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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลั ย ที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติง านและการบริห ารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหารภายใต้
แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ถือเป็นข้อกาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ในมาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จานวน คุณ สมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง ตลอดจนวิธีการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟังความคิดเห็น อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน (๒) รายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และของอธิ ก ารบดี พ ร้ อ มความเห็ น ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ปี
และหมวด ๒ มาตรา ๓๙ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานในต าแหน่ ง คณบดี ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้นาบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส าหรั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ มี
การดาเนิ น งานภายใต้ ป รั ช ญาของมหาวิทยาลั ย ที่ว่า “มุ่ง สร้างมหาวิ ทยาลั ยคุณภาพได้มาตรฐานสากล”
โดยยึ ดถือเป็ น แนวทางการขับเคลื่ อนมหาวิทยาลั ย เนื่องจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
หลายประการ โดยเฉพาะด้านการทานุบารุงวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน มีบทบาทสาคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และชี้นาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ดังนั้นแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลั ย จึง สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ที่กาหนดให้ส่วนราชการปรับระบบการบริหารจัดการให้เป็นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งผล สัมฤทธิ์
โดยส่ วนราชการต่างๆ จะต้องวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนินงานของส่ว นราชการ
อั น ประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย เชิ ง กลยุ ท ธ์ การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก และกลยุทธ์การดาเนิ นงานไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสอดคล้องกับ
มาตรา ๓๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริห ารและการจัดการศึกษาออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านวิช าการ
ด้านงบประมาณ ด้านบริห ารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป โดยแต่ละงานจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จั ดการศึ กษาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามแผนกลยุ ทธ์ แผนงาน และโครงการต่ างๆ ตามกระบวนการจัด การ
ที่มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง อย่ างต่ อ เนื่ อ ง การให้ ค วามร่ ว มมื อ ผสมผสานและความรั บ ผิ ด ชอบของฝ่ า ยนั้ น ๆ
ให้ ด าเนิ น ไปอย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ทั้ งนี้ ในการด าเนิ น การทางมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ

บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา จ าเป็ น ต้ อ งเชื่ อ มโยงผลงานของคณะและหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ทุ ก หน่ ว ยงานมา
เป็นส่วนหนึ่งเพื่อบ่งชี้ผลสาเร็จของงานโดยรวม รวมทั้ง สร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัยในการสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางบวกและทางลบ

ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย จะด าเนิ น การตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการกากับ
ดู แ ลการด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและเป้ า หมายที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด และสนั บ สนุ น ให้
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี แ นวคิ ด ในการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ป ระเมิ น และผู้ รั บ
การประเมินอย่างสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการประเมินที่มีบรรยากาศของความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
จึงได้กาหนดประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ โดยแยกออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2
ดาเนิ น การศึ กษาและรายงานผลการด าเนิ นงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมาย ในแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ ยุ ท ธวิ ธี และ
มาตรการ
๒) ผลการเปรี ย บเทียบการดาเนินงานตามตัว ชี้วัด เป้าหมาย ในแต่ล ะกลยุทธ์
ยุ ท ธวิธี และมาตรการระหว่า ง ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 - ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อ ประเมิ น
ความก้าวหน้า/พัฒนาการของมหาวิทยาลัย
๓) ผลจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการขึ้นเพื่อรองรับ
ในแต่ละกลยุทธ์ ยุทธวิธี และมาตรการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ฯ
๔) ผลวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการบรรลุและไม่บรรลุเป้าหมาย
๕) ผลการดาเนินงานด้านการวิจัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ส่ ว นที่ ๒ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ดาเนินการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
๑) แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) การจัดสรรงบประมาณ วิธีการจัดสรรงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของ
การจัดสรรงบประมาณ
3) ผลการดาเนิ นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จาแนกตามหน่ว ยงาน และ
เหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมได้สาเร็จตามเป้าหมาย
4) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรวมและรายไตรมาส จาแนกตามหน่วยงาน และ
ผลเงินกันเหลื่อมปี และเหตุผลความจาเป็นของการกันเงินเหลื่อมปี

๒

ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ดาเนินการประเมินผล ดังนี้
1) การประเมินผลการตรวจสอบภายใน
2) การประเมินผลการควบคุมภายใน
3) การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ดาเนินการสอบถามความคิดเห็น เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2) ผลการรั บ รู้ แ ละความคิ ด เห็ น ต่ อ การด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา
3) ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ย อธิ ก ารบดี
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
ด าเนิ น การตรวจเยี่ ย มพบปะหน่ ว ยงานต่ า งๆ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน และของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้
๑) กาหนดการตรวจเยี่ยม ๑ รอบ ในช่วงไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕9
๒) รายงานผลการตรวจเยี่ยมหน่ ว ยงานและข้อมู ล การสั มภาษณ์ จาแนกตาม
หน่วยงาน

๓

รายละเอียดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2
การประเมิ น ด้ า นความส าเร็ จ ของผลการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2 โดยพิจารณาข้อมูล
จากกลยุทธ์ ยุทธวิธี มาตรการ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ซึ่งปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์
ดังนี้
กลยุ ทธ์ที่ ๑ การสนั บ สนุ น ส่ งเสริม การพัฒ นาหลั กสู ตร และระบบการจัดการเรีย น
การสอนให้มีคุณภาพ
กลยุ ท ธ์ที่ ๒ การเสริ ม สร้ างศัก ยภาพด้า นงานวิจั ย สร้ างองค์ค วามรู้ นวัต กรรม และ
งานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ ๓ การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสานึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ ๕ การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พัฒนาแผนกลยุทธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามพันธกิจอย่างมีทิศทาง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
อีกทั้ง ดาเนิน การบนฐานข้อมูลรอบด้าน เพื่อให้ เกิดผลตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ดังกล่ าว ประกอบด้ว ย
๕ กลยุทธ์ ๑๙ ยุทธวิธี ๔3 มาตรการ และ ๕6 ตัวชี้วัด โดยแต่ละกลยุทธ์และยุทธวิธี มีเป้าประสงค์ มาตรการ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้

๔

กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
 ยุทธวิธีที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร
ที่ได้มาตรฐานในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ

มาตรการ

ตัวชี้วัด

๑. สร้างและ/หรือปรับ
หลักสูตรทุกระดับให้มี
ความทันสมัยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับ
อุดมศึกษาสอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและตลาดแรงงาน
ทั้งในและต่างประเทศ

๑. ระบบและกลไก
การสร้างและ/หรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
๒. ร้อยละของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
๓. ร้อยละของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
๔. คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
๕. ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทา/
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี
๖. ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
๒. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะ ๑. ร้อยละของหลักสูตร
เครือข่ายความร่วมมือกับ
ที่มีความร่วมมือ
หน่วยงานทั้งภายในและ
กับหน่วยงานภายนอก
ต่างประเทศ
ทั้งในและต่างประเทศ

๕

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
ระดับ
๕.๐๐
๕.๐๐
ร้อยละ

๙๗.๐๐

๑๐๐.๐๐

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ค่าเฉลี่ย

๒.๖๒

 ๓.๕๑

ร้อยละ

๕๕.๙๓

๘๐.๐๐

ร้อยละ

๙๕.๘๓

๑๐๐.๐๐

ร้อยละ

๔๗.๒๒

๑๐.๐๐

 ยุทธวิธีที่ ๒ พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้
เป้าประสงค์

มาตรการ

ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยมีระบบ
การเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐานในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ

๑. สร้างระบบการเรียน
การสอนที่เน้นการเรียนรู้
ด้วยตนเองหรือจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้
๒. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม

๑. ระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอน

๑. ระบบและกลไก
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อการจัดการเรียน
การสอน
๓. สนับสนุนการผลิตผลงาน ๑. ผลงานที่มีคุณภาพ
ที่มีคุณภาพของนักศึกษา
ของนักศึกษาระดับ
ทุกระดับ ส่งเสริมการเผยแพร่ ปริญญาโท/ปริญญาเอก
ผลงานทางวิชาการ และ
๒. ผลงานของนักศึกษา
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
และผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
ระดับ ๕.๐๐
๔.๐๐

ระดับ

๕.๐๐

๔.๐๐

ร้อยละ

๐.๔๐

๕.๐๐

ร้อยละ

๒.๕๐

๕.๐๐

 ยุทธวิธีที่ ๓ พัฒนา ผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยผลิต
บัณฑิตและให้บริการ
วิชาการตามพันธกิจ
เพื่อผลิตและส่งเสริมครู
บุคลากรทางการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ

มาตรการ

ตัวชี้วัด

๑. พัฒนาระบบและกลไก
ในการผลิตและส่งเสริมครู
บุคลากรทางการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ

๑. จานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และวิชาชีพอื่นๆ ที่ได้รบั
การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

๒. พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ ในการจัดการศึกษา
และวิชาชีพอื่นๆ พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กับหน่วยงานและ
สถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ

๑. ระดับความสาเร็จ
ในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ

๖

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
จานวน ๓,๐๖๕ ๓,๐๐๐

ระดับ

๕.๐๐

๔.๐๐

 ยุทธวิธีที่ ๔ การสร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต
เป้าประสงค์
บัณฑิตมีคุณลักษณะ
มีจิตสาธารณะ ทักษะ
การสื่อสารดีและ
มีความเป็นไทย

มาตรการ

ตัวชี้วัด

๑. สนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดกิจกรรม พัฒนา
นิสิตที่หลากหลาย โดยเน้น
กิจกรรมทักษะชีวิต อนุรักษ์
ความเป็นไทย การสร้างเสริม
สุขภาพจิตสาธารณะ
คุณธรรม ส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนา
นิสิตนักศึกษา ด้านทักษะ
ภาษาการสื่อสาร ทักษะชีวิต
และการทางานร่วมกับผู้อื่น

๑. ระดับความสาเร็จ
ในการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสติ นักศึกษา
๒. ระบบและกลไก
การสนับสนุน ส่งเสริม
และพัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต
นักศึกษา
๑. ระดับความสาเร็จ
ในการจัดกิจกรรมที่มี
นิสิตนักศึกษาเข้าร่วม
การพัฒนาด้านทักษะ
ภาษาการสื่อสาร
ทักษะชีวิตและ
การทางานร่วมกับผู้อนื่
๑. ระดับความสาเร็จ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า

๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สานสัมพันธ์ศษิ ย์เก่า

๗

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
ระดับ ๕.๐๐
๕.๐๐
ระดับ

๕.๐๐

๕.๐๐

ระดับ

๕.๐๐

๕.๐๐

ระดับ

๕.๐๐

๕.๐๐

 ยุทธวิธีที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ และบุคลากร
เป้าประสงค์
อาจารย์และบุคลากร
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพสู่ความเป็น
มืออาชีพ

มาตรการ

ตัวชี้วัด

๑. เร่งรัด พัฒนาอาจารย์
ให้มีศักยภาพทางวิชาการ
และความสามารถในการสอน
สนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และ
สนับสนุน การเสนอ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
๒. เร่งรัด พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหาร
ทุกระดับและพัฒนาบุคลากร
ทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะ
ในการทางาน ยกย่อง เชิดชู
ผู้เป็นแบบอย่าง
ทั้งด้านคุณภาพ การทางาน
และคุณธรรมจริยธรรม
๓. พัฒนาระบบสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์

๑. อาจารย์ประจา
สถาบันที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
๒. อาจารย์ประจา
สถาบัน ที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
ร้อยละ ๒๓.๕๔ ๓๐.๐๐
ร้อยละ ๒๒.๔๔

๔๐.๐๐

๑. ระบบการพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน

ระดับ

๕.๐๐

๑. ระบบความพึงพอใจ
ของบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์

ค่าเฉลี่ย

๕.๐๐

๑

NA

 ๓.๕๑

กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
 ยุทธวิธีที่ ๑ เร่งรัดพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
เป้าประสงค์
๑. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
และนวัตกรรม
๒. ผลงานวิจัยได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ

มาตรการ

ตัวชี้วัด

๑. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ด้านการบริหาร
งานวิจยั และพัฒนาระบบ
การติดตาม ประเมินผล
มุ่งเป้าหมายสู่การเพิ่ม
ทั้งปริมาณและคุณภาพ

๑. ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนา
งานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์
๒. เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

๘

ข้อมูล เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน ๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
ระดับ ๕.๐๐
๕.๐๐

ระดับ

๒.๕๙

๕.๐๐

 ยุทธวิธีที่ ๒ ยกระดับศักยภาพนักวิจัย
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และต่อยอดความรู้

ข้อมูล
เป้าหมาย
มาตรการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
๑. กระตุ้นและส่งเสริมนักวิจัย ๑. เงินสนับสนุนงานวิจัย ระดับ ๒.๕๙
๕.๐๐
ทุกระดับ และการสนับสนุน และงานสร้างสรรค์
และสร้างแรงจูงใจ
๒. อบรมพัฒนาทักษะ
๑. จานวนเครือข่าย
ระดับ ๑.๐๐
๕.๐๐
การทางานวิจัยแบบมืออาชีพ การทางานวิจัย
และการสร้างเครือข่าย
การวิจัยและเครือข่ายแหล่ง
ทุนสนับสนุนงานวิจัย

 ยุทธวิธีที่ ๓ สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เป้าประสงค์

มาตรการ

ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยเป็น
๑. ส่งเสริมการพัฒนา
ศูนย์กลางการส่งเสริมและ งานวิจยั เชิงสร้างสรรค์
ให้ความรูด้ ้านทรัพย์สนิ
ทางปัญญา การจดสิทธิบัตร
และการสร้างระบบบริหาร
งานวิจยั เชิงสร้างสรรค์
เพื่อนาสู่มาตรฐานสากล

๑. ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนา
งานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์
๒. ระบบและกลไก
การจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
๑. งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์

๒. ให้ความรู้ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา การจดสิทธิบัตร
และการสร้างระบบบริหาร
งานวิจยั เชิงสร้างสรรค์
เพื่อนาสู่มาตรฐานสากล

๙

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
ระดับ ๕.๐๐
๕.๐๐
ระดับ

๔.๐๐

๕.๐๐

ระดับ

๓.๒๙

๕.๐๐

 ยุทธวิธีที่ ๔ เผยแพร่ผลงานวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางการส่งเสริม
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และการนาไปใช้ประโยชน์

มาตรการ

ตัวชี้วัด

๑. สร้างระบบและกลไก
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
การนาไปใช้ประโยชน์

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕9
(๒๕๕๘)
ร้อยละ ๔.๐๐ ๒๐.๐๐

๑. ระบบและกลไก
การจัดการความรู้จาก
งานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์
๒. งานวิจัยหรือ
ระดับ ๒.๕๙
งานสร้างสรรค์ทนี่ าไป
ใช้ประโยชน์
๒. พัฒนาฐานข้อมูล
๑. ระดับความสาเร็จ
ระดับ ๔.๐๐
ด้านการวิจัย
ในการจัดทาฐานข้อมูล
ในการทาวิจัย
๓. สร้างความร่วมมือและ
๑. งานวิจัยหรือ
ร้อยละ ๑.๐๓
พัฒนาเวทีเผยแพร่ผลงาน
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับ
ในระดับนานาชาติ
การเผยแพร่
กลยุทธ์ที่ ๓ การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

๕.๐๐
๕.๐๐
๒๐.๐๐

 ยุทธวิธีที่ ๑ สร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
ข้อมูล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
มาตรการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง ๑. พัฒนาการบริการวิชาการ ๑. ระบบและกลไก
ระดับ
๕.๐๐
๕.๐๐
รวมองค์ความรู้พร้อม
ตามระบบกลไกการบริการ
การบริการวิชาการ
ให้บริการวิชาการและ
วิชาการแก่สังคมที่ก่อให้เกิด แก่สังคม
วิชาชีพ
ประโยชน์ต่อสังคม
๒. จานวนโครงการ
โครงการ ๑๔.๐๐ ๑๐.๐๐
แบบให้เปล่า/เกิดรายได้
๒. มีการนาความรู้และ
๑. จานวนโครงการ
ร้อยละ ๔๒.๘๕ ๗๐.๐๐
ประสบการณ์จาก
ที่นาความรู้และ
การให้บริการวิชาการมาใช้
ประสบการณ์จากการ
ในการพัฒนาการเรียน
ให้บริการวิชาการมาใช้
การสอนและการวิจัย
ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
๓. พัฒนาการบริการวิชาการ ๑. ระดับความสาเร็จ
ระดับ
๕.๐๐
๕.๐๐
เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง ในการเรียนรู้และ
ความเข้มแข็งของชุมชนและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรภายนอก
ของชุมชนและองค์กร
ภายนอก
๑๐

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสานึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
 ยุทธวิธีที่ ๑ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

มาตรการ

มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางองค์ความรู้
ทางวัฒนธรรม

๑. พัฒนาองค์ความรู้
ทางวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
๑. ระบบและกลไก
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๑. ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ศึกษา วิจัย และรวบรวม
องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมการจัดโครงการ/
กิจกรรม อนุรักษ์ สืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรม และ
สร้างเครือข่ายที่เน้น
กระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ร่วมกัน
๔. จัดทาวารสารวิชาการ
และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
ระดับ ๕.๐๐
๕.๐๐
ระดับ

๕.๐๐

๕.๐๐

๑. การพัฒนา
สุนทรียภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม

ระดับ

๕.๐๐

๕.๐๐

๑. จานวนฐานข้อมูล
งานวิจยั และเอกสาร
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม

จานวน
ฐาน
ข้อมูล/
เอกสาร
เผยแพร่

๙.๐๐

๗.๐๐

 ยุทธวิธีที่ ๒ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม

มาตรการ

ตัวชี้วัด

๑. สร้างคุณค่าทางสังคม
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจด้วยทุน
ทางวัฒนธรรม สนับสนุน
การท่องเที่ยว การบริการและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

๑๑

๑. จานวนโครงการ/
กิจกรรมสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
จานวน ๕.๐๐
๕.๐๐
โครงการ

 ยุทธวิธีที่ ๓ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป้าประสงค์

มาตรการ

ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยมีการจัดทา
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

๑. สร้างโครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
และเผยแพร่โครงการ/
กิจกรรม อันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดาริ

๑. จานวน โครงการ/
กิจกรรม ส่งเสริม
และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและบูรณา
การหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
จานวน ๕.๐๐
๕.๐๐
กิจกรรม

 ยุทธวิธีที่ ๔ สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี การพัฒนาความรู้ด้านดนตรี และการพัฒนา
วิชาชีพดนตรีสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์

มาตรการ

ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยมีสถาบัน
เฉพาะทางด้านดนตรี
และมีระบบและกลไก
ในการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านดนตรี และมีเครือข่าย
ในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี
สู่มาตรฐานสากล

๑. ส่งเสริมให้มีระบบ
การจัดการความรู้ด้านดนตรี
ที่นาไปสู่การอนุรักษ์ เผยแพร่
และปรับประยุกต์ใช้ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

๑. ผลการนาความรู้
ไปสู่การอนุรักษ์เผยแพร่
และประยุกต์ใช้
ระดับชาติและนานาชาติ

๒. ส่งเสริม สนับสนุน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี
สู่มาตรฐานสากล
๓. ให้บริการวิชาการ
ด้านดนตรี โดยใช้เทคโนโลยี
และสื่อสารสนเทศทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติ

๒. จานวนเครือข่าย
ในการพัฒนาวิชาชีพ
ดนตรี

๑๒

๓. ระดับความสาเร็จ
ในการให้บริการวิชาการ
ด้านดนตรี

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
ระดับ ๕.๐๐
๕.๐๐

จานวน ๑๓.๐๐
เครือข่าย
ระดับ

๕.๐๐

๑๔.๐๐

๕.๐๐

กลยุทธ์ที่ ๕ การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
 ยุทธวิธีที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมีระบบ
บริหารจัดการที่เอื้อต่อ
การพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพ

มาตรการ

ตัวชี้วัด

๑.พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
เพื่อความเป็นเลิศ
๒. พัฒนามาตรฐาน แผนงาน
การเงินและงบประมาณและ
ระบบบัญชีตน้ ทุน

๑. ระดับความสาเร็จ
ของระบบริหารจัดการ
องค์กร
๑.ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ
และระบบบัญชีต้นทุน

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
ระดับ ๕.๐๐
๕.๐๐
ระดับ

๕.๐๐

๔.๐๐

 ยุทธวิธีที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหาร
องค์กรอย่างมีคุณภาพ

มาตรการ

ตัวชี้วัด

๑. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านไอที
(IT-Infrastructure) และ
ความร่วมมือด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒. พัฒนาการสื่อสาร
และการสร้างภาพลักษณ์
องค์กร

๑. ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
๑.ระดับความสาเร็จ
ในการสื่อสารภายใน ภายนอกองค์กร
และการสร้างภาพลักษณ์
องค์กร

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
ระดับ ๕.๐๐
๔.๐๐

ระดับ

๕.๐๐

๔.๐๐

 ยุ ท ธวิ ธี ที่ ๓ สนั บ สนุ น สิ่ ง อ านวยความสะดวกสภาพแวดล้ อ มและบริ ก ารที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร
เป้าประสงค์

มาตรการ

บุคลากรและนิสิต
นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑. บริหารจัดการพื้นที่
ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
คุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสาเร็จ
ในการบริหารจัดการ
พื้นที่

๑๓

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕9
(๒๕๕๘)
ระดับ ๕.๐๐
๕.๐๐

 ยุทธวิธีที่ ๔ สร้างความเข้มแข็ งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างวั ฒนธรรม
คุณภาพ
ข้อมูล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
มาตรการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรม ๑. พัฒนาระบบและกลไก
๑. ระบบกากับ
ระดับ ๕.๐๐
๕.๐๐
การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
คุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก
หลักสูตรและคณะ
ให้มีคุณภาพ
๒. ระดับความสาเร็จ
ระดับ ๑.๐๐
๔.๐๐
ในการเตรียมการใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ
๒. สร้างเครือข่ายด้าน
๑. ระดับความสาเร็จ
ระดับ ๕.๐๐
๕.๐๐
การประกันคุณภาพทั้งภายใน ในการสร้างเครือข่าย
และภายนอกองค์กรเพื่อ
ด้านการประกันคุณภาพ
เตรียมความพร้อมการสร้าง
คุณภาพระดับนานาชาติ
 ยุทธวิธีที่ ๕ พัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานใหม่สู่ระดับสากล
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมี
หน่วยงาน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันสู่ระดับสากล

มาตรการ

ตัวชี้วัด

๑. จัดตั้งหน่วยงาน
เพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิต
อาจารย์ และบุคลากร
ด้านภาษา

๑. ระดับความสาเร็จ
ในการจัดตั้งหน่วยงาน
ด้านภาษา

๒. จัดตั้งหน่วยงาน
๑. ระดับความสาเร็จ
ด้านการบริหารรายได้/
ในการจัดตั้งหน่วยงาน
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ด้านบริหารรายได้/
ผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย
๓. จัดตั้งหน่วยฝึกปฏิบัติการ ๑. ระดับความสาเร็จ
วิชาชีพสระยายโสม
ในการจัดตั้งหน่วยฝึก
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขต ปฏิบัติการวิชาชีพ
อู่ทองทวารวดี
สระยายโสม ในโครงการ
พัฒนาวิทยาเขต
อู่ทองทวารวดี
หมายเหตุ

๑

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
๑
ระดับ
NA
๔.๐๐

ระดับ

-

๓.๐๐

ระดับ

๓.๐๐

๔.๐๐

NA หมายถึง ไม่มีขอ้ มูลพื้นฐาน เนื่องจากไม่ได้ดาเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
NA หมายถึง ไม่มขี อ้ มูลพืน้ ฐาน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดทีก่ าหนดขึน้ ใหม่ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- หมายถึง ไม่ได้กาหนดเป้าหมาย เนื่องจาก ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการเตรียมความพร้อมการดาเนินงาน แต่ได้กาหนด
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖๒

๒

๑๔

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลรายงานของคณะทางานพิจารณาผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ทางมหาวิท ยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ได้ดาเนินการเพื่อรองรับในแต่ละกลยุทธ์
ยุทธวิธี และมาตรการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕8 –
๒๕๖2 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
๑) วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องรับผิดชอบดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
เพื่อรองรับในแต่ละกลยุทธ์ ยุทธวิธี และมาตรการ ที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยมีขอบเขตการพิจารณาข้อมูล ใน ๕ กลยุทธ์ ๑๙ ยุทธวิธี ๔3 มาตรการ และ ๕6 ตัวชี้วัด สาหรับ
การพิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง คือ
๑.๑) ตัวชี้วัดที่มีการกาหนดเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน
๕๖ ตัว ชี้วั ด มีวิ ธีการรายงานผลการประเมิ นด้ ว ยการศึก ษาข้อ มูล และการจั ดท าสรุป ผลจ านวน/ร้อ ยละ
ของตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย ตามเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒) ตัว ชี้วัดที่ไ ม่ได้กาหนดเป้า หมายในช่ว งปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้ใ น
แผนกลยุทธ์ฯ จานวน ๑ ตัวชี้วัด มีดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
 ยุทธวิธีที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร
ที่ได้มาตรฐานในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ

มาตรการ

ตัวชี้วัด

๑. ส่งเสริม สนับสนุนหลักสูตร ๑. จานวนหลักสูตร
สองภาษา หรือหลักสูตร
สองภาษา/หลักสูตร
นานาชาติ
นานาชาติ

๑๕

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
๒๕๕๙
(๒๕๕๘)
จานวน ๒NA
-

โดยตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดเป้ า หมายในช่ ว ง ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มี วิ ธี ก ารรายงาน
ผลการประเมิ น ด้ ว ยการศึ ก ษาข้ อ มู ล การด าเนิ น งานต่ า งๆ ที่ ส อดคล้ อ งตามรายละเอี ย ดของตั ว ชี้ วั ด ใน
แผนกลยุทธ์ฯ
๒) วิเคราะห์ข้อมูลประเมินความก้าวหน้า/พัฒนาการของมหาวิทยาลัย โดยเปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เป้าหมาย ในแต่ละกลยุทธ์ ยุทธวิธี และมาตรการระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕7 - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖๒
๓) วิเคราะห์จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละกลยุทธ์ ยุทธวิธี และมาตรการ
ทีร่ ะบุไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕๖๒
๔) วิเคราะห์ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลั ยได้ดาเนิน การ โดยพิจารณา
ความสาเร็จและระยะเวลาในการดาเนินโครงการว่าบรรลุตรงตามเป้าหมายที่กาหนดของโครงการหรือไม่
และรายงานข้อมูล/สาเหตุที่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมได้สาเร็จ
๕) ผลการดาเนิน งานด้านการวิจัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เช่น จานวน
ผลงานวิจัย และงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นต้น
๖) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ส่วนที่ ๒ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็ น รายงานผลการด าเนิ น งานเพื่ อ ตรวจสอบการจั ด ท างบประมาณ ส ารวจข้ อ มู ล ภารกิ จ
และงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยนาหลักการและแนวทางการจัดทางบประมาณแบบแผนงาน มาใช้
ผสมผสานกับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ่งเป็นระบบที่มีความมุ่งหมายให้มีการเชื่อมโยงการจัดสรร
งบประมาณเข้ า กั บ การวางแผนและเพื่ อ ให้ ก ารจั ด สรรงบประมาณเป็ น ไปอย่ า งสมเหตุ ส มผล ซึ่ ง แสดง
งบประมาณในลักษณะแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในขณะเดียวกันได้จาแนกงบประมาณรายจ่ าย
ของงาน/โครงการออกเป็ นหมวดรายจ่ายต่างๆ ในเอกสารงบประมาณ รายละเอียดประกอบงบประมาณ
รายจ่าย
การบริหารจัดการงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
๑) แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) การจัดสรรงบประมาณ วิธีการจัดสรรงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรร
งบประมาณ
๓) ผลการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าแนกตามหน่ ว ยงาน และ
เหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมได้สาเร็จตามเป้าหมาย
๔) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรวมและรายไตรมาส จาแนกตามหน่วยงาน และผลเงิน
กันเหลื่อมปี และเหตุผลความจาเป็นของการกันเงินเหลื่อมปี

๑๖

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากกองนโยบายและแผนที่เป็นหน่วยงานประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของแต่
ละหน่วยงาน

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะต่างๆ ทั้งข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยข้อมูล เชิงปริมาณ
นาเสนอจานวนและค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนาเสนอลักษณะเนื้อหาเชิงบรรยาย
- เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. แหล่งที่มาของงบประมาณ
แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่
๑.๑

๑.๒

๑.๓

แหล่งของเงิน

จัดสรรงบประมาณ (บาท)

งบประมาณแผ่นดิน
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณเงินรายได้
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณแผ่นดิน (มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปี ๒๕๕๘)
- งบลงทุน

๑๗

๒. การจัดสรรงบประมาณ
๒.๑ วิธีการจัดสรรงบประมาณ
....................................................................................................................................... .................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ
............................................................................................................................. ...........................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
๓. การจัดสรรและบริหารงบประมาณ
๓.๑ ผลการจัดสรรงบประมาณ จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประเภท
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบเงินรายจ่ายอื่น

งบประมาณแผ่นดิน
จานวน
ร้อยละ

งบประมาณรายได้
จานวน
ร้อยละ

รวม
จานวน

ร้อยละ

รวม
๓.๒ การจัดสรรงบประมาณ จาแนกตามพันธกิ จของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
ที่

พันธกิจของมหาวิทยาลัย

งบประมาณแผ่นดิน
จานวน ร้อยละ

๑. สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม
๒. วิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์
๓. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาไปสู่สงั คม
แห่งการเรียนรู้
๔. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทยสูส่ ากล
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
รวม

๑๘

งบประมาณรายได้
จานวน
ร้อยละ

รวม
จานวน ร้อยละ

๓.๑ วิธีการบริหารงบประมาณ
............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
๓.๒ การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ...................
๓.๓ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
๔. ผลการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
๔.๑ ผลการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าแนกตามหน่ ว ยงานและแหล่ ง เงิ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
ดาเนินการ
กาลัง
ไม่ได้
ดาเนินการ
กาลัง
ไม่ได้
ร้อยละ
ร้อยละ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ

๔.๒ ผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ดาเนินการ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จาแนกตามหน่วยงานและแหล่งของเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่

หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
ดาเนินการ
กาลัง
ไม่ได้
ดาเนินการ
กาลัง
ไม่ได้
ร้อยละ
ร้อยละ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ

๑๙

เหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมได้สาเร็จตามเป้าหมาย
............................................................................................................................. ...........................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
๕. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรวมและรายไตรมาส จาแนกตามหน่วยงาน
ไตรมาส
ที่

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

งบประมาณแผ่นดิน
จานวน
(สะสม)

ร้อยละ

งบประมาณเงินรายได้
จานวน
(สะสม)

ร้อยละ

รวม
จานวน
(สะสม)

ร้อยละ

หน่วยงาน .........................................
๑.
๒.
๓.
๔.
รวมทั้งสิ้น
๕.๒ ผลเงินกันเหลื่อมปี
รหัสหน่วยงาน

ประเภทเงิน

งบรายจ่าย
งบบุคลากร

งบดาเนิน
งบเงิน งบรายจ่าย
งบลงทุน
งาน
อุดหนุน
อื่น

รวม

หน่วยงาน .........................................

รวมทั้งสิ้น
เหตุผลความจาเป็นของการกันเงินเหลื่อมปี
............................................................................................................................. ...........................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

๒๐

ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือด้านการบริหาร
จัดการ ซึ่งนามาช่วยในการบริหารงานและเป็นกลไกพื้นฐานสาคัญของกระบวนการกากับดูแลการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ หากหน่วยงานนาข้อตรวจพบของการตรวจสอบภายในมาบริหารจัดการให้เกิดการควบคุมภายใน
ที่ ดี แ ละการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมจะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ หน่ ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย
เป็นการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่ว ยงาน
ดังนั้น การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จะทาให้ผลการปฏิบั ติงานด้านระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด
การรายงานผลการประเมินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑) การประเมิ น ผลการตรวจสอบภายใน โดยประเมิ น ผลให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจต่ อ ความมี
ประสิทธิภ าพ ประสิทธิผลของการดาเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องช่วยให้การปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ตามกระบวนการกากับ ดูแลในหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักจริยธรรม มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๒) การประเมินผลการควบคุมภายใน โดยตรวจสอบประเมินผลความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และด้านการดาเนินงานโครงการของหน่ วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงานถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย คาสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบราชการ
จึงได้กาหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบประเมินผลการการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖
๓) การประเมินผลบริหารความเสี่ยง โดยตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการและควบคุม
ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่
ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและ
โอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
๑. สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ถึงวิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
๒. ศึกษารายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงทุกระดับ และสัมภาษณ์ผู้ เกี่ยวข้องในการบริหาร
ความเสี่ยง ถึงวิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน

๒๑

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
๑. หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ดาเนินการโดยพิจารณาถึงผลสั มฤทธิ์ของการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการให้ข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบ
และสอบทานแบบรายงาน ดังนี้
๑.๑ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนประเมินความ
เสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดลาดับความเสี่ย งและเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) โดยทาการชี้แจงเรื่องที่จะตรวจสอบ ขอบเขต
วัตถุประสงค์ ระยะเวลาของการตรวจสอบภายใน การประชุมเปิดตรวจและการประชุมปิดตรวจ เพื่อออก
รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุ ง โดยรายงานผล
การตรวจสอบทุกเรื่อง ทุกหน่วยงาน อธิการบดี เป็นผู้ลงนามและมอบหมายให้หน่วยรับตรวจทาการพัฒนา
ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
๑.๒ การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน การปฏิ บั ติ ง านควบคุ ม ภายใน ด าเนิ น การ
โดยพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมภายใน และสรุปผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
และข้ อ เสนอแนะของแต่ ล ะหน่ ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ จ ากการเป็ น ผู้ ส อบทานแบบรายงานต่ า งๆ
ของแต่ละหน่วยและมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๒.๑ แบบรายงานของหน่วยงานย่อย (คณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน)
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑.)
- รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)
- รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบติดตาม ปย.๒)
๑.๒.๒ แบบรายงานของหน่วยรับตรวจ (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒)
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)
- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบติดตาม ปอ.๓)
๑.๒.๓ แบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (แบบ ปส.)
๒. งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รายงานผลการด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
ของแต่ล ะหน่ ว ยงานและมหาวิทยาลั ย โดยพิ จารณาผลตามเกณฑ์ มาตรฐานในคู่มื อการประกั นคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๒.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน/หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
๒.๒ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน/หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาคารสถานที่ ) ความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ ยง
๒๒

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ
ตามบริบทของสถาบัน
๒.๓ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ ในข้อ ๒.๒
๒.๔ มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการตามแผน
๒.๕ มีการติดตามและประเมินผลการดาเนิน งานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบั น
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๖ มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน /หน่ว ยงานไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
๔.๑ การประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ใช้ แ บบสอบถาม สอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่
๑) ด้านการบริหารงานเชิงระบบ ประกอบด้วย การสอบถามข้อมูลบริบท ทรัพยากร
กระบวนการและผลผลิต
๒) ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การสอบถามข้อมูล
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน
๓) ด้ า นการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ประกอบด้ ว ย การสอบถามข้ อ มู ล
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาคและหลักความมุ่งเน้นฉันทามติ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็น แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ ๒ การประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามหลั กวิเคราะห์สว็ อท
(SWOT Analysis) เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อคาถามปลายเปิด
๒๓

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีขอความร่วมมือจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยช่วยกากับ ดูแล การรับและส่งคืนแบบประเมิน
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย แจกและติดตามเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภาวิ ช าการ กรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภาคณาจารย์ และข้ า ราชการ
กรรมการสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ฯ รองอธิ ก ารบดี / ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี คณบดี ผู้ อ านวยการส านั ก /ศู น ย์ / สถาบั น
คณาจารย์ หัวหน้าสานักงานหรือเจ้าหน้าที่ ผู้นาในองค์การนิสิตนักศึกษา ในช่วงเวลาที่กาหนด

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- ใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในข้อคาถามแต่ละประเด็น แต่ละ
ด้านและรวมทุกด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิด โดยวิเคราะห์การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับ การปฏิบัติ
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
- เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

๒๔

แบบสอบถามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ติ ด ตามการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ในด้านต่างๆ โดยอาศัยความเห็นของประชาคมผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสีย และท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับ
การเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
ที่ท่านประสบเกี่ยวกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ คาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะผู้ดาเนินการ
ขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะใช้ความเห็นของท่านให้เป็นประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
เป็นรายบุคคลแต่ประการใด
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. ตาแหน่ง/หน้าที่
( ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย

( ) กรรมการสภาวิชาการ

( ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ( ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
( ) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี

( ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ

( ) คณบดีหรือผู้อานวยการหรือเทียบเท่า ( ) หัวหน้าสานักงานหรือเจ้าหน้าที่
( ) คณาจารย์ผู้สอน

( ) ผู้นาในองค์การนิสิตนักศึกษา

๒. หน่วยงานที่สังกัด (สาหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)
( ) คณะครุศาสตร์

( ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

( ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

( ) คณะวิทยาการจัดการ

( ) บัณฑิตวิทยาลัย

( ) วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน....................

๒๕

ค าชี้ แ จง ขอให้ ท่ า นประเมิ น ค่ า โดยการท าเครื่ อ งหมาย  ลงในช่ อ งที่ ท่ า นเห็ น ว่ า เหมาะสมกั บ ระดั บ
ของการปฏิบัติ ดังนี้ ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
๑. ด้านการบริหารงานเชิงระบบ
ระดับปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑)

การบริหารงานเชิงระบบ
ด้านบริบท
๑. ดาเนินงานอย่างมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๒. ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย
๓. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรภายนอก
๔. สร้างเครือข่ายทีเ่ ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย
๕. ดาเนินงานโดยคานึงถึงความต้องการของสังคมด้านการเรียนรู้
ด้านทรัพยากร
๖. จัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา
๗. วางแผนงานการจัดการทรัพยากร อย่างเหมาะสมตามหน้าที่
๘. แสวงหาทรัพยากรเพื่อการดาเนินการอย่างเพียงพอ
๙. จัดองค์การเพื่อดาเนินงานอย่างเหมาะสม
๑๐. ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่เสมอ
ด้านกระบวนการ
๑๑. สร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
๑๒. สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ
๑๓. ส่งเสริมความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การ
๑๔. จัดบริการสนับสนุนทรัพยากรด้วยความสะดวก รวดเร็ว
๑๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านผลผลิต
๑๖. ผู้จบการศึกษามีศักยภาพในการทางานสูง
๑๗. ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง
๑๘. ศิษย์เก่ามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
๑๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในประเทศ
๒๐. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ

๒๖

๒. ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๒. เน้นศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ส่งเสริมการสอนที่เน้นสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
๔. พัฒนาคุณธรรมด้วยการทากิจกรรมเพื่อชุมชน
๕. สร้างคุณภาพของการจัดการเรียนรู้
ด้านการวิจัย
๖. มุ่งมั่นมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการวิจัย
๗. มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
๘. ส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม
๑๐. จัดระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม
๑๑. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
๑๒. จัดการเรี ยนเรีย นรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
๑๓. สร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
๑๔. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชนอย่ า ง
ต่อเนื่อง
๑๕. ส่ งเสริ มให้ ทุกสาขาวิช ามีความเชื่อมโยงกับชุมชนอย่างเป็น
ระบบ

๒๗

ระดับปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑)

๓. ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๑. หลักประสิทธิผล :
มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลเป้าหมายโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
๒. หลักประสิทธิภาพ :
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ
และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย
๓. หลักการตอบสนอง :
สามารถให้ บ ริ ก ารที่ ต อบสนองกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๔. หลักภาระรับผิดชอบ :
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนด
โดยสานึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
๕. หลักความโปร่งใส :
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
๖. หลักการมีส่วนร่วม :
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
๗. หลักการกระจายอานาจ :
มีการกระจายอานาจสู่ส่วนงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย
๘. หลักนิติธรรม :
ใช้ อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ในการบริ ห าร
ด้วยความเป็นธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง
๙. หลักความเสมอภาค :
บริ ห ารจั ด การโดยยึ ด หลั กความเท่ า เที ย มในการปฏิ บั ติ งานและ
การให้บริการ
๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :
บริ ห ารงานมหาวิ ท ยาลั ย โดยเน้ น กระบวนการหาข้ อ ตกลง
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และเสียประโยชน์

๒๘

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑)

โปรดแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในประเด็นต่อไปนี้
๑. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง / จุดเด่น อะไรบ้าง
๑.๑………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๒………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๓…………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
๒. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดอ่อน / จุดด้อย อะไรบ้าง
๒.๑………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
๒.๒………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
๒.๓.…………………………………………………………………………………………….………………………
…....……………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………
๓. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีแนวโน้มความเป็นไปได้อย่างไรบ้าง
๓.๑………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
๓.๒…………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
๓.๓………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
๔. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีปัญหา / อุปสรรค อะไรบ้าง
๔.๑………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
๔.๒…………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
๔.๓………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

๒๙

๔.2 การประเมิ น ผลการรั บ รู้ แ ละความคิ ด เห็ น ต่ อ การด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา
เป็นการใช้แบบสอบถาม สอบถามการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษาใน 4 ด้านหลัก ได้แก่
๑) ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย
๒) ด้านวัฒนธรรมองค์กร
๓) ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์
4) ด้านการให้บริการของหน่วยงานฯ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็น แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ ๒ การรับรู้และความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นข้อคาถามปลายเปิด

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีขอความร่วมมือจากสานักคอมพิวเตอร์ ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบ
ออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กากับ ดูแล
และประสานงานแก่คณะ/วิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บ
รวมรวมข้อมูลให้แก่นิสิตนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลและกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูก ต้องและ
ครบถ้วน
กลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ส่วนระดับบัณฑิตศึกษาต้อง
ศึกษามาแล้วไม่ต่ากว่า 2 ภาคการศึกษา และมีจานวนเป็นอัตราส่วนที่ เหมาะสม จาแนกตามระดับการศึกษา
ชั้นปี คณะและสาขาวิชา

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- ใช้วิธีห าค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานในข้อคาถามแต่ล ะประเด็น
แต่ละด้านและรวมทุกด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิด

๓๐

แบบสอบถามการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา
คาชี้แจง

แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ท่ า นเป็ น ผู้ ห นึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ผู้ แ สดง
ความคิ ด เห็ น จึ ง ขอความกรุ ณ าจากท่ า นได้ โ ปรดตอบแบบสอบถามตาม การรั บ รู้ แ ละ
ความเป็นจริง ที่ท่านประสบเกี่ยวกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) คาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ในโอกาสต่อไป คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอให้ ค วามมั่ น ใจกั บ ท่ า นว่ า จะใช้ ค วามเห็ น ของท่ า นให้ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า ง
ระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เป็นนิสิตนักศึกษา
( ) ภาคปกติ

( ) ภาคพิเศษ

2. สังกัดคณะ/วิทยาลัย
( ) คณะครุศาสตร์
( ) คณะวิทยาการจัดการ
( ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( ) วิทยาลัยการดนตรี
( ) บัณฑิตวิทยาลัย
3. กาลังศึกษาอยู่ในระดับ
( ) ปริญญาตรี ชั้นปีที่....................
( ) บัณฑิตศึกษา

๓๑

การรับรู้และความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
คาชี้แจง
ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพิ จ ารณาใน 4 เรื่ อ งหลั ก ต่ อ ไปนี้ แ ล้ ว ตอบค าถามตามการรั บ รู้ แ ละ
ความเป็นจริง โดยทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง
1. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย
ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
(5)

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย
1. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
2. รู้สึกสดชื่นและมีความหวังเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย
3. มีความพอใจในอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
4. อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสะอาด
เป็นระเบียบ สวยงาม ร่มรื่น และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
๕. โรงอาหาร ร้านจาหน่ายอาหารเพียงพอ สะอาด ถูกหลัก
สุขอนามัย และราคาเป็นธรรม
๖. ห้องน้า ห้องสุขาเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย
๗. มีสถานทีพ่ ักผ่อน สนามกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย และสถานที่
จัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาอย่างพอเพียงและเหมาะสม
๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ
๙. มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่างๆ ทั้งแบบ
บรรยาย แบบสาธิต แบบทดลองปฏิบัติการ การทางานหรือ
ทากิจกรรมเป็นกลุ่ม ฯลฯ
๑๐. ห้องสมุดมีความทันสมัย บรรยากาศสะดวกสบาย มีหนังสือ
ตารา วารสาร สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งสืบค้นทางอีเล็กทรอนิกส์ที่
ทันสมัย สะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า และมีความเป็นระเบียบ
๑๑. มีศูนย์หนังสือที่สะดวกแก่การซื้อหาตารา อุปกรณ์การเรียน
การกีฬา การปฏิบัติทดลองอย่างเหมาะสม
๑๒. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายที่พร้อม
สาหรับการใช้งาน
๑๓. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องพร้อมสาหรับการใช้งาน
๑๔. บรรยากาศในห้องเรียนเปิดเผย ไว้ใจซึ่งกันและกัน
๑๕. มีบรรยากาศทางวิชาการเหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
๑๖. ภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตนักศึกษาคณะนี้
1๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
1๘. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคณาจารย์
1๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่างๆ
๒๐. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
๓๒

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

2. วัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
มาก
ที่สุด
(5)

วัฒนธรรมองค์กร
1. คาขวัญ “บ้านแห่งความสาเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” กระตุ้น
ให้ท่านมีมานะในการเรียน
2. นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3. นิสิตนักศึกษาเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
4. นิสิตนักศึกษาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5. นิสิตนักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์
6. นิสิตนักศึกษารับรู้ความเป็นประชาคมแห่งความสาเร็จของ
มหาวิทยาลัย
7. นิสิตนักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในการเป็นประชาคม
ที่รักการทางานเป็นทีม
8. นิสิตนักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคม
ที่รับผิดชอบในหน้าที่
9.นิสิตนักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมที่ยึดมั่น
ในวิธีการแห่งปัญญาและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา
10. นิสิตนักศึกษารับรู้และตระหนักในความเป็นประชาคมที่ยึดมั่น
ในความเท่าเทียมกันของมนุษย์
11. นิสิตนักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม
ที่ตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน
12. นิสิตนักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของการเป็นประชาคม
ที่เคารพเสียงส่วนใหญ่ โดยไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย
13. นิสิตนักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของการเป็นประชาคม
แห่งปัญญาและการเรียนรู้
14. นิสิตนักศึกษารักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
15. นิสิตนักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการ
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อชาติ
บ้านเมืองและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓๓

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

3. พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์
มาก
ที่สุด
(5)

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์
1. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน
2. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ
3. คณาจารย์กระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง
ได้ทดลองใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ และ
ได้สร้างความรู้ใหม่
4. คณาจารย์สร้างแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาอยากเรียนรู้
5. คณาจารย์มีความสามารถในการบรรยายและถ่ายทอดความรู้
6. คณาจารย์มีความทันสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู้
7. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน
8. คณาจารย์มีความสามารถในการจูงใจและเสริมแรง
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนิสิตนักศึกษา
๑๐. คณาจารย์มคี วามสามารถในการให้คาแนะนาแก่นิสิตนักศึกษา
1๑. คณาจารย์มคี วามสามารถในการวัดผลและประเมินผลนิสิต
นักศึกษา
๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นิสิตนักศึกษา
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นิสิตนักศึกษารักษา
ระเบียบวินัย
1๔. นิสิตนักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
1๕. การเรียนภาคปฏิบัติทาให้นิสิตนักศึกษาสามารถนาความรู้
ไปใช้ในการทางานได้
1๖. นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของ
คณาจารย์
1๗. นิสิตนักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผู้สอน

๓๔

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

4. การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย
มาก
ที่สุด
(5)

การให้บริการของหน่วยงานฯ
ห้องสมุดหรือสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ
2. เอกสาร สื่อและแหล่งความรู้ต่างๆ มีความพอเพียง
3. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า
4. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักวิทยบริการฯ
สานักคอมพิวเตอร์
5. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ
6. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก
8. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักคอมพิวเตอร์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9. ได้รับความสะดวกสูงในการลงทะเบียนวิชาเรียน
10. บริการเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนมีประสิทธิภาพสูง
11. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพสูง
12. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักส่งเสริมวิชาการฯ
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา
13. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพสูง
14. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง
15. กิจกรรมองค์การบริหารนิสิตนักศึกษามีประสิทธิผลสูง
16. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักกิจการนิสิตนักศึกษา

๓๕

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย
ของเรามีสิ่งต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง เรียงลาดับความสาคัญเร่งด่วน 3 เรื่อง
1. .......................................................................................................................... ...................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................... ...................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................

ขอขอบคุณ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓๖

๔.3 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน ใน ๓ ด้านหลัก
ได้แก่
๑) ด้านคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
๒) ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
๓) ด้ า นการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ย
การสอบถามข้อมูลหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักความมุ่งเน้น
ฉันทามติ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็น แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ ๒ การประเมิน ผลการปฏิ บั ติห น้ า ที่ข องผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ประกอบด้ ว ย
อธิ การบดี รองอธิ การบดี และผู้ ช่ ว ยอธิก ารบดี ผู้ บ ริห ารคณะ/วิท ยาลั ย/ส านั ก/ศู นย์ / สถาบั น มี ลั กษณะ
ของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับการปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นข้อคาถามปลายเปิด

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีขอความร่วมมือจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยช่วยกากับ ดูแล การรับและส่งคืนแบบประเมิน
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย แจกและติดตามเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
(1) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี แ ละผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ
และผู้นาในองค์การนิสิตนักศึกษา
(2) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/สถาบัน กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ประธานสาขาวิชาหรือเทียบเท่า คณาจารย์ และหัวหน้าสานักงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่สังกัด
(สาหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย)

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- ใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในข้อคาถามแต่ละประเด็น แต่ละ
ด้านและรวมทุกด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิด
- เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

๓๗

แบบสอบถามการปฏิบัตหิ น้าที่ของอธิการบดี
คาชี้แจง
๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินใน ๓ ด้าน
ดังนี้ ด้านคุณลักษณะผู้นา ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ขอให้ ท่า นพิ จ ารณาข้ อ มู ล การปฏิ บั ติง านด้า นต่ างๆ ของอธิ ก ารบดี ใ นช่ ว งปีง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9 และประเมิ น ค่ า โดยการท าเครื่ อ งหมาย ลงในช่ อ งที่ ท่ า นเห็ น ว่ า เหมาะสมกั บ ระดั บ
ของการปฏิบัติ ดังนี้
๕
๔
๓
๒
๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
( ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
( ) กรรมการสภาวิชาการ
( ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
( ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
( ) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ..................................
( ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ
( ) ผู้นาในองค์การนิสิตนักศึกษา

๓๘

๑. ด้านคุณลักษณะผู้นาของอธิการบดี
ระดับคุณลักษณะ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
(๕) (๔) (๓)
(๒)

คุณลักษณะผู้นา
๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อกาหนดทิศทาง
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
๒. เป็นผู้นาที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม
๓. มีความสามารถในการชี้นาและรับผิดชอบต่อสังคม
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๕. สร้างขวัญกาลังใจและให้การสนับสนุนความก้าวหน้าและ
สวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่ายและ
สนับสนุนการทางานเป็นทีม
๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความ
เจริญก้าวหน้า

๓๙

น้อย
ที่สุด
(๑)

๒. ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ของอธิการบดี
มาก
ที่สุด
(๕)

การบริหารงานตามหน้าที่
๑. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย
๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
๓. ควบคุม ดูแล บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัย
๔. ควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย
๕. ควบคุม ดูแล สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย
๖. จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย
๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความสาเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างครบถ้วน
๘. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ
๑๐. เสนอรายงานประจาปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจน ครอบคลุม
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
๑๑. นาข้อมูลจากรายงานประจาปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย
๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของสภาวิชาการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้ง ส่งเสริมกิจการนิสิต
นักศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
๑๔. นามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ไปบริหารงาน

๔๐

ระดับการปฏิบัติ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(๔) (๓) (๒) (๑)

๓. ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๑. หลักประสิทธิผล :
มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลเป้าหมายโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
๒. หลักประสิทธิภาพ :
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ
และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย
๓. หลักการตอบสนอง :
สามารถให้ บ ริ การที่ตอบสนองกับ ความต้องการของผู้ เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๔. หลักภาระรับผิดชอบ :
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนด
โดยสานึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
๕. หลักความโปร่งใส :
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
๖. หลักการมีส่วนร่วม :
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
๗. หลักการกระจายอานาจ :
มี ก ารกระจายอ านาจสู่ ส่ ว นงานต่ า งๆเพื่ อ สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการดาเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย
๘. หลักนิติธรรม :
ใช้ อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ในการบริ ห าร
ด้วยความเป็นธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง
๙. หลักความเสมอภาค :
บริ ห ารจั ดการโดยยึ ดหลั กความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ
๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :
บริ ห ารงานมหาวิ ท ยาลั ย โดยเน้ น กระบวนการหาข้ อ ตกลง
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และเสียประโยชน์

๔๑

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับการปฏิบัติ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(๔) (๓) (๒) (๑)

ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๓. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

๔๒

แบบสอบถามการปฏิบัตหิ น้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
คาชี้แจง
๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านคุณลักษณะผู้นา ด้านการบริหารงานตามหน้าที่และด้านการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๒. ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประเมินค่าโดยการทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
กับระดับของการปฏิบัติ ดังนี้
๕
๔
๓
๒
๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
( ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
( ) กรรมการสภาวิชาการ
( ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
( ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
( ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ
( ) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)
( ) ผู้นาในองค์การนิสิตนักศึกษา

๔๓

๑. ด้านคุณลักษณะผู้นาของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ระดับคุณลักษณะ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
(๕) (๔) (๓)
(๒)

คุณลักษณะผู้นา
๑. มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทาง
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
๒. เป็ น ผู้ น าที่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เสี ย สละและมุ่ ง ประโยชน์
ส่วนรวม
๓. มีความสามารถในการชี้นาและรับผิดชอบต่อสังคม
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๕. สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจและให้ ก ารสนั บ สนุ น ความก้ า วหน้ า และ
สวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่ายและ
สนับสนุนการทางานเป็นทีม
๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา
๘. เปิ ดโอกาสให้ ชุ มชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัย
๙. มี ความสามารถในการใช้ข้ อมูล ที่ เชื่อถื อได้ เพื่อการตัด สิ นใจ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
๑๐. แสดงความมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้า

๔๔

น้อย
ที่สุด
(๑)

๒. ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
มาก
ที่สุด
(๕)

การบริหารงานตามหน้าที่
๑. บริ ห ารกิจ การของมหาวิทยาลั ย ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบี ย บ ประกาศและข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย
๒. บริ ห ารงานสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัย
๓. ควบคุม ดูแล บุคลากร ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบี ย บ ประกาศ และข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัย
๔. ควบคุม ดูแ ล การเงิน พัส ดุ ทรั พยากรของมหาวิท ยาลั ย ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย
๕. ควบคุม ดูแล สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย
๖. จั ด ท าแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
มหาวิทยาลัย
๗. ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแผนงาน ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ
ตามเป้าหมายอย่างครบถ้วน
๘. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ
๑๐. เสนอรายงานประจาปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจน ครอบคลุม
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
๑๑. นาข้อมูลจากรายงานประจาปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย
๑๒. ดู แ ลการแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนผู้ บ ริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย
ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
๑๓. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของสภาวิ ช าการ
สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม กิ จ การนิ สิ ต
นักศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
๑๔. นามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัย
ไปบริหารงาน

๔๕

ระดับการปฏิบัติ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(๔) (๓) (๒) (๑)

๓. ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๑. หลักประสิทธิผล :
มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลเป้าหมายโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
๒. หลักประสิทธิภาพ :
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ
และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย
๓. หลักการตอบสนอง :
สามารถให้ บ ริ การที่ตอบสนองกับ ความต้องการของผู้ เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๔. หลักภาระรับผิดชอบ :
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนด
โดยสานึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
๕. หลักความโปร่งใส :
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
๖. หลักการมีส่วนร่วม :
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
๗. หลักการกระจายอานาจ :
มี ก ารกระจายอ านาจสู่ ส่ ว นงานต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการดาเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย
๘. หลักนิติธรรม :
ใช้ อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ในการบริ ห าร
ด้วยความเป็นธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง
๙. หลักความเสมอภาค :
บริ ห ารจั ดการโดยยึ ดหลั กความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ
๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :
บริ ห ารงานมหาวิ ท ยาลั ย โดยเน้ น กระบวนการหาข้ อ ตกลง
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และเสียประโยชน์

๔๖

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับการปฏิบัติ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
(๔) (๓) (๒) (๑)

ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๓. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

๔๗

แบบสอบถามการปฏิบัตหิ น้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
คาชี้แจง
๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก/
ศูนย์/สถาบัน ซึง่ หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน
รองผู้อานวยการสถาบัน ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านคุณลักษณะผู้นา ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และ
ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๒.ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/
สถาบัน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประเมินค่าโดยการทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่า
เหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังนี้
๕
๔
๓
๒
๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. คณะที่สังกัด
( ) คณะครุศาสตร์
( ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
( ) คณะวิทยาการจัดการ
( ) บัณฑิตวิทยาลัย
( ) วิทยาลัยการดนตรี
( ) สานัก/ศูนย์/สถาบัน.........................................
๒. การดารงตาแหน่ง
( ) ประธานสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
( ) คณาจารย์
( ) หัวหน้าสานักงานหรือเจ้าหน้าที่
( ) อื่นๆ ( โปรดระบุ............................... )

๔๘

๑. ด้านคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
ระดับคุณลักษณะ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑)

คุณลักษณะผู้นา
๑. มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการ
ดาเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบันอย่างมีคุณภาพ
๒. เป็น ผู้นาที่มีความซื่อสั ตย์สุ จริต เสี ยสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม
๓. มีความสามารถในการชี้นาและรับผิดชอบต่อสังคม
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๕.สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ และให้ ก ารสนั บ สนุ น ความก้ า วหน้ า และ
สวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม
๖. มีมนุษยสั มพันธ์ สามารถสื่ อสาร ประสานงานกับทุกฝ่ ายและ
สนับสนุนการทางานเป็นทีม
๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของคณะ/
วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
๙. มี ค วามสามารถในการใช้ ข้ อ มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ เ พื่ อ การตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/
สถาบัน ให้มีความเจริญก้าวหน้า

๔๙

๒. ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑)

การบริหารงานตามหน้าที่
๑. บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย
๒. บริ ห ารงานสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัย
๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย
๔. ควบคุ ม ดู แ ล การเงิ น พั ส ดุ ทรั พ ยากรของคณะ/วิ ท ยาลั ย /
สานัก/ศูนย์/สถาบัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
๕. ควบคุม ดูแล สถานที่และทรัพย์สิน ของคณะ/วิทยาลัย/สานัก/
ศูนย์/สถาบัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
๖.จั ด ท าแผนพั ฒ นาคณะ/วิ ท ยาลั ย /ส านั ก /ศู น ย์ / สถาบั น
ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย
๗. ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแผนงาน ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายอย่างครบถ้วน
๘. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ
๑๐. เสนอรายงานประจาปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจน ครอบคลุม
ภารกิจต่างๆ ของคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
๑๑. นาข้อมูลจากรายงานประจาปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ในการบริหารงานและพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก/
ศูนย์/สถาบัน ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
๑๓. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของสภาวิ ช าการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนิสิตนักศึกษา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
๑๔. น ามติ แ ละข้ อ เสนอแนะของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ คณะ/
วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน ไปบริหารงาน

๕๐

๓. ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
ระดับการปฏิบัติ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๑. หลักประสิทธิผล :
มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลเป้าหมายโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
๒. หลักประสิทธิภาพ :
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ
และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย
๓. หลักการตอบสนอง :
สามารถให้ บ ริ ก ารที่ ต อบสนองกับ ความต้ อ งการของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๔. หลักภาระรับผิดชอบ :
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนด
โดยสานึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
๕. หลักความโปร่งใส :
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
๖. หลักการมีส่วนร่วม :
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
๗. หลักการกระจายอานาจ :
มี ก ารกระจายอ านาจสู่ ส่ ว นงานต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการดาเนินงานที่ดีให้แก่คณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
๘. หลักนิติธรรม :
ใช้อานาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้ว ย
ความเป็นธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง
๙. หลักความเสมอภาค :
บริ ห ารจั ด การโดยยึ ด หลั ก ความเท่า เที ย มในการปฏิบั ติ ง านและ
การให้บริการ
๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :
บริ ห ารงานคณะ/วิ ท ยาลั ย /ส านั ก /ศู น ย์ / สถาบั น โดยเน้ น
กระบวนการหาข้ อ ตกลงจากความคิ ด เห็ น ทั้ ง กลุ่ ม ที่ ไ ด้ แ ละเสี ย
ประโยชน์

๕๑

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑)

ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
๓. ……………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๕๒

ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดาเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดาเนินงานของหน่วยงานระดับ คณะ/วิทยาลัย/
สานัก/ศูนย์/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การดาเนินการดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนตรวจเยี่ ยมคณะ/
วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน จานวน ๑ รอบ ในช่วงไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9
เพื่อให้ ได้ข้อ มูล เชิงลึ กในประเด็น คุณภาพการบริห ารงาน คุณลั กษณะของผู้ บ ริห าร และภาพลั กษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่สาคัญอื่นๆ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงพื้นที่
คณะ/วิ ท ยาลั ย /ส านั ก /ศู น ย์ / สถาบั น เพื่ อการตรวจเยี่ย มหน่ ว ยงานหรื อ สั ม ภาษณ์ ข้อ มู ล จากกลุ่ มบุ ค คล
ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด โดยให้เลขานุการและคณะทางาน กาหนดวัน เวลา สถานที่ ติดต่อนัดหมายและ
อานวยความสะดวกให้คณะกรรมการฯ

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาพร้อมภาพประกอบ
- เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

๕๓

แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑. หน่ ว ยงานมีส่ ว นทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่ อนมหาวิทยาลั ยตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอะไรบ้าง มีปัญหาและอุปสรรคอะไรหรือไม่
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
๒. หน่วยงานได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
ให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายของสานั กงบประมาณในแต่ละไตรมาสอย่างไรบ้างหรือไม่ มีอุปสรรคและปัญหา
การใช้จ่ายงบประมาณอะไรหรือไม่
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
๓. หน่วยงานมีแผนการพัฒนาหน่วยงานที่เด่นๆ อะไรบ้าง (นวัตกรรมหรือโครงการ/กิจกรรม)
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ...........
..............................................................................................................................................................................

๕๔

ตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
ที่
๑.

วัน/เดือน/ปี
เดือนกันยายน
พ.ศ. 2559

คณะ/สานัก/สถาบัน/วิทยาลัย
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี
จ.สุพรรณบุรี

เวลา
๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐

๒.

เดือนกันยายน
พ.ศ. 2559

๓.

เดือนกันยายน
พ.ศ. 2559

๔.

เดือนกันยายน
พ.ศ. 2559

๕.

เดือนกันยายน
พ.ศ. 2559

๖.

เดือนกันยายน
พ.ศ. 2559

7.

เดือนกันยายน
พ.ศ. 2559

คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะครุศาสตร์
สานักศิลปะและวัฒนะธรรม
สานักประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
สานักคอมพิวเตอร์
สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาลัยการดนตรี
สานักโรงเรียนสาธิต
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สานักกิจการนิสิตฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงการโรงแรมบ้านสมเด็จ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐

หมายเหตุ

หมายเหตุ
๑. คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม จานวน ๘ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน เลขานุการ
๑ คน ผู้ช่วยเลขานุการ ๒ คน และเจ้าหน้าที่ประสานงาน ๖ คน
๒. หน่วยงานระดับคณะ ตรวจเยี่ยมช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สานักงานคณะ
หน่วยงานระดับสานัก/ศูนย์/สถาบัน ตรวจเยี่ยมช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๖.๓๐ น ณ สานัก/ศูนย์/สถาบัน
๓. รับประทานอาหารกลางวันที่คณะทั้ง ๖ คณะ/สานักงานอธิการบดี
๔. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจเยี่ยม ให้ดาเนินการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้
- คณะทั้ ง ๕ คณะ ได้ แ ก่ คณบดี คณะกรรมการบริ ห ารคณะ และประธานสาขาวิ ช า
รวมทั้งสิ้น คณะละ ๑๕ คน
- สานัก/ศูนย์/สถาบัน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารสานัก/ศูนย์/สถาบัน
หน่วยงานละ ๕ คน
๕. เป็ นการตรวจเยี่ ย มเพื่อรับฟัง และพูดคุยเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การบริหารงานและดาเนินงานของมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
๕๕

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กิจกรรม

ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย.
๒๕๕๙
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๑. กาหนดแนวคิด กรอบการประเมิน
และกรอบเวลาการปฏิบัติงาน
๒. พัฒนาเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณ (ส่วนที่ ๒)
๓. พัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(ส่วนที่ ๔)
๔. จัดทาเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๕. เสนอเอกสารแนวทางต่อสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้เกี่ยวข้องทราบ
๖. การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
๗. เก็บข้อมูลการประเมิน ส่วนที่ ๑ – ๒
๘. เก็บข้อมูลการประเมิน ส่วนที่ ๓ – ๔
๙. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมด
๑๐. เขียนรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๑. จัดทารูปเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานฯ (จัดพิมพ์และส่งโรงพิมพ์)
๑๒.นาเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย
56

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
๒๕๖๐

ภาคผนวก
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วย องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง
การพ้นจากตาแหน่งของคณะการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖
---------------------------------โดยที่พระราชบั ญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดให้ มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องกาหนดองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งตลอดจนวิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่
๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัย จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ย คุ ณ สมบั ติ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีการได้ มาซึ่ งคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ข้อ ๕ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีจานวน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ข้อ ๖ คณะกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบุ ค คลภายนอกซึ่ ง มิ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ เป็ น กรรมการใดๆ
ในมหาวิทยาลัย
(๒) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา
(๓) มี ค วามรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ใ นการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการจัดการอุดมศึกษา
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์
(๕) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังต่อไปนี้
(๑) วางกรอบแนวทางวิ ธี ก ารและด าเนิ น การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย และของอธิ ก ารบดี โดยรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น อย่ า งกว้ า งขวางเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ หน้ า ที่
ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน
(๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๘ คณะกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและ
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
กรณีตาแหน่งว่างลงก่อนครบวาระให้ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนภายในสามสิบวัน
นั บ แต่วัน ที่ตาแหน่ งว่างลง และให้ ผู้ ที่ได้รั บการแต่งตั้งอยู่ในวาระที่เหลื ออยู่ของผู้ ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ
การดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งในตาแหน่งที่ว่างก็ได้
ข้อ ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ให้กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ โดยสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งให้ออก
ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งคณะกรรมการให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง
จานวนห้าคน ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
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ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการสรรหา กาหนดวิธี การสรรหาและดาเนินการสรรหาคณะกรรมการ
จากบุ ค คลผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม ข้ อ ๖ จ านวนสิ บ คน โดยให้ จั ด ท าข้ อ มู ล ประวั ติ ก ารศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ง าน
และผลงานที่สาคัญของผู้ได้รับการสรรหานั้น
ข้อ ๑๒ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลตาม ข้อ ๑๑ ให้เหลือ
จานวนห้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการสี่คน และเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๑๓ ให้ ส ภามหาวิท ยาลั ย ก าหนดค่ าตอบแทนให้ ค ณะกรรมการ โดยจัด ทาเป็น ประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัง คับนี้ และมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
กรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจุบัน
หมวด ๔
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตาแหน่งคณบดี ที่ให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้นาบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ ให้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
องค์ ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการไดมา วาระการดารงตาแหนง การพ้น
จากตาแหนง ตลอดจนวิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอานาจ
และหน้ า ที่ ในการตรวจสอบ ติ ดตามและประเมิน ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ลการใช้จ ายงบประมาณ
การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟัง
ความคิ ด เห็ น อย่ า งกว างขวางเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น าที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และของอธิ ก ารบดี ประกอบ
การประเมินผลงาน
(๒) รายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และ
ของอธิการบดี พรอมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
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คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ ๒/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
---------------------------------ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ มี ค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย
ที่ ๒๖/๒๕๕๖ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนด
ไว้ในพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีองค์ประกอบครบถ้วน อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๔๙ และ มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหั ส บดีที่ ๖ กุ ม ภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเห็ นควรให้ ยกเลิ ก
คาสั่ งสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ๒๖/๒๕๕๖ เรื่ อ ง แต่ง ตั้ งกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน
ของมหาวิทยาลัย และให้ แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย
โดยเพิ่มเติม รายชื่อเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่การประชุม ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์
สะเพียรชัย
๒. นายสมเชาว์
เกษประทุม
๓. นายชัยสิทธิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
๔. ดร.ดิเรก
พรสีมา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
๘. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก
๙. นางสาวกฤตยา
สุวรรณไตรย์
๑๐. นางสาวณัฐกาญ
รีรานนท์
๑๑. นางสาววรรณฤดี
แสงมาศ
๑๒. นางสาวภรทิพย์
พลอาชีพ
๑๓. นางอายูณี
เส็มหมาด

62

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่
ในการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น และประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
การจั ดการศึกษาและการวิจัย ของมหาวิทยาลั ย ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้ว ย องค์ป ระกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง
การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๗
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ตามข้อ ๒
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ ๓๗/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและเจ้าหน้าที่การประชุมของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แก้ไขและเพิ่มเติม)
---------------------------------ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีคาสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๒/๒๕๕๗
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย สั่ ง ณ วั น ที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑๐๘๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนด
ไว้ในพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีองค์ประกอบครบถ้วน อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเห็นควรให้แก้ไขและเพิ่มเติม คาสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และยกเลิก
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑๐๘๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การประชุมของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ดังนี้
๑. คาสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
แก้ไขจาก
เป็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
อาจารย์อภิญญา หนูมี

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

แก้ไขจาก
เป็น

นางอายูณี เส็มหมาด
นางสาวนิศาชล ฉัตรทอง

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการและพนักงานขับรถยนต์ (เพิ่มเติม)
(๑) นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์
(๒) นางกมลทิพย์ เชื้องาม
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เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

(๓) นางสาวจิดาภา ชุมทอง
(๔) นางสาวศิริวรรณ ไชยวรรณ์
(5) นายบุญส่ง นาแข็ง

เจ้าหน้าที่บริการ
เจ้าหน้าที่บริการ
พนักงานขับรถยนต์

ทั้ ง นี้ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ตามข้อ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
อธิการบดี
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ประธานกรรมการ
สถานที่ทางาน
๓๓ ซอยปุณวิถี ๓๐ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑ แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
สถานที่ติดต่อได้
๓๓ ซอยปุณวิถี ๓๐ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑ แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๓๓๑๑๑๗๓ , ๐๘๑-๙๑๔๙๘๘๐

นายสมเชาว์ เกษประทุม
กรรมการ
สถานที่ทางาน
๒๘๕/๙๗ ถนนงามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
สถานที่ติดต่อได้
๒๘๕/๙๗ ถนนงามวงศ์ว าน ต.บางกระสอ อ.เมือ ง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๘๙๑๐๙๔ , ๐๘๗-๐๔๙๘๓๓๓
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นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการ
สถานที่ทางาน
๑๐๕๙ หมู่บ้านมิตรภาพ ซ.อ่อนนุช ๔๖ ถนนอ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
สถานที่ติดต่อได้
๑๐๕๙ หมู่บ้านมิตรภาพ ซ.อ่อนนุช ๔๖ ถนนอ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๓๒๑๒๒๔๔ , 0๒-๓๒๐๑๒๕๖ ,
๐๘๑-๖๕๕๕๑๕๑
Fax. ๐๒-๗๒๑๕๖๕๖

ดร.ดิเรก พรสีมา
กรรมการ
สถานที่ทางาน
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
สถานที่ติดต่อได้
สานักงานเลขานุการคุรุสภา ๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๘๒๓๑๗๐ , ๐๘๑-๙๒๗๗๒๓๐
Fax. ๐๒-๒๘๒๑๓๐๙
e-Mail : dpornsima@hotmail.com
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์
กรรมการ
สถานที่ทางาน
มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต แขวงดุ สิ ต เขตดุ สิ ต กทม.
๑๐๓๐๐
สถานที่ติดต่อได้
๑๒/๗ ซ.วิ ศ วะเสนานิ ค ม ต.หน้ า เมื อ ง อ.เมื อ ง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๕๘๒๗๘๒
e-Mail : p_arjkumwong@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการ
สถานที่ทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๗๘๘๓๗๒๕
e-Mail : ajnu009@hotmail.com
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อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
สถานที่ทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๔๒๓๑๐๑๓
e-Mail : drifbsru@hotmail.com

อาจารย์อภิญญา หนูมี
ผู้ช่วยเลขานุการ
สถานที่ทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๑๔๔๙๕๗๑
e-Mail : Sapinya20@hotmail.com
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นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์

นางกมลทิพย์ เชื้องาม

เจ้าหน้าที่การประชุม
โทรศัพท์ : 089-8928298
e-Mail : nammon99@hotmail.com

เจ้าหน้าที่การประชุม
โทรศัพท์ : 086-3782287
e-Mail : Kamonthip_ch@hotmail.co.th

นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์

นางสาวสุนิสา รีรานนท์

เจ้าหน้าที่การประชุม
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๖๙๘๒๓๖๗
e-Mail : kittajah@gmail.com

เจ้าหน้าที่การประชุม
โทรศัพท์ : 092-5328065
e-Mail : puy_10012528@hotmail.com
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นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ

เจ้าหน้าที่การประชุม
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๙๗๙๓๑๖๔
e-Mail : baitoey-babor@hotmail.com

เจ้าหน้าที่การประชุม
โทรศัพท์ : 097-1572291
e-Mail : wanrudee.sa@hotmail.com

นางสาวนิศาชล ฉัตรทอง
เจ้าหน้าที่การประชุม
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๙๓๘๙๗๐
e-Mail : nisachon.diwvy@hotmail.com
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