวิธีการละด านินการติดตาม ตรวจส อบ ละประมินผลงาน                  
ของมหาวิทยาลัยละของอธิการบดี ดยรับฟังความคิดหในอยางกวຌางขวางกีไยวกับการปฏิบัติหนຌาทีไ                     
ของมหาวิทยาลัย ละของอธิการบดีประกอบการประมินผลงาน 

 ิโี รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ละของอธิการบดี
พรຌอมสนอความหในตอสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 ิใี ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

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

 ขຌอ ้ นอกจากการพຌนจากต าหนงตามวาระลຌว ฿หຌกรรมการพຌนจากต าหนงมืไอ 

 ิแี ตาย 

 ิโี ลาออก 

 ิใี ขาดคุณสมบัติตามขຌอ ๆ ดยสภามหาวิทยาลัยป็นผูຌพิจารณา 

 ิไี สภามหาวิทยาลัยมีมติกินกวากึไงหนึไง฿หຌออก 
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 ขຌอ แเ การเดຌมาซึไงคณะกรรมการ฿หຌสภามหาวิทยาลัยตงตัๅงคณะกรรมการสรรหาคณะหนึไง
จ านวนหຌาคน ประกอบดຌวย 

 ิแี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูຌทรงคุณวุฒิหนึไงคน ป็นประธานกรรมการ 

 ิโี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูຌทรงคุณวุฒิสองคน ป็นกรรมการ 

 ิใี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูຌทนผูຌบริหารหนึไงคน ป็นกรรมการ 

 ิไี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูຌทนคณาจารย์หนึไงคน ป็นกรรมการ 

 ฿หຌผูຌอ านวยการส านักงานอธิการบดี ป็นลขานุการ 
 

 ขຌอ แแ ฿หຌคณะกรรมการสรรหา ก าหนดวิธีการสรรหาละด านินการสรรหาคณะกรรมการ  
จากบุคคลผูຌมีคุณสมบัติตาม ขຌอ ๆ จ านวนสิบคน ดย฿หຌจัดท าขຌอมูลประวัติการศึกษา การปฏิบัติงา น                 
ละผลงานทีไส าคัญของผูຌเดຌรับการสรรหานัๅน 
 

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

 ขຌอ แใ ฿หຌสภามหาวิทยาลัยก าหนดคาตอบทน฿หຌคณะกรรมการ ดยจัดท าป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย  
 

 ขຌอ แไ ฿หຌนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการ฿หຌป็นเปตามขຌอบังคับนีๅ ละมีอ านาจวินิจฉัย           
ชีๅขาดกรณีทีไกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามขຌอบังคับนีๅ 
 

 ประกาศ ณ วันทีไ โแ มีนาคม พฺศฺ โ55ๆ 

 

 

 

ิศาสตราจารย์ นายพทย์พยงค์  จูฑาี 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
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ค ำสัไงสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ 

ทีไ  โ/โ55็ 

 รืไอง  ตงตัๅงคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

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

 ตามทีไสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ จຌ าพระยา เดຌมีค าสัไ งสภามหาวิทยาลัย                   
ทีไ โๆ/โ55ๆ รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย                   
สัไง ณ วันทีไ โไ ธันวาคม พฺศฺ โ55ๆ นัๅน 

 

พืไอ฿หຌการด านินงานของคณะกรรมการป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขตามทีไก าหนด
เวຌ฿นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พฺศฺ โ5ไ็ ละ฿หຌการด านินงานป็นเปดຌวยความรียบรຌอย               
ละมีองค์ประกอบครบถຌวน อาศัยอ านาจตามความ฿น มาตรา ไ้ ละ มาตรา 5เ หงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พฺศฺ 2547 ละมติทีไประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน           
ของมหาวิทยาลัย ครัๅงทีไ แ/โ55็ มืไอวันพฤหัสบดีทีไ ๆ กุมภาพันธ์ พฺศฺ โ55็ จึงหในควร฿หຌยกลิก                  
ค าสัไงสภามหาวิทยาลัย  ทีไ โๆ/โ55ๆ รืไอง ตงตัๅงกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงาน                  
ของมหาวิทยาลัย ละ฿หຌตงตัๅงคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย               
ดยพิไมติม รายชืไอลขานุการ ผูຌชวยลขานุการ ละจຌาหนຌาทีไการประชุม ดังนีๅ 

 

1. ศาสตราจารย์ ดรฺพจน์   สะพียรชัย  ประธานกรรมการ 
โฺ นายสมชาว์    กษประทุม  กรรมการ 
ใฺ นายชัยสิทธิ์    ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการ 
ไฺ ดรฺดิรก     พรสีมา   กรรมการ 
5ฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์พิทักษ์   อาจคุຌมวงศ ์  กรรมการ 
ๆฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์พิษณุ   บางขียว  ลขานุการ 
็ฺ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดรฺวิชียร  อินทรสมพันธ์  ผูຌชวยลขานุการ 

8. อาจารย์ ดรฺพใญพร   ทองค าสุก  ผูຌชวยลขานุการ 

9. นางสาวกฤตยา    สุวรรณเตรย์  จຌาหนຌาทีไการประชุม 

แเฺ นางสาวณัฐกาญ    รีรานนท์   จຌาหนຌาทีไการประชุม 
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แแฺ นางสาววรรณฤดี   สงมาศ   จຌาหนຌาทีไการประชุม 

แโฺ นางสาวภรทิพย์    พลอาชีพ  จຌาหนຌาทีไการประชุม 

แใฺ นางอายูณี    สใมหมาด  จຌาหนຌาทีไการประชุม 
 

฿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 พฺศฺ โ55ๆ 
ขຌอ ็ 

 

ทัๅงนีๅ  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกลาว 
ประกอบดຌวย ผูຌทรงคุณวุฒิภายนอกป็นกรรมการ จึง฿หຌจายบีๅยประชุมตามประกาศของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
บຌานสมดใจจຌาพระยา รืไองอัตราการจายบีๅยประชุม ปีการศึกษา โ55ใ-โ55ไ ตามขຌอ โ 

 

สัไง ณ วันทีไ แใ กุมภาพันธ์ พฺศฺ โ55็ 

 

 

 

ิศาสตราจารย์ นายพทย์พยงค์  จูฑาี 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 
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คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ ละประมนิผลงำน 

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์  สะพียรชัย 
 

ประธำนกรรมกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
ใใ  ซอยปุณวิ ถี  ใเ  ถนนสุ ขุ ม วิ ท  แเ แ                 
ขวงบางจาก ขตพระขนง  กรุงทพฯ แเโๆเ 
 

สถำนทีไติดตอเดຌ 
ใใ  ซอย ปุณวิ ถี  ใเ  ถนนสุ ขุ ม วิ ท  แเ แ                 
ขวงบางจาก ขตพระขนง  กรุงทพฯ แเโๆเ 
 

ทรศัพท์ : เโ-ใใแแแ็ใ , เ่แ-้แไ้่่เ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยสมชำว์  กษประทุม 
 

กรรมกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
285/97 ถนนงามวงศ์วาน  ตฺบางกระสอ      
อฺมือง  จฺนนทบุรี  11000 
 

สถำนทีไติดตอเดຌ 
โ่5/้็  ถนนงามวงศ์วาน  ตฺบางกระสอ      
อฺมือง  จฺนนทบุรี  แแเเเ 
 

ทรศัพท์ : เโ-ๆโ่ๆแใ็ , เ่็-เไ้่ใใใ 
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นำยชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวญั   
 

กรรมกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
1059  หมูบຌานมิตรภาพ  ซฺออนนุช  46             
ถนนออนนุชขวงสวนหลวง ขตสวนหลวง  
กรุงทพฯ 10250 
 

สถำนทีไติดตอเดຌ 
แเ5้  หมูบຌานมิตรภาพ  ซฺออนนุช  ไๆ             
ถนนออนนุชขวงสวนหลวง  ขตสวนหลวง  
กรุงทพฯ แเโ5เ 
 

ทรศัพท์ : เโ-ใโแโโไไ , เโ-ใโเแโ5ๆ ,  
เ่แ-ๆ555แ5แ   
 

Fax. เโ-็โแ5ๆ5ๆ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ดิรก  พรสีมำ 
 

กรรมกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
ส านักงานลขาธิการคุรุสภา 
 

สถำนทีไติดตอเดຌ 
ส า นั ก ง า น  ล ข า ธิ ก า ร คุ รุ ส ภ า  128/1    
ถนนนครราชสีมา  ขตดุสิต  กรุงทพฯ 10300 
 

ทรศัพท์ : เโ-โ่โใแ็เ , เ่แ-้โ็็โใเ 
 

Fax. เโ-โ่โแใเ้ 
 

e-Mail : dpornsima@hotmail.com 
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ผูຌชวยศำสตรำจำรย์พิทักษ์  อำจคุຌมวงศ์ 
 

กรรมกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏสวนดุสิ ต  ขวงดุสิ ต                
ขตดุสิต  กทมฺ 10300 

 

สถำนทีไติดตอเดຌ 
แโ/็  ซฺวิศวะสนานิคม ตฺหนຌามือง  อฺมือง  
จฺราชบุรี  ็เเเเ 
 

ทรศัพท์ : เ่แ-่5่โ็่โ 
 

e-Mail : p_arjkumwong@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูຌชวยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงขียว 
 

ลขำนุกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
สาขาวิชาภาษาเทย คณะมนุษยศาสตร์ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ถฺอิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี ขตธนบุรี 
กรุงทพฯ 10600 
 

ทรศัพท์ : 086-7883725 
 

e-Mail : ajnu009@hotmail.com 
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ผูຌชวยศำสตรำจำรย์ ดร.วิชียร  อินทรสมพันธ์ 
 

ผูຌชวยลขำนุกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
สาขาวิชาการประมินผลละวิจัยทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ถฺอิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี ขตธนบุรี
กรุงทพฯ แเๆเเ 
 

ทรศัพท์ : เ่ๆ-ใ็ไ้ๆไเุเ่่-เ่้ใเใใ 
 

e-Mail : i_wichian@hotmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำจำรย์ ดร.พใญพร  ทองค ำสุก 
 

ผูຌชวยลขำนุกำร 
 

สถำนทีไท ำงำน 
สาขาวิชาการประมินผลละวิจัยทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ถฺอิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี ขตธนบุรี
กรุงทพฯ แเๆเเ 
 

ทรศัพท์ : เ่แ-ไโใแเแใ 
 

e-Mail : drifbsru@hotmail.com 
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นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณเตรย ์
 

จຌำหนຌำทีไกำรประชุม 
 

สถำนทีไท ำงำน 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชัๅน แไ อาคาร 
แเเ ปี  ศรีสุ ริ ยวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
บຌานสมดใจจຌาพระยา ถฺอิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี            
ขตธนบุรี กรุงทพฯ แเๆเเ 
 

ทรศัพท์ : เ่ไ-ๆ้่โใๆ็ 
 

e-Mail : kittajah@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 นำงสำวณัฐกำญ  รีรำนนท์ 
 

จຌำหนຌำทีไกำรประชุม 
 

สถำนทีไท ำงำน 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชัๅน แไ อาคาร 
แเเ ปี  ศรีสุ ริ ยวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บຌานสมดใจจຌาพระยา ถฺอิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี            
ขตธนบุรี กรุงทพฯ แเๆเเ 
 

ทรศัพท์ : เ้โ-5ใโ่เๆ5 
 

e-Mail : puy_แเเแโ5โ่@hotmail.com 
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นำงสำววรรณฤดี  สงมำศ 
 

จຌำหนຌำทีไกำรประชุม 
 

สถำนทีไท ำงำน 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชัๅน แไ อาคาร 
แเเ ปี  ศรีสุ ริ ยวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บຌานสมดใจจຌาพระยา ถฺอิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี            
ขตธนบุรี กรุงทพฯ แเๆเเ 
 

ทรศัพท์ : เ่็-แ5่โเแ้ 
 

e-Mail : wanrudww-m@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ 
 

จຌำหนຌำทีไกำรประชุม 
 

สถำนทีไท ำงำน 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชัๅน แไ อาคาร 
แเเ ปี  ศรีสุ ริ ยวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บຌานสมดใจจຌาพระยา ถฺอิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี            
ขตธนบุรี กรุงทพฯ แเๆเเ 
 

ทรศัพท์ :เ่5-้็้ใแๆไ ,เ้โ-โ็ๆๆโไโ 
 

e-Mail : baitoey-babor@hotmail.com 
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นำงอำยูณี  สใมหมำด 
 

จຌำหนຌำทีไกำรประชุม 
 

สถำนทีไท ำงำน 
กองนยบายละผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บຌานสมดใจจຌาพระยา ถฺอิสรภาพ ขวงหิรัญรูจี 
ขตธนบุรี กรุงทพฯ แเๆเเ 
 

ทรศัพท์ : เ่่-ใ้ใๆ็ใ5 
 

e-Mail : r_unee@yahoo.com 
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ปฏิทินกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. โ55็ 

กิจกรรม 
ต.ค. 

โ55ๆ 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

โ55็ 
ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แฺขัๅนตอนละกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

 
   

           

โฺตงตัๅ งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบละ
ประมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
   

           

ใฺก าหนดนวคิด กรอบการประมินละกรอบวลา   
การปฏิบัติงาน 

               

ไฺพัฒนาครืไองมือการประมินประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล การ฿ชຌจายงบประมาณ ิสวนทีไ โี 

               

5ฺพัฒนาครืไองมือการประมินผลการปฏิบัติตาม
บทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย ิสวนทีไ ใี 

               

ๆฺ จัดท าอกสารนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ละ
ประมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

               

็ฺ ผยพรอกสารนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
ละประมินผลงานฯ ฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบ 

               

ฺ่ การตรวจยีไยมหนวยงาน รอบทีไ แ                
ฺ้ กใบขຌอมูลการประมิน สวนทีไ แ-โ                
แเฺ กใบขຌอมูลการประมิน สวนทีไ ใ                
แแฺ การตรวจยีไยมหนวยงาน รอบทีไ โ                
แโฺ วิคราะห์ขຌอมูลละสรุปผลขຌอมูลทัๅงหมด                
แใฺขียนรายงานการติดตาม ตรวจสอบละ

ประมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
               

แไฺจัดท ารูปลมรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ละประมินผลงานฯ ิจัดพิมพ์ละสงรงพิมพ์ี 

               

แ5ฺน าสนอผลการติดตาม ตรวจสอบละประมิน    
ผลงานฯ ตอสภามหาวิทยาลัย 

               แไแ    
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บบประมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำร฿ชຌจำยงบประมำณ  

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ ปีงบประมำณ พ.ศ. โ55็ 
 

1.หลงทีไมำของงบประมำณ 
 

 แฺแ งบประมาณผนดินฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺบาท  

 แฺโ งบประมาณงินรายเดຌมหาวิทยาลัยฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺบาท 

 แฺใ งบประมาณงินรายเดຌทีไจัดกใบเดຌจริงฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺบาท 

 แฺไ งบประมาณผนดิน ิงบพิศษ/พิไมติมีฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺบาท 
 

  ระบุวิธีการด านินการขอ 

 ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
 

 1.5 งินบริจาคฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺบาท 
 

  ระบุหลงทีไมาละวัตถุประสงค์การบริจาค 
 

 ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
 

2.กำรจัดสรรงบประมำณ 
 

 โฺแ วธิีการจัดสรรงบประมาณ 

 ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
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 โฺโ ปัญหาละอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ 
 

 ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
 

ใ.กำรบริหำรงบประมำณ 
 

 ใฺแ วิธีการบริหารงบประมาณ 
 

 ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
  

 3.2 การติดตามรงรัดละผลการติดตามรงรัดการ฿ชຌงบประมาณ 
 

 ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
  

 ใฺใ ปัญหาละอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 
 

 ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
 

ไ.ผลกำรด ำนินครงกำร/กิจกรรม 
 

 ไฺแ ครงการทีได านินการลຌวสรใจ    จ านวนฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺครงการ คิดป็นรຌอยละ………… 

 ไฺโ ครงการทีไอยูระหวางด านินการ  จ านวนฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺครงการ คิดป็นรຌอยละฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
 

  หตุผลความจ าป็นทีไยังเมลຌวสรใจ 

 ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
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  ไฺใ ครงการทีไยังเมเดຌด านินการ  จ านวนฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺครงการ คิดป็นรຌอยละฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
 

        หตุผลความจ าป็นทีไยังเมเดຌด านินการ 

 ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
 

5.กำร฿ชຌจำยงบประมำณ 
 

 5ฺแ การ฿ชຌจายตละเตรมาส 
 

เตรมำส 

ทีไ 
ป้ำหมำย ผลกำร฿ชຌจำยจริง 

จ ำนวนงิน ิบำที รຌอยละ จ ำนวนงิน ิบำที รຌอยละ 

แ.     

โฺ     

ใฺ     

ไฺ     

 

 5.2 รวมผลการ฿ชຌจายลຌวทัๅงปีฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺบาท คิดป็นรຌอยละฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
 

 5ฺใ งินกันงบประมาณผนดิน ปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺบาท 

  คิดป็นรຌอยละฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ  
 

 5ฺไ งินกันงบประมาณรายเดຌ ปีงบประมาณ พฺศฺ โ55็ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺบาท 

  คิดป็นรຌอยละฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
 

  หตุผลความจ าป็นของการกันงิน 
 

 ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
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อกสำรประกอบกำรสัมภำษณ์พืไอกำรตรวจยีไยมหนวยงำน 

 

หนวยงำน ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
วัน/ดือน/ปี ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ วลำฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ผูຌสัมภำษณ์ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
 

 

นวทำงกำรสัมภำษณ์ 
 

 

ขຌอมูล/สำระทีไเดຌจำกกำรสัมภำษณ์ 
 

แฺเดຌรับทราบ/รูຌ วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยพียง฿ด 
 
 
 
 
 

 

โฺสภาพภาย฿นมหาวิทยาลัยของรา
หมาะสมกับการป็นสถาบันอุดมศึกษา
พียง฿ด 
   โฺแ สภาพวดลຌอมทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

 

   2.2 สภาพวดลຌอมทางกายภาพ 
 
 
 
 
 

 

   โฺใ สภาพวดลຌอมทางสังคม 
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นวทำงกำรสัมภำษณ์ 
 

 

ขຌอมูล/สำระทีไเดຌจำกกำรสัมภำษณ์ 
 

ใฺสภาพหรือปัจจัยตางโ฿นมหาวิทยาลัย
ของราอืๅอตอการทุมทท างานของ
บุคลากรมากนຌอยพียง฿ด พราะหตุ฿ด 
 
 
 
 
 

 

ไฺทานมีความหในกีไยวกับภาวะผูຌน า
ละความสามารถของผูຌบริหารว า          
มี การ ปลีไ ยนปลง  ปรั บปรุ งหรื อ
วิ สั ย ทั ศ น์ ทีไ  ต ก ต า ง เ ป จ า ก ก า ร
บริหารงาน฿นวาระทีไผานมาอยางเร/
ท า น มี ค ว า ม คิ ด  หใ น  กีไ ย ว กั บ ก า ร
บริหารงานของรองอธิการบดีชุดปัจจุบัน
อยางเร 
 
 
 
 
 

 

5ฺทานตຌองการ฿หຌมหาวิทยาลัยของรา
พัฒนา กຌเข ปรับปรุง อะเร อยางเร
บຌ าง  ท านมีความคิ ด หใ นว าปัญหา                
฿นรืไอง฿ดของมหาวิทยาลัยทีไบุคคล         
สวน฿หญมีความคิดหในวาป็นรืไอง
ส าคัญ ควรมีการกຌเข ตมหาวิทยาลัย
ยังด านินการกຌเขเดຌเมดีทาทีไควร 
 
 
 

 

ๆฺปัญหา อุปสรรค฿นหนวยงาน 
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บบสอบถำมกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ 
 
 

 บบสอบถามนีๅจัดท าขึๅนพืไอติดตามการด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจ
จຌาพระยา ซึไงบงออกป็น ใ ตอน เดຌก แี สถานภาพของผูຌตอบบบสอบถาม โี การประมินผล                 
การด านินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบดຌวย ดຌานการบริหารชิงระบบ ดຌานการบริหารงานตามพันธกิจ             
ของมหาวิทยาลัย ดຌานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ละ ใี ขຌอสนอนะพิไมติม ดยอาศัยความคิดหใน
ของประชาคมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละทานป็นผูຌหนึไงทีไเดຌรับการลือก฿หຌป็นผูຌสดงความคิดหใน  

 

 จึงขอความกรุณาจากทานเดຌปรดตอบบบสอบถามตามความป็นจริงทีไทานประสบกีไยวกับ 
การด านินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา ฿นชวงปีงบประมาณ พฺศฺ ๎๑๑๗ ค าตอบ            
ของทานจะป็นประยชน์฿นการพัฒนามหาวิทยาลัย฿นอกาสตอเป คณะผูຌด านินการขอ฿หຌความชืไอมัไน            
วาจะ฿ชຌความหในของทาน฿หຌป็นประยชน์อยางระมัดระวัง ดยเมมีการปຂดผยขຌอมูลป็นรายบุคคล              
ตประการ฿ด 
 

ตอนทีไ แ  สถำนภำพของผูຌตอบบบสอบถำม 
 

ค ำชีๅจง ขอ฿หຌทานท าครืไองหมาย  √  ลง฿น ิ   ี ตามสถานภาพของทาน 
 

        แ.กำรด ำรงต ำหนง ิลือกตอบเดຌมากกวา แ ขຌอี 
 

 ิ  ี กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ิ  ี กรรมการสภาวิชาการ 
 

  ิ  ี กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย ิ  ี กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ 
 

  ิ  ี รองอธิการบดีหรือผูຌชวยอธิการบดี ิ  ี คณบดีหรือผูຌอ านวยการหรือทียบทา 
  

  ิ  ี กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ  ิ  ี คณาจารย์ 
 

  ิ  ี จຌาหนຌาทีไ    ิ  ี ผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา  
 

        ๎.หนวยงำนทีไสังกัด ิส ำหรับบุคลำกรภำย฿นมหำวิทยำลัยี 
 

 ิ  ี คณะครุศาสตร์   ิ  ี คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
 

 ิ  ี คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ิ  ี คณะวิทยาการจัดการ 
 

 ิ  ี บัณฑิตวิทยาลัย   ิ  ี ส านัก ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
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ตอนทีไ โ   กำรประมินผลกำรด ำนินงำนของมหำวิทยำลัย 
 

ค ำชีๅจง ขอ฿หຌทานประมินคาดยการท าครืไองหมาย  ลง฿นชองทีไทานหในวาหมาะสมกับระดับ           
 ของการปฏิบัติ  
 

แ.ดຌำนกำรบริหำรงำนชิงระบบ 
 

กำรบริหำรงำนชิงระบบ 

ระดับปฏิบัติ 
มาก 
ทีไสุด 
ิ๑ี 

มาก 
 

ิไี 

ปาน
กลาง 
ิ๏ี 

นຌอย 
 

ิโี 

นຌอย 
ทีไสุด 
ิแี 

ดຌำนบริบท        
ํฺด านินงานอยางมีความสัมพันธ์กับการปลีไยนปลงทางสังคม      
โฺตระหนักถึงผลประยชน์ทีไป็นสวนเดຌสวนสียของมหาวิทยาลัย      
๏ฺสรຌางครือขายรวมมือกับองค์กรภายนอก      
๐ฺสรຌางครือขาย฿หຌขຌาถึงกลุมป้าหมายอยางหลากหลาย      

๑ฺด านินงานดยค านึงถึงความตຌองการของสังคมดຌานการรียนรูຌ      
ดຌำนทรัพยำกร       
๒ฺตอบสนองความตຌองการทางการศึกษา      
๗ฺวางผนงานระยะตางโ อยางหมาะสมตามหนຌาทีไ      
๔ฺสวงหาทรัพยากรพืไอการด านินการอยางพียงพอ      
๕ฺจัดองค์การพืไอด านินงานอยางหมาะสม      
ํ์ฺปรับปรุงงานดຌานทรัพยากร฿หຌ฿ชຌงานเดຌตอนืไองอยูสมอ      

ดຌำนกระบวนกำร       
ํํฺสรຌางบรรยากาศหงความชืไอถือซึไงกันละกัน      
ํ๎ฺสืไอสารละประชาสัมพันธ์อยางมีคุณภาพ      
ํ๏ฺสงสริมความพึงพอ฿จละความผูกพันตอองค์การ      

ํ๐ฺจัดบริการสนับสนุนทรัพยากรดຌวยความสะดวก รวดรใว      
ํ๑ฺสงสริมบุคลากร฿หຌมีความมุงมัไน฿นหนຌาทีไรับผิดชอบ      
ดຌำนผลผลิต       
ํ๒ฺผูຌจบการศึกษามีศักยภาพ฿นการท างานสูง      
ํ๗ฺศิษย์กามีชืไอสียง      
ํ๔ฺบุคลากรมีความผูกพันตอมหาวิทยาลัย      
ํ๕ฺมหาวิทยาลัยเดຌรับการยกยอง฿นประทศ      
๎์ฺมหาวิทยาลัยเดຌรับการยอมรับระหวางประทศ      
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โ.ดຌำนกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย   
 

กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย   

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ทีไสุด
ิ๑ี 

มาก 
 

ิ๐ี 

ปาน
กลาง
ิ๏ี 

นຌอย 
 

ิ๎ี 

นຌอย
ทีไสุด 
ิํี 

ดຌำนกำรผลิตบัณฑิต      
ํฺสงสริมการรียนรูຌภาษาตางประทศ      
๎ฺนຌนศักยภาพดຌานทคนลยีสารสนทศ      
๏ฺสงสริมการสอนทีไนຌนสรຌางสมรรถนะ฿นการปฏิบัติงาน      
๐ฺพัฒนาคุณธรรมดຌวยการท ากิจกรรมพืไอชุมชน      

๑ฺสรຌางคุณภาพของการจัดการรียนรูຌ      

ดຌำนกำรวิจัย      
ๆฺมุงมัไนมุงสูการพัฒนามหาวิทยาลัยดຌวยการวิจัย      

็ฺมุงมัไน฿นการป็นสถาบันนຌนการวิจัยพืไอพัฒนาชุมชน      
ฺ่สงสริมการ฿ชຌวิจัยควบคูกับการรียนการสอน      
ดຌำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม      
ฺ้สงสริมการผยพรดຌานศิลปวัฒนธรรม      
แเฺจัดระบบสารสนทศทางศิลปวัฒนธรรม      
แแฺสงสริมการศึกษาวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม      
ดຌำนกำรบริกำรวิชำกำรกชุมชน      
แโฺจัดการรียนรียนรูຌตอบสนองความตຌองการของชุมชนอยาง
ตอนืไอง 

     

แใฺสรຌางครือขายชุมชนทางวิชาการทัๅง฿นละตางประทศ      
แไฺจัดกิจกรรมพืไอสริมสรຌางความขຌมขใง฿หຌกชุมชนอยางตอนืไอง      
แ5ฺสงสริม฿หຌทุกสาขาวิชามีความชืไอมยงกับชุมชนอยางป็นระบบ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 

 

 

ใ.ดຌำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ระดับกำรปฏิบัติ 
มาก
ทีไสุด 
ิ๑ี 

มาก 
 

ิ๐ี 

ปาน
กลาง 
ิ๏ี 

นຌอย 
 

ิ๎ี 

นຌอย
ทีไสุด 
ิํี 

ํ.หลักประสิทธิผล : 
มีผลการปฏิบัติงานทีไมีผลป้าหมายดย฿ชຌงบประมาณอยางคุຌมคา 

     

๎.หลักประสิทธิภำพ :  
บริหารจัดการอยางหมาะสม ดย฿ชຌทรัพยากร ทคนิค ครืไองมือ 
ละวลา฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๏.หลักกำรตอบสนอง :  
สามารถ฿หຌบริการทีไตอบสนองกับความตຌองการของผูຌกีไยวขຌองภาย฿น
ระยะวลาทีไก าหนด 

     

๐.หลักภำระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามป้าหมายทีไก าหนด              
ดยส านึก฿นความรับผิดชอบตอสาธารณะ  

     

๑.หลักควำมปรง฿ส :  
บริหารงานอยางปຂดผยตรงเปตรงมา               

     

๒.หลักกำรมีสวนรวม :  
บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ            
พืไอการบริหารละพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

็.หลักกำรกระจำยอ ำนำจ : 
มีการกระจายอ านาจสูสวนงานตางโ พืไอสรຌางประสิทธิภาพ฿นการ
ด านินงานทีไดี฿หຌกมหาวิทยาลัย 

     

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

     

๕.หลักควำมสมอภำค :  
บริหารจัดการดยยึดหลักความทาทียม฿นการปฏิบัติงานละ              
การ฿หຌบริการ 

     

ํ์.หลักควำมมุงนຌนฉันทำมติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลั ย ดย นຌนกระบวนการหาขຌอตกลง                
จากความคิดหในทัๅงกลุมทีไเดຌละสียประยชน์ 
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ตอนทีไ ใ ขຌอสนอนะพิไมติม 
 

 ปรดสดงขຌอสนอนะพิไมติมพืไอการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

แฺทานคิดวามหาวิทยาลัยมีจุดขใง / จุดดน อะเรบຌาง  
 แฺแ………………………………………………………………………………………………………………………
……ฺ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แฺโ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………ฺ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แฺใ……………………ฺ…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………ฺ……………………………………………………………………………………………… 
 

  โฺทานคิดวามหาวิทยาลัยมีจุดออน / จุดดຌอย อะเรบຌาง 
 โฺแ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………ฺ…………………………………………………………………………………………………………………… 

 โฺโ…………………………………ฺ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………ฺ………………………………………………………… 

 โฺใฺ……………………………………………………………………………………………ฺ………………………
…ฺฺฺฺ………………ฺ……………………………………………………………………………………………………………………ฺ…………… 
 

  ใฺทานคิดวามหาวิทยาลัยมีนวนຌมความป็นเปเดຌอยางเรบຌาง  
 ใฺแ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………ฺ…………………………………………………………………………………………………………………………ฺ
 ใฺโ……………………………ฺ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………ฺ……………………………………………………………………………………… 

 ใฺใ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………ฺ…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  4.ทานคิดวามหาวิทยาลัยมีปัญหา / อุปสรรค อะเรบຌาง 
 ไฺแ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………ฺ…………………………………………………………………………………………………………………………ฺ
 ไฺโ……………………………ฺ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………ฺ……………………………………………………………………………………… 

 ไฺใ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………ฺ……………………………………………………………………………………………………………………
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บบสอบถำมกำรประมนิผลกำรปฏิบัติตำมบำทบำทหนຌำทีไของผูຌบริหำรมหำวิทยำลัย 

รองอธิกำรบดี/ผูຌชวยอธิกำรบดี 
 

 ขอความกรุณาจากทานเดຌปรดประมินการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารมหาวิทยาลัย 
ซึไง หมายถึง รองอธิการบดีละผูຌชวยอธิการบดี ดยบงออกป็น ๏ ตอน เดຌก แี สถานภาพของผูຌตอบ
บบสอบถาม โี การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหาร ประกอบดຌวย ดຌานคุณลักษณะ
ผูຌน า ดຌานการบริหารงานตามบทบาทหนຌาทีไ ดຌานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ละ ใี ขຌอสนอนะ
พิไมติม 

 

 จึงขอความกรุณา฿หຌทานพิจารณาขຌอมูลการปฏิบัติงานดຌานตางโ ของผูຌบริหาร฿นชวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ละประมินคาดยการท าครืไองหมาย ลง฿นชองทีไทานหในวาหมาะสมกับ
ระดับของการปฏิบัติ  
 

ตอนทีไ แ สถำนภำพของผูຌตอบบบสอบถำม 
 

ค ำชีๅจง ขอ฿หຌทำนท ำครืไองหมำย √ ลง฿น ิ   ี ตำมสถำนภำพของทำน 

 

 กำรด ำรงต ำหนง ิลือกตอบเดຌมากกวา แ ขຌอี 
 

  ิ  ี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

  ิ  ี กรรมการสภาวิชาการ 
 

  ิ  ี กรรมการสงสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  ิ  ี กรรมการสภาคณาจารย์ละขຌาราชการ 
 

  ิ  ี กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ิกบมสฺี 
 

  ิ  ี กรรมการสมาคมศิษย์กาฯ 
 

  ิ  ี ผูຌน า฿นองค์การนิสิตนักศึกษา 
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ตอนทีไ โ  กำรประมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหนຌำทีไของผูຌบริหำรมหำวิทยำลัย ิรองอธิกำรบดี/
 ผูຌชวยอธิกำรบดีี 
 

ค ำชีๅจง ขอ฿หຌทานประมินคาดยการท าครืไองหมาย   ลง฿นชองทีไทานหในวาหมาะสมกับระดับ           
 ของการปฏิบัติ 
 

1.ดຌำนคุณลักษณะผูຌน ำ 
 

 คุณลักษณะผูຌน ำ 

ระดับคุณลักษณะ 

มาก
ทีไสุด 
ิ๑ี 

มาก 
 

ิ๐ี 

ปาน
กลาง
ิ๏ี 

นຌอย 
 

ิ๎ี 

นຌอย
ทีไสุด 
ิํี 

ํฺมีวิสัยทัศน์฿นการบริหารจัดการพืไอก าหนดทิศทางการด านินงาน    
ของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ 

     

๎ฺป็นผูຌน าทีไมีความซืไอสัตย์สุจริต สียสละ ละมุงผลประยชน์
สวนรวม 

     

๏ฺมีความสามารถ฿นการชีๅน าละรับผิดชอบตอสังคม       
๐ฺสวงหาความรูຌพืไอพัฒนาตนอง ละวิชาชีพ         
๑ฺสรຌางขวัญก าลัง฿จ ละ฿หຌการสนับสนุนความกຌาวหนຌาละ
สวัสดิการของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาทุกระดับอยางหมาะสม 

     

๒ฺมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสืไอสาร ประสานงานกับทุกฝຆายละ
สนับสนุนการท างานป็นทีม  

     

๗ฺมีบุคลิกภาพทีไนาชืไอถือศรัทธา      
๔ฺปຂดอกาส฿หຌชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงานของ
มหาวิทยาลัย 

     

๕ฺมีความสามารถ฿นการ฿ชຌขຌอมูลทีไ ชืไอถือเดຌพืไอการตัดสิน฿จ 
กຌปัญหาอยางหมาะสมตามสถานการณ์  

     

ํเฺสดงความมุ งมัไน ฿นการพัฒนามหาวิทยาลั ย ฿หຌมีความ
จริญกຌาวหนຌา 
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๎.ดຌำนกำรบริหำรงำนตำมหนຌำทีไ 
 

กำรบริหำรงำนตำมหนຌำทีไ 

ระดับกำรปฏิบัติ 

มาก
ทีไสุด 
ิ๑ี 

มาก 
 

ิ๐ี 

ปาน
กลาง
ิ๏ี 

นຌอย 
 

ิ๎ี 

นຌอย
ทีไสุด
ิํี 

แฺบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ 
ระบียบ ประกาศละขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลัย 

     

โฺบริหารงานสอดคลຌองกับนยบายละวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

     

ใฺควบคุม ดูล บุคลากรของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตามกฎหมาย         
กฎ ระบียบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละของ
มหาวิทยาลัย 

     

ไฺควบคุม ดูล การงิน พัสดุ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเป
ตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการ
ละของมหาวิทยาลัย 

     

5ฺควบคุม ดูล สถานทีไละทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย฿หຌป็นเปตาม
กฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละ
ของมหาวิทยาลัย 

     

ๆฺจัดท าผนพัฒนาส านักทีไสอดคลຌองกับบริบทของมหาวิทยาลัย      
็ฺปฏิบัติตามนยบายละผนงาน ฿หຌกิดความส ารใจตามป้าหมาย
อยางครบถຌวน 

     

ฺ่ติดตามประมินผลการด านินงานดຌานตางโ      
ฺ้รักษาระบียบวินัย จรรยาบรรณ ละมารยาทหงวิชาชีพ      
แเฺสนอรายงานประจ าปี มีขຌอมูลทีไชืไอถือเดຌ ชัดจน ครอบคลุม
ภารกิจตางโ ของมหาวิทยาลัย 

     

แแฺน าขຌอมูลจากรายงานประจ าปีมา฿ชຌประยชน์฿นการตัดสิน฿จ           
฿นการบริหารงานละพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

แโฺดูลการตงตัๅ งละถอดถอนผูຌบริหารมหาวิทยาลัยดຌวย             
ความหมาะสมละป็นธรรม 

     

แใฺส ง สริมละสนับสนุนการด า นินงานของสภาวิชาการ              
สภาคณาจารย์ละขຌาราชการ รวมทัๅงสงสริมกิจการนิสิตนักศึกษา 
พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

     

แไฺน ามติละขຌอสนอนะของผูຌมีสวนกีไยวขຌองกับมหาวิทยาลัย              
เปบริหารงาน 
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๏.ดຌำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ระดับกำรปฏิบัติ 

มาก
ทีไสุด 
ิ๑ี 

มาก 
 

ิ๐ี 

ปาน
กลาง
ิ๏ี 

นຌอย 
 

ิ๎ี 

นຌอย
ทีไสุด
ิํี 

ํ.หลักประสิทธิผล :  
มีผลการปฏิบัติงานทีไมีผลป้าหมายดย฿ชຌงบประมาณอยางคุຌมคา 

     

๎.หลักประสิทธิภำพ :   
บริหารจัดการอยางหมาะสม ดย฿ชຌทรัพยากร ทคนิค ครืไองมือ 
ละวลา฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๏.หลักกำรตอบสนอง :  
สามารถ฿หຌบริการทีไตอบสนองกับความตຌองการของผูຌกีไยวขຌองภาย฿น
ระยะวลาทีไก าหนด 

     

๐. หลักภำระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามป้าหมายทีไก าหนด           
ดยส านึก฿นความรับผิดชอบตอสาธารณะ  

     

๑.หลักควำมปรง฿ส  :  
บริหารงานอยางปຂดผยตรงเปตรงมา               

     

๒.หลักกำรมีสวนรวม :  
บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ          
พืไอการบริหารละพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

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

     

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

     

๕.หลักควำมสมอภำค :  
บริหารจัดการดยยึดหลักความทาทียม฿นการปฏิบัติงานละ           
การ฿หຌบริการ 

     

ํ์.หลักควำมมุงนຌนฉันทำมติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยดยนຌนกระบวนการหาขຌอตกลงจาก               
ความคิดหใน ทัๅงกลุมทีไเดຌละสียประยชน์ 
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ตอนทีไ ใ  ขຌอสนอนะพิไมติม 
 

 ปรดระบุขຌอสนอนะพืไอการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามทีไทานคิดวามหาวิทยาลัยของรา              
มีสิไงทีไตຌองปรับปรุง กຌเข รงดวน 
 

 แฺ …………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺฺฺฺ 
 โฺ …………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺฺฺฺ 
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺฺฺฺ 
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บบสอบถำมกำรประมนิผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหนຌำทีไของ 
 

ผูຌบริหำรคณะ/ส ำนัก/สถำบัน 
 

 ขอความกรุณาจากทานเดຌปรดประมินการปฏิบัติงานของผูຌบริหารคณะ/ส านัก/สถาบันทีไทาน
สังกัดอยูซึไง หมายถึง คณบดีละรองคณบดี ดยบงออกป็น ๏ ตอน เดຌก 1ี สถานภาพของผูຌตอบ
บบสอบถาม โี การประมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของผูຌบริหารคณะ/ส านัก/สถาบัน ประกอบดຌวย 
ดຌานคุณลักษณะผูຌน าดຌานการบริหารงานตามบทบาทหนຌาทีไ ดຌานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลละ               
ใี ขຌอสนอนะพิไมติม 

 

 จึงขอความกรุณา฿หຌทานพิจารณาขຌอมูลการปฏิบัติงานดຌานตางโ ของผูຌบริหารคณะ/ส านัก/
สถาบัน ฿นชวงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ละประมินคาดยการท าครืไองหมาย  ลง฿นชองทีไทานหในวา
หมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังนีๅ 

 

ตอนทีไ แ สถำนภำพของผูຌตอบบบสอบถำม   
 

ค ำชีๅจง ขอ฿หຌทานท าครืไองหมาย  √  ลง฿น ิ   ี ตามสถานภาพของทาน 
 

กำรด ำรงต ำหนง ิลือกตอบเดຌมากกวา แ ขຌอี 
 

 ิ   ี ผูຌบริหารมหาวิทยาลัย 
 

 ิ   ี ประธานสาขาวิชา 
 

 ิ   ี คณาจารย์ 
 

 ิ   ี จຌาหนຌาทีไ  
 

 ิ   ี อืไนโ ิ ปรดระบฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺุ ี 
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ตอนทีไ โ กำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหนຌำทีไของผูຌบริหำรคณะ/ส ำนัก/สถำบัน 
 

ค ำชีๅจง ขอ฿หຌทานประมินคาดยการท าครืไองหมาย  ลง฿นชองทีไทานหในวาหมาะสมกับระดับ           
ของการปฏิบัติ 

 

1.ดຌำนคุณลักษณะผูຌน ำ 
 

 คุณลักษณะผูຌน ำ 

ระดับคุณลักษณะ 

มาก
ทีไสุด 
ิ๑ี 

มาก 
 

ิ๐ี 

ปาน
กลาง
ิ๏ี 

นຌอย 
 

ิ๎ี 

นຌอย
ทีไสุด 
ิํี 

ํฺมีวิสัยทัศน์฿นการบริหารจัดการพืไอก าหนดทิศทางการด านินงาน    
ของคณะอยางมีคุณภาพ 

     

๎ฺป็นผูຌน าทีไมีความซืไอสัตย์สุจริต สียสละละมุงผลประยชน์
สวนรวม 

     

๏ฺมีความสามารถ฿นการชีๅน าละรับผิดชอบตอสังคม       
๐ฺสวงหาความรูຌพืไอพัฒนาตนองละวิชาชีพ         
๑ฺสรຌางขวัญก าลัง฿จ ละ฿หຌการสนับสนุนความกຌาวหนຌาละ
สวัสดิการของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาทุกระดับอยางหมาะสม 

     

๒ฺมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสืไอสาร ประสานงานกับทุกฝຆายละ
สนับสนุนการท างานป็นทีม  

     

๗ฺมีบุคลิกภาพทีไนาชืไอถือศรัทธา      
๔ฺปຂดอกาส฿หຌชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงานของคณะ/
ส านัก/สถาบัน 

     

๕ฺมีความสามารถ฿นการ฿ชຌขຌอมูลทีไ ชืไอถือเดຌพืไอการตัดสิน฿จ 
กຌปัญหาอยางหมาะสมตามสถานการณ์  

     

ํเฺสดงความมุงมัไน฿นการพัฒนาคณะ฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌา      
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๎.ดຌำนกำรบริหำรงำนตำมหนຌำทีไ 
 

กำรบริหำรงำนตำมหนຌำทีไ 

ระดับกำรปฏิบัติ 

มาก
ทีไสุด 
ิ๑ี 

มาก 
 

ิ๐ี 

ปาน
กลาง
ิ๏ี 

นຌอย 
 

ิ๎ี 

นຌอย
ทีไสุด
ิํี 

แฺบริหารกิจการของคณะ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบียบ 
ประกาศละขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลัย 

     

โฺบริหารงานสอดคลຌองกับนยบายละวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

     

ใฺควบคุมดูล บุคลากรของคณะ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎ ระบียบ 
ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละของมหาวิทยาลัย 

     

ไฺควบคุม ดูล การงิน พัสดุ ทรัพยากรของคณะ฿หຌป็นเปตาม
กฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละ
ของมหาวิทยาลัย 

     

5ฺควบคุม ดูล สถานทีไละทรัพย์สินของคณะ฿หຌ ป็นเปตาม
กฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศ ละขຌอบังคับของทางราชการละ            
ของมหาวิทยาลัย 

     

ๆฺจัดท าผนพัฒนาคณะทีไสอดคลຌองกับบริบทของมหาวิทยาลัย      
็ฺปฏิบัติตามนยบายละผนงาน ฿หຌกิดความส ารใจตามป้าหมาย
อยางครบถຌวน 

     

ฺ่ติดตามประมินผลการด านินงานดຌานตางโ      
ฺ้รักษาระบียบวินัย จรรยาบรรณ ละมารยาทหงวิชาชีพ      
แเฺสนอรายงานประจ าปี มีขຌอมูลทีไชืไอถือเดຌ ชัดจน ครอบคลุม
ภารกิจตางโ ของคณะ/ส านัก/สถาบัน 

     

แแฺน าขຌอมูลจากรายงานประจ าปีมา฿ชຌประยชน์฿นการตัดสิน฿จ           
฿นการบริหารงานละพัฒนาคณะ 

     

แโฺ ดูลการตงตัๅงละถอดถอนผูຌบริหารคณะ/ส านัก/สถาบัน              
ดຌวยความหมาะสมละป็นธรรม 

     

แใฺส ง สริมละสนับสนุนการด า นินงานของสภาวิชาการ                   
สภาคณาจารย์ละขຌาราชการ รวมทัๅงสงสริมกิจการนักศึกษา พืไอ฿หຌ
บรรลุป้าหมายของคณะ/ส านัก/สถาบัน  

     

แไฺน ามติละขຌอสนอนะของผูຌมีสวนกีไยวขຌองกับคณะ/ส านัก/
สถาบัน เปบริหารงาน 
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๏.ดຌำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
  

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ระดับกำรปฏิบัติ 

มาก
ทีไสุด 
ิ๑ี 

มาก 
 

ิ๐ี 

ปาน
กลาง
ิ๏ี 

นຌอย 
 

ิ๎ี 

นຌอย
ทีไสุด
ิํี 

ํ.หลักประสิทธิผล :  
มีผลการปฏิบัติงานทีไมีผลป้าหมายดย฿ชຌงบประมาณอยางคุຌมคา 

     

๎.หลักประสิทธิภำพ :   
บริหารจัดการอยางหมาะสม ดย฿ชຌทรัพยากร ทคนิค ครืไองมือ 
ละวลา฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๏.หลักกำรตอบสนอง :  
สามารถ฿หຌบริการทีไตอบสนองกับความตຌองการของผูຌ กีไยวขຌอง       
ภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 

     

๐.หลักภำระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามป้าหมายทีไก าหนด           
ดยส านึก฿นความรับผิดชอบตอสาธารณะ  

     

๑.หลักควำมปรง฿ส  :  
บริหารงานอยางปຂดผยตรงเปตรงมา               

     

๒.หลักกำรมีสวนรวม :  
บริหารงานดยปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ          
พืไอการบริหารละพัฒนาคณะ/ส านัก/สถาบัน 

     

๓.หลักกำรกระจำยอ ำนำจ :  
มีการกระจายอ านาจสูสวนงานตางโ พืไอสรຌางประสิทธิภาพ         
฿นการด านินงานทีไดี฿หຌกคณะ/ส านัก/สถาบัน 

     

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

     

๕.หลักควำมสมอภำค :  
บริหารจัดการดยยึดหลักความทาทียม฿นการปฏิบัติงานละ           
การ฿หຌบริการ 

     

ํ์.หลักควำมมุงนຌนฉันทำมติ :  
บริหารงานคณะ/ส านัก/สถาบัน ดยนຌนกระบวนการหาขຌอตกลง  
จากความคิดหในทัๅงกลุมทีไเดຌละสียประยชน์ 
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ตอนทีไ ใ ขຌอสนอนะพิไมติม 
 

 ปรดสดงขຌอสนอนะพืไอการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามทีไทานคิดวาผูຌบริหารคณะ/ส านัก/
สถาบันของรามีสิไงทีไตຌองปรับปรุง กຌเข รงดวน 
 

 แฺ …………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺฺฺฺ 
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺฺฺฺ 
 ใฺ …………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ฺฺฺฺฺ 
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นวทำงกำรสัมภำษณ์ประกอบกำรตรวจยีไยมหนวยงำน รอบทีไ โ  
 

  แฺจากผลการตรวจยีไยมพบปะหนวยงานตางโ พืไอรับฟังความคิดหในกีไยวกับการด านินงาน                
ของหนวยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ฿นรอบทีไ 1 ทีไผานมา หนวยงานของทานเดຌด านินการพัฒนา
อะเรบຌางหรือมีการด านินงานอะเรบຌางพืไอกຌเขปัญหาละอุปสรรคตางโ ของหนวยงาน 

 

 ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ.... 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ 
ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ .... 

 

  โฺ฿นรอบปีงบประมาณ พฺศฺ โ55๗ ทีไผานมา฿นภาพรวม มหาวิทยาลัยเดຌพัฒนาปลีไยนปลง
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  ใฺตามทัศนะของทาน ปีงบประมาณ พฺศฺ 2558 มหาวิทยาลัยควรจัดมาตรการ/ครงการ/

กิจกรรม฿ดบຌาง ฿นการพัฒนามหาวิทยาลัย พืไอมุงสรຌาง มหาวิทยาลัย฿หຌป็น มหาวิทยาลัยคุณภาพระดับ
สากลชัๅนน า ิWorld -Class Quality Universityี  
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คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ ละประมนิผลงำนของมหำวิทยำลัย 

ออกตรวจยีไยมหนวยงำนตำงโ 
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กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลงำนของมหำวทิยำลัย 
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