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บทที่ ๑ 
บทน ำ 
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ที่จะสะท้อนภาพ                  
การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหารภายใต้แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและ
แผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ถือเป็นข้อก าหนด              
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ในมาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง                 
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา             
วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้
จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และของอธิการบดีโดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและ           
ของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี  และหมวด ๒ มาตรา ๓๙               
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ มี                         
การด าเนินงานภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล”                     
โดยยึดถือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                    
เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน             
หลายประการ โดยเฉพาะด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศ          
ในกลุ่มอาเซียน มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และชี้น าสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  ดังนั้น แนวทาง              
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี            
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการปรับระบบการบริหารจัดการให้เป็นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์                        
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยส่วนราชการต่างๆ จะต้องวางแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ           
ส่วนราชการ อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก และกลยุทธ์การด าเนินงานไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง  
สอดคล้องกับมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ              
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป โดยแต่ละงานจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการ           
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการต่างๆ ตามกระบวนการจัดการ             

  



๔ 

ที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การให้ความร่วมมือผสมผสานและความรับผิดชอบของฝ่ายนั้นๆ             
ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการด าเนินการทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าเป็นต้องเชื่อมโยงผลงานของคณะและหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน                    
มาเป็นส่วนหนึ่ง เพ่ือบ่งชี้ผลส าเร็จของงานโดยรวม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัยในการสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางบวกและทางลบ  
 

วัตถุประสงค ์
 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

๒. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. เพ่ือประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในด้าน           
การบริหารงานเชิงระบบ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และด้านการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๕. เพ่ือประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา 

๖. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี ในด้านคุณลักษณะผู้น า            
ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๗. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี            
ในด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๘. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
ศูนย์ ในด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลัก                   
ธรรมาภิบาล 

๙. เพ่ือรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
ศูนย ์ของมหาวิทยาลัยและรับข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยของหน่วยงาน 

๑๐. เพ่ือเสนอความเห็นรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย           
ต่อสภามหาวิทยาลัย  

 

ขอบเขตกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการก ากับ 
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลั ยก าหนด และสนับสนุน              
ให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและ                



๕ 

ผู้รับการประเมินอย่างสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการประเมินที่มีบรรยากาศของความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตรจึงไดก้ าหนดประเด็นในการประเมิน โดยแยกออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ 
 

 ส่วนที่ ๑ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำมแผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
  

ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย สืบค้นข้อมูล             
จากฐานข้อมูลและเอกสารต่างๆ 

  

ส่วนที่ ๒ กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ด าเนินการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในประเด็นที่ส าคัญ 
ได้แก่  

๑. แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓. ผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 ส่วนที่ ๓ กำรประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ด าเนินการศึกษาผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง              
ในประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่  

๑. การประเมินผลการตรวจสอบภายใน 
๒. การประเมินผลการควบคุมภายใน 
๓. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

 

 ส่วนที่ ๔ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่
ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 

ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามจ านวน ๕ ฉบับ แบ่งเป็น 

๑. ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๒. ประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา 
๓. ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประกอบด้วย อธิการบดี                 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 

 

 



๖ 

 ส่วนที่ ๕ กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน 
 

  ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการด าเนินงาน                  
ของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
และข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยก าหนดการตรวจเยี่ยมเป็น ๑ รอบ 
ในช่วงไตรมาสที่ ๔ คือ เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

ประโยชน์ของกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

๑. ท าให้ ได้ทราบผลการประเมินการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ .  ๒๕๕๙               
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  

๒. ท าให้ได้ทราบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร             
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

๔. ท าให้ทราบผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา 

๕. ท าให้ได้ทราบผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๖. ท าให้ได้ทราบความคิดเห็นในการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/ศูนย ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๗. ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้  เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 

  

 

 
 



๗ 

 

 

 

 

บทที่ ๒ 
ข้อมูลสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

บทท่ี ๒ 
ข้อมูลสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

ภูมิหลัง 
 

 สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ในปัจจุบันนี้ได้ใช้
ประโยชน์เพ่ือการศึกษามาเป็นเวลา ๑๒๐ ปีเศษ จุดเริ่มต้นเกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพระราชประสงค์จะตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของ
อังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเรื่องนี้ โดยมีพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวง   
ธรรมการเป็นประธานที่ประชุม เห็นว่าจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยา
สีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้น้อมเกล้าถวายไว้ ตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๔๓๓ เป็นที่กว้างขวาง
ใหญ่โต เห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียนให้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๔๓๙ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “โรงเรียนฟากขะโน้น” หรือ “โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตราของ
โรงเรียนเป็นรูปจุฬมงกุฎ การแต่งกายนุ่งผ้าสีฟ้าครามแก่ เสื้อขาว มีนายเอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 

  ครั้นต่อมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นล าดับ ท าให้สถานที่คับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัย จึงย้าย
ไปอยู่ที่ต าบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวังสระประทุม จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ก็ว่างลง ในขณะนั้นการศึกษา
ระหว่างหัวเมืองกับกรุงเทพฯ เหลื่อมล้ ากันมากเนื่องจากคุณภาพของครูแตกต่างกัน กระทรวงธรรมการ            
จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ อีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่ง
ตะวันตก” ส าหรับผลิตครูที่มีคุณภาพเพ่ือสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖                   
มีหลวงบ าเหน็จวรญาณ เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 

  การจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้น ได้ขยายตัวออกไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น จึงท าให้ความจ าเป็น
ที่จะส่งนักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯ ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อยลง ทางราชการเห็นว่าการฝึกหัดครูที่มีอยู่เดิม
จะให้ได้ประโยชน์อย่างสูง ควรจัดเป็นโรงเรียนประจ า จึงให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์ ซึ่งเป็น
นักเรียนกลางวันมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก แล้วเรียกชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ตะวันตก” 
เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ มีขุนวิเทศดรุณกิจ เป็นอาจารย์ใหญ่ และต่อมาเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” 
 

 พ.ศ. ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งในโรงเรียนข้าราชการพลเรือน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          
ในปัจจุบัน) แต่ยังตั้งอยู่ที่เดิม จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่วังใหม่ (กรีฑาสถานแห่งชาติ            
ในปัจจุบัน) ท าให้ “จวน” ว่างลงอีกครั้งหนึ่ง ทางราชการ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น ณ จวนสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ ขึ้นใหม่ เรียกว่า “โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๕๘                
รับนักเรียนประจ า โดยมีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นสาขาของโรงเรียนแห่งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ 
โรงเรียนสุขุมาลัย (ตั้งอยู่บริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถมวัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูล             
เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 
 
 

 



๑๐ 

 โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต มีสีประจ าโรงเรียน 
คือ ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรียน คือ บ .ส. มีคติพจน์ประจ าโรงเรียน คือ “สจฺจ เว อมตำ วำจำ”และ      
ตราประจ าโรงเรียน คือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพ่ือเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
สัญลักษณ์ท่ีกล่าวมานี้เป็นรากฐานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบัน 
 

 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน
ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จึงมอบที่ดินบริเวณต าบลบางไส้ไก่            
และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิม เพ่ือสร้างหอนอนและโรงเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่ 
นี้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้น               
มีการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๗ - ม.๘) 
 

 ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูเพ่ิมขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู          
อีกแผนกหนึ่งที่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” คู่กับ
โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้ เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัดที่ส าเร็จ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และได้เปิดสอนหลักสูตรครูประถม (ป.ป.) เป็นโรงเรียนประจ า ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๙              
ได้ยุบหลักสูตรดังกล่าว และได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) กับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 
 

 พ.ศ. ๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครู          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขยายการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูมาเป็นล าดับ ใน พ .ศ. 
๒๕๑๖ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๗ จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืนเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) และยังได้เปิดสอนระดับอนุปริญญา  
หลักสูตร ๒ ปี นับเป็นการขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนี้ วิทยาลัยครู           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รวมกลุ่มกับวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง ๖ แห่ง ภายใต้ชื่อ “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” 
 

 เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” พร้อมกับพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ ให้เป็น            
ตราเครื่องหมายของสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ชาว “ราชภัฏ” ทุกคนได้ตระหนัก             
ในพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งหวังให้สถาบันราชภัฏ เป็นที่พ่ึงและเป็นผู้น า            
ทางปัญญาให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น และผลจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๓๘ ท าให้สถาบัน             
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้องปฏิบัติภารกิจในฐานะอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ท าหน้าที่ให้บริการ
วิชาการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างและพัฒนาคนให้มีความรู้ทางวิชาการ พัฒนาคนให้มีความสามารถ             
ในการประกอบอาชีพพร้อมๆ กับการสร้างองค์ความรู้ที่ยังประโยชน์ในเชิงวิชาการและน าไปใช้ในการ             
พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
 
 



๑๑ 

จวบจนในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏ ทั้ง ๔๑ แห่ง ต่างปิติกันถ้วนหน้าด้วย             
เป็นพระราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ                 
ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗ ขึ้น               
ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในครั้งนี้ และจากการเปลี่ยนแปลงสถานะดังกล่าว 
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้เอง    
อย่างเป็นอิสระมากยิ่งข้ึน  

 

ปรัชญำ 
 

 “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล”  
 

คติพจน์ประจ ำมหำวิทยำลัย 
 

สจฺจ เว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย” 
 

ปณิธำน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม                  
มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบ                  
ต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 

เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 

 เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี                
และมีความเป็นไทย 

 

วิสัยทัศน์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
๑. สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม  
๒. วิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
๓. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล  



๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

สถาบันภาษา 

ส ำนักบริหำรจัดกำรรำยได้และสทิธิประโยชน์ 

หมายเหตุ   

หน่วยงานตามกรอบใน พ.ร.บ.       
 

2.หน่วยงานท่ีจัดตั้งในมหาวิทยาลยั         
 

3. หน่วยงานที่เตรียมการจัดตั้งข้ึนใหม่รองรับกลยุทธ์  
 

4. หน่วยท่ีขึ้นตรงกับสภามหาวิทยาลัยและขึ้นตรง        
    ต่ออธิการบดี 

โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยเพื่อรองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 
 

สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 

บัณฑิตวิทยำลัย 
 

โรงเรียนสำธิต 
 

ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 

ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 

ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
 

กองคลัง 
 

กองอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
 

คณะครุศำสตร ์

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

ส านักงานคณบด ี
 

ส านักงานคณบด ี
 

กองกลาง 
 

กองบริหารงานบุคคล 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

ส านักงานคณบด ี
 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

ส านักงานคณบด ี
 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศสำรสนเทศ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

กองนโยบายและแผน 
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 

วิทยำลัยกำรดนตรี 
 

อธิกำรบดี 

 



๑๓ 

คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (รายงานข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังนี้ 

 

 คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย  

๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบด ี  

๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  

๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  

๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๐. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๒. นายวรพงษ์  วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  

๑๓. นายทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร  

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร  

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร  

๑๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร  

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย ์  

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เช้ือแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์  

๒๐. อาจารย์วิกรม  ศุขธณี กรรมการผู้แทนคณาจารย์  

๒๑. อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย ์  

๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ ์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการ
มหาวิทยาลยั 

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกลู  แก้วเนียม กรรมการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว เลขานุการ รองอธิการบดี 

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยอธิการบดี 

๒๖. อาจารย์อภญิญา  หนูม ี ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลยั 

 



๑๔ 

  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วโิฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มหมาย  มหาบรรพต  รองอธิการบดี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วภิา  ดิลกสัมพันธ ์ รองอธิการบดี 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี 
๖. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารยล์าวัลย์  ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณศุณี  มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
๙. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพตัรา  วไิลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อาจารย์ ดร.สวสัดิ์  ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สุน่สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลติ  วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อนิทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวทิวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๗. อาจารย์ ดร.ไพฑรูย์  มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๙. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี                                                                                                                                                                     
๒๐. นางสาวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒๑. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๒. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชตริัตนศกัดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๒๓. อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๒๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สทุัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๖. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ายณั  พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๒๘. นายสุชาครยี์  ก่อเกียรตติระกลู ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุปราณี  ศิรสิวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
๓๑. นางบุษบงค์  วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓๒. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกลุ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๓๓. นางมรกต  ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
๓๔. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มหมาย  มหาบรรพต ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๓๖. อาจารย์อภญิญา หนมู ี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
๓๗. นางบุญเพ็ญ  หงส์ทอง หัวหน้างานพัสดุ 
๓๘. นางสาวกัลย์ธมน  ภคัเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 



๑๕ 

จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายงานข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

ตำรำงท่ี ๑ จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด จ ำแนกตำมหน่วยงำน/ประเภทสำยงำน 
 

 
ตำรำงท่ี ๒ จ ำนวนบุคลำกรสำยสอนทั้งหมด จ ำแนกตำมหน่วยงำน/คุณวุฒิกำรศึกษำ 
 

หน่วยงำน 
วุฒิกำรศึกษำ (คน) รวม 

(คน) ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
คณะครุศาสตร์  ๑ ๔๖ ๓๓ ๘๐ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๓ ๑๐๗ ๒๔ ๑๓๔ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓   ๑๓๗                                                                                                                                                                ๔๕ ๑๘๕ 
คณะวิทยาการจัดการ - ๖๗ ๑๑ ๗๘ 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ๒๐ ๒๕ - ๔๕ 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี - ๔ - ๔ 
วิทยาลัยการดนตร ี - ๒๘ ๕ ๓๓ 

รวม ๒๗ ๔๑๔ ๑๑๘ ๕๕๙ 
 

 
 
 

หน่วยงำน 

ประเภทสำยงำน 
สำยสอน (คน) สำยสนับสนุน (คน) 

รวม 
(คน) พนักงำน

รำชกำร 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัย 

 
ข้ำรำชกำร 

 

รวม 
สำยสอน 

ข้ำรำชกำร 
(PC) 

พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
มหำวิทยำลัย 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัย 

รวม 
สำย 

สนบัสนุน 
งปม.

แผ่นดิน 
งปม.
รำยได้ 

งปม.
แผ่นดิน 

งปม.
รำยได้ 

คณะครุศาสตร์ - ๔๘ ๔ ๒๘ ๘๐ ๑ ๑ ๑ - ๙ - ๑๒ ๙๒ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ - ๑๐๔ ๓ ๒๗ ๑๓๔ ๑ - ๑ - ๑๐ - ๑๒ ๑๔๖ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ - ๑๔๕ ๖ ๓๔ ๑๘๕ ๑ ๒ ๒ ๑ ๙ ๕ ๒๐ ๒๐๕ 
คณะวิทยาการจัดการ - ๕๓ ๓ ๒๒ ๗๘ ๑ - - ๑ ๑๓ - ๑๕ ๙๓ 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - ๑ - - ๗ - ๘ ๘ 
ส านักงานอธกิารบด ี - - - - - ๖ ๗ ๑๐ ๓๒ ๔๒ ๔๑ ๑๓๘ ๑๓๘ 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ - - - - - ๑ ๒ ๒ ๑ ๑๕ ๖ ๒๗ ๒๗ 
ส านักวิทยบริการฯ - - - - - ๑ ๑ - ๕ ๑๓ ๒ ๒๒ ๒๒ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - - - - - ๔ - ๔ ๔ 
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา - - - - - - ๒ - - ๗ ๑ ๑๐ ๑๐ 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ - - - - - - - - - ๕ - ๕ ๕ 
ส านักคอมพิวเตอร ์ - - - - - - ๕ - ๑ ๖ ๔ ๑๖ ๑๖ 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ - ๒๕ ๒๐ -- ๔๕ - ๑ ๑ - ๔ ๑ ๗ ๕๒ 
สถาบันวิจยัและพัฒนา - - - - - ๑ ๑ - - ๖ ๑ ๙ ๙ 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ - - - - - - ๑ - - - ๔ ๕ ๕ 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - ๑ - - - ๕ ๖ ๖ 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี - ๓ ๑ - ๔ - - - ๓ ๔ ๓ ๑๐ ๑๔ 
วิทยาลยัการดนตรี - ๒๘ - ๕ ๓๓ - - ๑ - ๓ ๒ ๖ ๓๙ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - - - - - - - - ๓ ๔ ๗ ๗ 

รวม - ๔๐๖ ๓๗ ๑๑๖ ๕๕๙ ๑๓ ๒๕ ๑๘ ๔๔ ๑๖๐ ๗๙ ๓๓๙ 
๘๙๘ 

รวมทั้งสิ้น ๕๕๙ ๓๓๙ 



๑๖ 

ตำรำงท่ี ๓ จ ำนวนบุคลำกรสำยสอนทั้งหมด จ ำแนกตำมหน่วยงำน/สภำพกำรปฏิบัติงำน 
 

หน่วยงำน 
สภำพกำรปฏิบัติงำน (คน) รวม 

(คน) ปฏิบัติรำชกำร ไปช่วยรำชกำร ลำศึกษำต่อ 
คณะครุศาสตร์  ๗๖ - ๔ ๘๐ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๑๒๔ - ๑๐ ๑๓๔ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๗๐ - ๑๕ ๑๘๕ 
คณะวิทยาการจัดการ ๗๘ - - ๗๘ 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ๔๕ - - ๔๕ 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี ๔ - - ๔ 
วิทยาลัยการดนตร ี ๓๑ - ๒ ๓๓ 

รวม ๕๒๘ - ๓๑ ๕๕๙ 
 

ตำรำงท่ี ๔ จ ำนวนบุคลำกรสำยสอนทั้งหมด จ ำแนกตำมหน่วยงำน/ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
  

หน่วยงำน 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

รวม 
อำจำรย ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 

คณะครุศาสตร์  ๕๔ ๒๑ ๕ ๘๐ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๑๑๓ ๑๙ ๒ ๑๓๔ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๕๓ ๒๘ ๔ ๑๘๕ 
คณะวิทยาการจัดการ ๖๑ ๑๔ ๓ ๗๘ 
โรงเรียนสาธิต มรภ. บ้านสมเด็จฯ ๔๕ - - ๔๕ 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี ๔ - - ๔ 
วิทยาลัยการดนตร ี ๒๖ ๗ - ๓๓ 

รวม ๔๕๖ ๘๙ ๑๔ ๕๕๙ 
 

จ ำนวนนิสิตนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  (รายงานข้อมูล ณ ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

ตำรำงท่ี ๕  จ ำนวนนิสิตนักศึกษำภำคปกติทั้งหมดทุกระดับ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ จ ำแนกตำม 
ประเภทนักศึกษำ/ระดับกำรศึกษำ  

 

คณะ 
ระดับกำรศึกษำ (คน) 

รวม 
(คน) ปริญญำตร ี

๔ ปี 
ปริญญำตร ี

๕ ปี 
ปริญญำตรี
ต่อเน่ือง 

ป. 
บัณฑิต 

ปริญญำโท ปริญญำเอก 

คณะครุศาสตร์ ๑,๔๙๒ ๔,๙๕๑ - ๑๘ ๖ ๑ ๖,๔๖๘ 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ ๔,๙๘๕ - - - ๘ - ๔,๙๙๓ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๕,๐๕๒ - ๖๕๗ - ๑๐ ๑ ๕,๗๒๐ 
คณะวิทยาการจัดการ ๙,๘๗๙ - - - - - ๙,๘๗๙ 
วิทยาลัยการดนตรี ๙๖๖ - - - ๓๔ - ๑,๐๐๐ 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - ๒๓๖ - ๒๓๖ 

รวม ๒๒,๓๗๔ ๔,๙๕๑ ๖๕๗ ๑๘ ๒๙๔ ๒ ๒๘,๒๙๖ 

 
 



๑๗ 

ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (รายงานข้อมูล ณ ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

ตำรำงท่ี ๖  ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 

คณะ 
จ ำนวน
บัณฑิต 
(คน) 

จ ำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจ (คน) 

จ ำนวนบัณฑิต 
ที่ได้งำนท ำ 
หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

จ ำนวนบัณฑิต 
ที่ท ำงำนแล้ว 
และก ำลัง            
ศึกษำต่อ 

ยังไม่ได้ท ำงำน
และ 

ไม่ได้ศึกษำต่อ 
ก ำลังศึกษำต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหำร 

รวม 
(คน) 

คณะครุศาสตร ์ ๑,๕๖๖ ๑,๑๗๗ ๒๓ ๓๒๒ ๗ - ๔ ๑,๕๓๓ 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ ๕๒๓ ๒๘๓ ๑๒ ๑๔๖ ๓๓ - ๔ ๔๗๘ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๗๔๗ ๔๘๑ ๙ ๒๐๕ ๖ ๓ ๑๖ ๗๒๐ 
คณะวิทยาการจัดการ ๑,๒๘๔ ๗๙๗ ๑๖ ๔๐๘ ๘ ๒ ๑๐ ๑,๒๔๑ 
วิทยาลัยการดนตร ี ๑๒๗ ๖๗ ๖ ๔๒ ๖ - ๑ ๑๒๒ 

รวม ๔,๒๔๗ ๒,๘๐๕ ๖๖ ๑,๑๒๓ ๖๐ ๕ ๓๕ ๔,๐๙๔ 
 

 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (รายงานข้อมูล ณ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

ตำรำงท่ี ๗  ควำมพึ งพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่ มีต่ อผลกำร เรี ยนรู้ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

 

คณะ 
 

จ ำ
นว

นบ
ัณ

ฑิต
 (ค

น)
 

นำ
ยจ

้ำง
ที่ป

ระ
เม

นิ 

คิด
เป็

นร
้อย

ละ
 

ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติและอัตลักษณ์บัณฑิต 

ด้ำน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้ำนควำมรู้ 
ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 

ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล

และ            
ควำมรับผิดชอบ 

ด้ำนทักษะ           
กำรวิเครำะห์            
เชิงตัวเลข              

กำรสื่อสำรและ        
กำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

อัตลักษณ์
บัณฑิต 

 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
คณะครุศาสตร ์ ๑,๕๖๖ ๗๓๒ ๔๖.๗๔ ๔.๕๓ มาก

ที่สุด 
๔.๓๑ มาก ๔.๒๑ มาก ๔.๔๙ มาก ๔.๑๕ มาก ๔.๔๘ มาก 

คณะมนุษยศาสตรฯ์ ๕๒๓ ๒๐๐ ๓๘.๒๔ ๔.๓๓ มาก ๔.๑๒ มาก ๔.๐๕ มาก ๔.๓๕ มาก ๓.๙๐ มาก ๔.๒๒ มาก 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๗๔๗ ๓๓๕ ๔๔.๘๕ ๔.๓๐ มาก ๔.๑๔ มาก ๔.๐๔ มาก ๔.๓๔ มาก ๓.๙๕ มาก ๔.๒๓ มาก 
คณะวิทยาการจัดการ ๑,๒๘๔ ๖๖๖ ๕๑.๘๗ ๔.๒๕ มาก ๔.๐๐ มาก ๓.๙๐ มาก ๔.๒๖ มาก ๓.๘๒ มาก ๔.๑๔ มาก 
วิทยาลัยการดนตร ี ๑๒๗ ๔๕ ๓๕.๔๓ ๔.๒๗ มาก ๔.๑๒ มาก ๔.๐๔ มาก ๔.๓๕ มาก ๓.๘๑ มาก ๔.๒๑ มาก 

รวม ๔,๒๔๗ ๑,๙๗๘ ๔๖.๕๗ ๔.๓๓ มำก ๔.๑๔ มำก ๔.๐๕ มำก ๔.๓๖ มำก ๓.๙๓ มำก ๔.๒๖ มำก 
 
 
 
 
 



๑๘ 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบปี
การศึกษา ๒๕๕๘ มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓            
การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ ด้านการ
บริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวบ่งชี้ 
 

ผลการประเมินตนเองระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           
ใน ๕ องค์ประกอบ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ มีคะแนนผลการประเมิน ๓.๙๗ อยู่ในระดับดี โดยด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) มีผลการประเมิน ๓.๑๘ อยู่ในระดับพอใช้ ด้านกระบวนการ (Process) มีผลการประเมิน ๔.๕๗ อยู่ใน
ระดับดีมาก และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมิน ๓.๓๖ อยู่ในระดับพอใช้ 

 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ ๕ องค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  มีคุณภาพระดับพอใช้  (คะแนน ๓.๑๘) 
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย   มีคุณภาพระดับดี  (คะแนน ๔.๒๘)  
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ     มีคุณภาพระดับดีมาก  (คะแนน ๕.๐๐)  
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคุณภาพระดับดีมาก  (คะแนน ๕.๐๐) 
องค์ประกอบที่  ๕ การบริหารจัดการ        มีคุณภาพระดับดี  (คะแนน ๔.๓๐) 
 

จุดแข็งของสถำบัน 
 

๑. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี มีสมเด็จเจ้าพระยาบรม           
มหาศรีสุริยวงศ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของนิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยมีศิษย์เก่าจ านวนมากซึ่งประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ มีความผูกพัน ภาคภูมิใจ และพร้อมให้ความเกื้อกูลต่อมหาวิทยาลัย 

๒. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับชุมชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในด้านการผลิตบัณฑิต มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาในสาขาต่างๆ กับประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียนและจีน  

๓. ศิษย์รัก “บ้าน” และประจักษ์ในความปรารถนาดีความเมตตา และความเอาใจใส่ของ 
“คร”ู ที่มีให้ศิษย ์

 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำระดับสถำบัน 
 

๑. การสร้างความเข้าใจเป้าหมายการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรม และ
เส้นทางกลยุทธ์ รวมถึงความคืบหน้าในการบรรลุตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญให้แก่ประชาคมได้รับรู้โดยทั่ วกัน 
เพ่ือกระตุ้นพลังร่วมในการผลักดันสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกัน  

๒. การด ารงรักษาไว้ซึ่งความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งเป็นรากฐานเดิมของมหาวิทยาลัย โดยมี            
การก าหนดสมรรถนะอาจารย์ที่ชัดเจน และใช้เป็นฐานในการพัฒนาอาจารย์  

๓. การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เพ่ือร่วมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการด าเนิน              
พันธกิจต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย  



๑๙ 

๔. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือติดตามวิเคราะห์ใช้ในการตัดสินใจด าเนินภารกิจต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย และรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   



๒๐ 

ตำรำงท่ี ๘   ผลประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพระดับสถำบัน 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
เป้ำหมำย 
(คะแนน) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 
คะแนน 

 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี ๑ กำรผลิตบัณฑติ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม ค่าเฉลี่ย ๓.๐๐ ๒๒๘.๘๕/

๗๕ 
๓.๐๕ ๓.๐๕ 

ตัวบ่งช้ี ๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบนัท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ ๒๘ ๑๑๘.๗๕ ๒.๙๗ ๒.๙๗ 
๔๐ 

ตัวบ่งช้ี ๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ ๔๒ ๑๑๒.๐๕ ๑.๘๗ ๑.๘๗ 
๖๐ 

ตัวบ่งช้ี ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๕.๐๐ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ๕ ข้อ ๔ ข้อ (ข้อ ๑, ๒, ๓, ๖) ๓.๐๐ 
องค์ประกอบท่ี ๒ กำรวิจัย 
ตัวบ่งช้ี ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหาร และพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสังสรรค ์

๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕.๐๐ 

ตัวบ่งช้ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจยั                        
และงานสร้างสรรค ์

๓.๐๐ คะแนน ๒๘.๑๖ ๔.๖๙ ๔.๖๙ 
๖ 

ตัวบ่งช้ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

๓.๐๐ คะแนน ๑๘.๗๒ ๓.๑๒ ๓.๑๕ 
๖ 

องค์ประกอบท่ี ๓ กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งช้ี ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๕.๐๐ 
องค์ประกอบท่ี ๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ี ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕.๐๐ 

องค์ประกอบท่ี ๕ กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ การบริหารของสถาบนัเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕.๐๐ 

ตัวบ่งช้ี ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ ค่าเฉลี่ย ๓.๐๐ ๓.๘๙ ๓.๘๙ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสตูรและคณะ 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๔.๐๐ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ ค่ำเฉลี่ย ๓.๕๑ ๓.๙๗ ๓.๙๗ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

ตำรำงท่ี ๙   ผลประเ มินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จ ำแนกตำมด้ ำนปัจจัยน ำ เข้ำ  ( Input)                        
ด้ำนกระบวนกำร (Process) และด้ำนผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) ระดับสถำบัน 

  

องค์ประกอบท่ี 
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
๐.๐๐ - ๑.๕๐ กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑ - ๒.๕๐ กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ - ๓.๕๐ กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
๓.๕๑ - ๔.๕๐ กำรด ำเนินงำนระดับดี 
๔.๕๑ - ๕.๐๐ กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี ๑                
การผลิตบณัฑิต 

๕ ๒.๔๒ ๔.๐๐ ๓.๐๕ ๓.๑๘ กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี ๒                 
การวิจัย 

๓ ๔.๖๙ ๕.๐๐ ๓.๑๕ ๔.๒๘ กำรด ำเนินงำนระดับดี 

องค์ประกอบท่ี ๓                
การบริการวิชาการ 

๑ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี ๔                   
การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

๑ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี ๕                 
การบริหารจัดการ 

๓ - ๔.๕๐ ๓.๘๙ ๔.๓๐ กำรด ำเนินงำนระดับดี 

รวม ๑๓ ๓.๑๘ ๔.๕๗ ๓.๓๖ ๓.๙๗ กำรด ำเนินงำนระดับดี 
ผลกำรประเมิน พอใช้ ดีมำก พอใช้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

 

 

บทที่ ๓ 

วิธีกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๒๔ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๕ 

บทท่ี ๓ 
วิธีกำรด ำเนินกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวทิยำลัย 

 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                    
ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี แยกออกเป็น                
๕ ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนกลยุทธ์             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  
 ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

รายละเอียดของวิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

 ส่วนที่ ๑ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙                 
ตำมแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 

ส่วนที่ ๑ เป็นการประเมินด้านความส าเร็จของผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยพิจารณา
ข้อมูลจาก กลยุทธ์ ยุทธวิธี มาตรการ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนด
เป้าหมายหลัก ๕ กลยุทธ์ ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑  การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียน            
การสอนให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒  การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และ               
งานสร้างสรรค ์

กลยุทธ์ที่ ๓  การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะ                 
วัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ์ที่ ๕  การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

 



๒๖ 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี ๓ ขั้นตอน ได้แก่  

๑. มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๒๘๒๕/
๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับ
มหาวิทยาลัย ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๒ มีหน้าที่เขียนรายงานประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับมหาวิทยาลัย ในการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ และ           
เตรียมเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลการจัดท ารายงานฯ แก่คณะกรรมการการประเมิน/
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมวิพากษ์ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านกิจการนิสิต
นักศึกษา ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ 

๓. มหาวิทยาลัยได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙          
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไป 

 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลจ านวนและค่าร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่า
เป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมาย จ าแนกตามแผนกลยุทธ์ ๑ - ๕ และวิเคราะห์ผล           
การด าเนินงานด้านการวิจัย ตามแผนกลยุทธ์ ที่ ๒ เช่น จ านวนผลงานวิจัย ประเภทของงานวิจัย งบประมาณที่ใช้ 
จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จ าแนกตามหน่วยงาน เป็นต้น พร้อมทั้งน าเสนอผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

 

 ส่วนที่ ๒ กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

ส่วนที่ ๒ เป็นรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือตรวจสอบการจัดท างบประมาณ ส ารวจข้อมูล
ภารกิจ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยน าหลักการและแนวทางการจัดท างบประมาณแบบแผนงาน       
มาใช้ผสมผสานกับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ่งเป็นระบบที่มีความมุ่งหมายให้มีการเชื่อมโยง          
การจัดสรรงบประมาณเข้ากับการวางแผนและเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล            
ซึ่งแสดงงบประมาณในลักษณะแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในขณะเดียวกันได้จ าแนกงบประมาณ
รายจ่ายของงาน/โครงการออกเป็นหมวดรายจ่ายต่างๆ ในเอกสารงบประมาณ รายละเอียดประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  

 
 



๒๗ 

การบริหารจัดการงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙             
มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 

๑. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
๒. การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ โดยรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตาม

ประเภทงบรายจ่ายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรายงานวิธีการจัดสรรงบประมาณ ผลการจัดสรร
งบประมาณ วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ 
และปัญหา/อุปสรรคการจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

๓. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ของแต่ละหน่วยงาน และรายงานจ านวนโครงการที่ด าเนินการส าเร็จและบรรลุผล          
ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ จ านวนโครงการที่ก าลังด าเนินการ และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
ตามที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ /กิจกรรมได้ส าเร็จ           
ตามเป้าหมาย 

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรวมและรายไตรมาส จ าแนกตามหน่วยงาน การกันเงิน
เหลื่อมปี และเหตุผลความจ าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปี 

 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

ติดตาม ประสานงาน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกองนโยบายและแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการด าเนินงานด้านงบประมาณและแผนกิจกรรมต่างๆ จากนั้นน ารายงานผลข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ          
การบริหารจัดการงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
อนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของแต่ละหน่วยงาน มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณน าเสนอ
จ านวนและค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพน าเสนอลักษณะเนื้อหาเชิงบรรยาย เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
 

 ส่วนที่ ๓ กำรประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง           
นั้นเป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วยในการบริหารงานและเป็นกลไกพ้ืนฐานของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงานต่าง ๆ และระดับสถาบัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ หากหน่วยงานน าข้อตรวจพบของการตรวจสอบภายในมาบริหารจัดการให้เกิดการควบคุม
ภายในที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
เป็นการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน 
ดังนั้น การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จะท าให้ผลการปฏิบัติงานด้านระบบ           
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
การรายงานผลการประเมินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

 



๒๘ 

 ๑. กำรประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน โดยประเมินผลให้เกิดความมั่นใจต่อความมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงาน และเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ ายเงิน รวมทั้ง ความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องช่วยให้การปฏิบัติ งานของมหาวิทยาลัย 
เป็นไปในทางที่ดีข้ึนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามกระบวนการก ากับ ดูแลในหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักจริยธรรม มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๒. กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน โดยตรวจสอบประเมินผลความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และด้านการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ค าสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบราชการ                                  
จึงได้ก าหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบประเมินผลการการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ                         
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ 
 ๓. กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ
และควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของ          
ตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหา
ล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารอง         
ต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและ            
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

๑. ศึกษารายงานผลข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการประเมินผล        
การตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งสัมภาษณ์หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายในถึงวิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค และข้อเสนอแนะ                              
ในการด าเนินงาน 

๒. ศึกษารายงานผลการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการบริหาร
ความเสี่ยง ถึงวิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

๓. ศึกษารายงานผลข้อมูลที่ได้รับจากงานประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับแผนการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง การระบุสาเหตุของความเสี่ยง การจัดอันดับความเสี่ยง 
และการจัดการความเสี่ยง 

  

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 

๑. หน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการโดยพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการให้ข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบ
และสอบทานแบบรายงาน ดังนี้ 

๑.๑ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงและ            
เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) โดยท าการชี้แจงเรื่องที่จะตรวจสอบ 
ขอบเขต วัตถุประสงค์ ระยะเวลาของการตรวจสอบภายใน การประชุมเปิดตรวจและการประชุมปิดตรวจ            
เพ่ือออกรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงโดยรายงาน



๒๙ 

ผลการตรวจสอบทุกเรื่อง ทุกหน่วยงาน โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนามและมอบหมายให้หน่วยรับตรวจท าการ
พัฒนา ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

๑.๒ การประเมินผลการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานควบคุมภายใน ด าเนินการ               
โดยพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมภายใน และสรุปผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
และข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้จากการเป็นผู้สอบทานแบบรายงานต่างๆ ของ            
แต่ละหน่วยและมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑.๒.๑ แบบรายงานของหน่วยงานย่อย (คณะ/ส านัก/สถาบัน/วิทยาลัย) 
๑. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑.)  
๒. รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)               
๓. รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบติดตาม ปย.๒) 
๑.๒.๒ แบบรายงานของหน่วยรับตรวจ (งานประกันคุณภาพการศึกษา)                                                     

๑. หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)                              
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) 
๓. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)     
๔. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบติดตาม ปอ.๓)  
๕. แบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน           
๖. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(แบบ ปส.)  
๒. งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของ ทุก

หน่วยงาน และน าข้อมูลมาประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับ
สถาบัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตาม ผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ของเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ ว่าด้วยการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย             
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
และน าผลการด าเนินงานต่างๆ มาพิจารณาแนวทางพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 ส่วนที่ ๔ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและกำรปฏิบัติตำม
บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 

ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ  

  
๔.๑ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                    

ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ 

  

๑) ด้านการบริหารงานเชิงระบบ ประกอบด้วย การสอบถามข้อมูลบริบทรัพยากร 
กระบวนการและผลผลิต 

๒) ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การสอบถาม
ข้อมูลการผลิตบัณฑิต การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

๓) ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย การสอบถามข้อมูล       
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการ            
มีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักความมุ่งเน้นฉันทามติ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  

ตอนที่  ๒ การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามหลักวิเคราะห์สว็อท 
(SWOT Analysis) เพ่ือพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อค าถามปลายเปิด 

 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ด าเนินการขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัดท าฐาน       
ข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ           
และประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูลและ           
วิธีการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  

 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ รองอธิการบดี/ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์ คณาจารย์ หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ ผู้น า               
ในองค์การนิสิตนักศึกษา  

 



๓๑ 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม           
รายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๕๙ และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิด  
     

๔.๒ กำรประเมินผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย                
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำของนิสิตนักศึกษำ 

ด าเนินการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ๑) ด้านบรรยากาศใน
มหาวิทยาลัย ๒) ด้านวัฒนธรรมองค์กร ๓) ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ และ ๔) ด้านการให้บริการ
ของหน่วยงานฯ 

 

เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็ นต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  

ตอนที่ ๒ การรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ด าเนินการขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัดท าฐาน       
ข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ           
และประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับคณะ วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่นิสิตนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลและ           
วิธีการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งมีการติดตามจ านวนสัดส่วน          
นิสิตนักศึกษาที่เข้ามากรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์เป็นระยะๆ เพ่ือให้ได้
จ านวนเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ของกลุ่มตัวอย่าง  

 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิตนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งระดับปริญญาตรีและระดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา                 
ต้องศึกษามาแล้วไม่ต่ ากว่า ๒ ภาคการศึกษา และมีจ านวนเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ชั้นปี คณะและสาขาวิชา  

   

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามราย
ข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
รวมทั้งวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยโดยรวมระหว่างคณะ และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิด  



๓๒ 

 

๔.๓ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก /สถาบัน/ศูนย์            
ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ 

๑) ด้านคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
๒) ด้านการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย   
๓) ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลั ย

ประกอบด้วย การสอบถามข้อมูลหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค 
และหลักความมุ่งเน้นฉันทามติ  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  

ตอนที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก /สถาบัน/ศูนย์            
มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับการปฏิบัติมากที่สุด มาก             
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด   

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

ด าเนินการขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัดท าฐาน       
ข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ           
และประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูลและ           
วิธีการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้  

๑. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้น าใน
องค์การนิสิตนักศึกษา 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
และผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา 

๓. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/
สถาบันกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานสาขาวิชาหรือเทียบเท่า คณาจารย์ และหัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่สังกัด (ส าหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 

 



๓๓ 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ด าเนินการประมวลผลข้อมูลใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน          

ในข้อค าถามแต่ละประเด็น แต่ละด้านและรวมทุกด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิดเปรียบเทียบ          
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ส่วนที่ ๑ – ๔ 
๑. การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) โดยใช้สูตร ดังนี้  

 
 X   =   n 
 โดย X  คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
  X    คือ คะแนนผลการประเมิน 
  n    คือ จ านวนข้อมูล (จ านวนตัวอย่าง) 
 

๒. การวิเคราะห์หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)  โดยใช้สูตร ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 
๒๕๔๔ : ๖๕) 

      
 โดย  S   คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 X    คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
  X    คือ คะแนนผลการประเมิน 
  n    คือ จ านวนข้อมูล (จ านวนตัวอย่าง) 
 

๓. สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
ANOVA) หรือ F-test (สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์, ๒๕๕๘ : ๒๒๖) โดยใช้สูตร      
  

 F =    
w

b

MS

MS  , df = k-1 , n-k 

                          F    คือ อัตราส่วนของความแปรปรวน 
                          MSb คือ ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
                          MSw คือ ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
                          df คือ ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
   k คือ จ านวนกลุ่ม 
   n คือ จ านวนข้อมูล 
 

๔. การแปลความหมายค่าเฉลี่ย  
ค่ำเฉลี่ย แปลควำมหมำย 

๔.๕๐-๕.๐๐ 
๓.๕๐-๔.๔๙ 
๒.๕๐-๓.๔๙ 
๑.๕๐-๒.๔๙ 
๑.๐๐-๑.๔๙ 

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด หรือดีมาก 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก หรือดี 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง หรือพอใช้ 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย หรือควรปรับปรุง 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือต้องปรับปรุง 

n-1 
X X 2 

) (   
    S    =
    
 =
 = 

X  



๓๔ 

ส่วนที่ ๕ กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะ          
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การด าเนินการดังกล่าวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ได้มีการวางแผนตรวจเยี่ยมคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จ านวน ๑ รอบ ในช่วง    
ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพ        
การบริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              
จากกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องในประเด็นท่ีส าคัญอ่ืนๆ 

  

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เป็นผู้ลงพ้ืนที่

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เพ่ือการตรวจเยี่ยมหน่วยงานหรือสัมภาษณ์ข้อมูลจากกลุ่มบุคคล             
ที่เก่ียวข้องตามรายละเอียด โดยให้เลขานุการและคณะท างาน ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ติดต่อนัดหมาย และ
อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการฯ โดยมีข้อมูลก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ดังนี้ 
ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน เวลำ 
๑. วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม                

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี  
จ.สุพรรณบุรี 

๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๒. วันอังคารที่ ๖ กันยายน             
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะวิทยาการจัดการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา               
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๓. วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน              
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะครุศาสตร์ 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
โครงการบ้านรับรอง มบส. 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๔. วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน            
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
วิทยาลัยการดนตรี 
โรงเรียนสาธิต มบส. 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๕. วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน                
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๖. วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน           
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักกิจการนิสิตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. 

๗. วันพุธที่ ๒๘ กันยายน                
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส านักวิทยบริการฯ  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
๑๑.๑๕ – ๑๒.๓๐ น. 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 



๓๕ 

หมำยเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ได้แก่ 
 

๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยม 
จ านวน ๘ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน เลขานุการ ๑ คน ผู้ช่วยเลขานุการ ๒ คน และเจ้าหน้าที่
ประสานงาน ๖ คน 

๒. หน่วยงานระดับคณะ ตรวจเยี่ยมช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ส านักงานคณะ
หน่วยงานระดับส านัก/ศูนย์/สถาบัน ตรวจเยี่ยมช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๖.๓๐ น ณ ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

๓. รับประทานอาหารกลางวันที่คณะทั้ง ๔ คณะ/ส านักงานอธิการบดี 
๔. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจเยี่ยม ให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

- คณะทั้ง ๕ คณะ ได้แก่ คณบดี คณะกรรมการบริหารคณะ และประธานสาขาวิชา                
รวมทั้งสิ้น คณะละ ๑๕ คน 

- ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
หน่วยงานละ ๕ คน 

๕. เป็นการตรวจเยี่ยมเพ่ือรับฟัง และพูดคุยเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล             
การบริหารงานและด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย ์

 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 

 ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาพร้อมภาพประกอบ  
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๓๗ 

 
 
 
 

บทที่ ๔ 
ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๙ 

บทท่ี ๔ 
ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

 

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขอบเขตแนวทาง              
การประเมิน แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ตามล าดับ ดังนี้ 
 

 ผลกำรประเมินส่วนที่ ๑ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ตำมแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

 

การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหารภายใต้
แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการใน ๓ ขั้นตอน คือ   
๑) ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ซึ่งมีหน้าที่เขียนรายงานการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผน   
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ และเตรียมเอกสารหลักฐาน 
พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ              
๒) จัดประชุมวิพากษ์ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ๓) สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒ ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ละกลยุทธ์ ยุทธวิธี เป้าประสงค์ 
และมาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยการวัดและเป้าหมายที่ตั้งไว้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกลยุทธ์ทั้ง           
๕ กลยุทธ์ ได้ ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม และ          
งานสร้างสรรค ์

กลยุทธ์ที่ ๓ การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

 
  

  



๔๐ 

ตำรำงที่ ๑๐ จ ำนวนตัวช้ีวัดตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ที่ตั้งไว้ จ ำแนกตำมเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

กลยุทธ ์

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จ ำนวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่มี
ผลกำร

ประเมินต่ ำ
กว่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดที่มีผล
กำรประเมิน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดที่มีผล
กำรประเมินสูง
กว่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่มผีล
กำรประเมินต่ ำ
กว่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดที่มีผล
กำรประเมิน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดที่มีผล
กำรประเมินสูง
กว่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่มีผล
กำรประเมิน

ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดที่มีผล
กำรประเมิน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดที่มีผล
กำรประเมินสูง
กว่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ ๑๘ ๖ ๓๓.๓๓ ๗ ๓๘.๘๙ ๕ ๒๗.๗๘ ๒๑ ๘ ๓๘.๑๐ ๗ ๓๓.๓๓ ๖ ๒๘.๕๗ ๒๑ ๕ ๒๓.๘๑ ๙ ๔๒.๘๖ ๗ ๓๓.๓๓ 

กลยุทธ์ท่ี  ๒ ๙ ๑ ๑๑.๑๑ ๕ ๕๕.๕๖ ๓ ๓๓.๓๓ ๑๑ ๘ ๗๒.๗๓ ๓ ๒๗.๒๗ ๐ ๐๐.๐๐ ๑๑ ๖ ๕๔.๕๕ ๔ ๓๖.๓๖ ๑ ๙.๐๙ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ ๔ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๔ ๑ ๒๕.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๔ ๑ ๒๕.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ 

กลยุทธ์ท่ี ๔ ๑๖ ๑ ๖.๒๕ ๖ ๓๗.๕๐ ๙ ๕๖.๒๕ ๙ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๗๗.๗๘ ๒ ๒๒.๒๒ ๙ ๓ ๓๓.๓๓ ๕ ๕๕.๕๖ ๑ ๑๑.๑๑ 

กลยุทธ์ท่ี ๕ ๙ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๔๔.๔๔ ๕ ๕๕.๕๖ ๑๐ ๒ ๒๐.๐๐ ๓ ๓๐.๐๐ ๕ ๕๐.๐๐ ๑๑ ๐ ๐.๐๐ ๘ ๗๒.๗๓ ๓ ๒๗.๒๗ 

รวม ๕๖ ๘ ๑๔.๒๙ ๒๕ ๔๔.๖๔ ๒๓ ๔๑.๐๗ ๕๕ ๑๙ ๓๔.๕๕ ๒๒ ๔๐.๐๐ ๑๔ ๒๕.๔๕ ๕๖ ๑๕ ๒๖.๗๘ ๒๘ ๕๐.๐๐ ๑๓ ๒๓.๒๒ 

จากตารางที่ ๑0 แสดงว่า การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๕๖ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายมีจ านวน ๑๓ ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๓.๒๒ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๒๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ นั้นหมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๔๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๒ ซึ่งต่ ากว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แต่สูงกว่าผลการด าเนินงาน               
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 
40  



๔๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าแผนกลยุทธ์ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ          
ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามพันธกิจอย่างมีทิศทาง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน           
อีกท้ังด าเนินการบนฐานข้อมูลรอบด้าน เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ดังกล่าว ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์  
๑๙ ยุทธวิธี ๔๔ มาตรการ มหาวิทยาลัยฯ ได้สรุปข้อมูลการเปรียบเทียบร้อยละของผลการด าเนินงานระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทียบกับตัวชี้วัด ที่ต่ ากว่า
เป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมาย ดังแผนภูมิที่ ๑ – ๓ 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๑ กำรเปรียบเทียบร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙                
ตำมเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยเทียบกับตัวชี้วัดที่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๒ กำรเปรียบเทียบร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙           
ตำมเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยเทียบกับตัวชี้วัดที่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๕ 

๓๓.๓๓ 

๑๑.๑๑ 
๐.๐๐ 

๖.๒๕ 
๐.๐๐ 

๓๘.๑๐ ๗๒.๗๓ 

๒๕.๐๐ 
๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๓.๘๑ 
๕๔.๕๕ 

๒๕.๐๐ 
๐.๐๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๕ 

๓๘.๘๙ 

๕๕.๕๖ 

๗๕.๐๐ 

๓๗.๕๐ 

๔๔.๔๔ 

๓๓.๓๓ 

๒๗.๒๗ 
๕๐.๐๐ 

๗๗.๗๘ 

๓๐.๐๐ 

๔๒.๘๖ 

๓๖.๓๖ 

๕๐.๐๐ 

๗๒.๗๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๓.๓๓      

๕๕.๕๖ 



๔๒ 

 
 

แผนภูมิที่ ๓ กำรเปรียบเทียบร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙              
ตำมเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยเทียบกับตัวชี้วัดที่สูงกว่ำเป้ำหมำย 

 

หากพิจารณาตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๗๘ โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมายในแต่ละกลยุทธ์ และร้อยละของ                 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (ตามแผนภูมิที่ ๔ – ๗) 
ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า/หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
- ผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่  

- เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 
- ระดบัความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลในการท าวิจัย  
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่  

- จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา           
การเรียนการสอน และการวิจัย 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส า นึกอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและ              
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่  
 

กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๕ 

๒๗.๗๘ 

๓๓.๓๓ 

๒๕.๐๐ 

๕๖.๒๕ 

๕๕.๕๖ 
๒๘.๕๗ 

๐.๐๐ 
๒๕.๐๐ 

๒๒.๒๒ 

๕๐.๐๐ 

๓๓.๓๓ 

๙.๐๙ ๒๕.๐๐ 

๒๗.๒๗ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๑.๑๑ 



๔๓ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม  
- จ านวน โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ

บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
- จ านวนเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี 

กลยุทธ์ที่ ๕ การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ไม่พบตัวชี้วัด          
ที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย  

 

แผนภูมิที่ ๔  ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำมแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย          
เทียบกับตัวชี้วัดที่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ตัวช้ีวัดที่เป็นไปตำมเป้ำหมำย และตัวชี้วัดที่สูงกว่ำเป้ำหมำย 

 

 
แผนภูมิที่ ๕ แสดงร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำมเป้ำหมำยของ            

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยเทียบกับตัวชี้วัดที่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
 

๒๖.๗๘% 

๕๐.๐๐% 

๒๓.๒๒% 

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 

๒๓.๘๑% 

๕๔.๕๕% ๒๕.๐๐% 

๓๓.๓๓% กลยุทธ์ที่  ๑  การสนับสนุน ส่ ง เสริม การพัฒนา
หลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๒  การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้าง
องค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ ๓  การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ ๔  การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส่านึก 
อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ 



๔๔ 

 
แผนภูมิที่ ๖ แสดงร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำมเป้ำหมำยของ             

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยเทียบกับตัวชี้วัดที่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 

 
แผนภูมิที่ ๗ แสดงร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำมเป้ำหมำยของ              

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยเทียบกับตัวชี้วัดที่สูงกว่ำเป้ำหมำย 
 

 เมื่อพิจำรณำกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำมแผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ จ ำแนกตำมกลยุทธ์ ปรากฏ                
ผลการประเมิน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒.๘๖% 

๓๖.๓๖% 

๕๐.๐๐% ๕๕.๕๖% 

๗๒.๗๓% 

กลยุทธ์ที่  ๑  การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนา
หลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๒  การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย 
สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่  ๓   การ ให้บริการวิช าการแก่สั งคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ ๔  การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส่านึก 
อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ 

กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

๓๓.๓๓% 

๙.๐๙% 

๒๕.๐๐% 

๑๑.๑๑% 

๒๗.๒๗% 
กลยุทธ์ที่  ๑  การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนา
หลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๒  การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย 
สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่  ๓   การ ให้บริการวิช าการแก่สั งคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ ๔  การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส่านึก 
อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ 

กลยุทธ์ที่ ๕  การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 



๔๕ 

 

ตำรำงที่ ๑1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่ ๑ กำรสนับสนุน ส่งเสริม กำรพัฒนำหลักสูตร และระบบ            
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ 

 

 ยุทธวิธีที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 
 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั              
มีหลักสูตรทีไ่ด้
มาตรฐานในการ
ผลิตบัณฑติที่มี
คุณภาพ 

 

๑.สร้างและ/หรือ
ปรับหลักสูตร           
ทุกระดับให้มี
ความทันสมัย           
มีคุณภาพ           
ตามมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
สอดคล้อง         
ตามความต้องการ    
ของผู้ใช้บัณฑิต 
และตลาดแรงงาน
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

๑.ระบบและกลไก
การสร้างและ/หรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
๒.ร้อยละของ
หลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี           
ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 
๓.ร้อยละของ
หลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา           
ทีส่อดคล้องกับ
มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 
๔.คณุภาพบณัฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
๕.ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรี           
ที่ได้งานท า/หรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี 
๖.ผลการด าเนินงาน
หลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ระดับ 
 

 
ร้อยละ 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
(จ านวน) 

 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

 
 
ร้อยละ 

 

๕ 
 
 

NA 
 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 
 

NA 
 
 
 

๙๐.๕๕ 
 
 
 
 

NA 

๕ 
 

 
๙๗ 

 
 
 
 

 
๑๐๐ 

 
 
 

 
 

๒.๖๒ 
 
 

 
๕๕.๙๓ 

 
 
 
 

๙๕.๘๓ 
 

๕ 
 

 
๑๐๐ 

 
 
 

 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๓.๕๑ 
 
 
 

๘๐ 
 
 

 
 

๑๐๐ 

๕ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๔.๑๗ 
 
 
 

๗๑.๘๘ 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 



๔๖ 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

 ๒.พัฒนาหลักสูตร
ในลักษณะ
เครือข่าย          
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน           
ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

๑.ร้อยละของ
หลักสตูรที่มี             
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐ ๔๗.๒๒ ๑๐ ๔๕.๓๓ 

ยุทธวิธีที่ ๒ พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้  

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั          
มีระบบการเรียน
การสอนที่ได้
มาตรฐาน               
ในการผลติบัณฑิต              
ที่มีคุณภาพ 

๑.สร้างระบบ         
การเรยีนการสอน           
ที่เน้นการเรยีนรู้
ด้วยตนเองหรือ   
จัดสิ่งอ านวย  
ความสะดวก              
ในการเรียนรู ้

๑.ระบบและกลไก
การจัดการเรยีน 
การสอน 
 

ระดับ 
 

 
 
 

 

๔ ๕ ๔ 
 

 
 

 

๕ 

๒.ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การศึกษา             
เพื่อการจัด         
การเรยีนการสอน
อย่างเหมาะสม 

๑.ระบบและกลไก
ส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการศึกษา 
เพื่อการจัดการเรยีน
การสอน 

ระดับ 
 

๕ ๕ ๔ 
 

๕ 

๓.สนับสนุน          
การผลิตผลงาน        
ที่มีคุณภาพของ
นักศึกษาทุกระดับ  

๑.ผลงานท่ีมี
คุณภาพของ
นักศึกษาระดับ   
ปริญญาโท/ 
ปริญญาเอก 

คะแนน 
 

NA ๐.๔๐ ๕ 
 

๑.๔๕ 

 ส่งเสริม          
การเผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ และ          
การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงาน 

๒.ผลงานของ
นักศกึษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในระดับปรญิญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่   

คะแนน 
 

๒๕ ๒.๕๐ ๕ ๒.๕๐ 

 
 



๔๗ 

ยุทธวิธีที่ ๓ พัฒนา  ผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    
 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั    
ผลิตบัณฑติและ
ให้บริการวิชาการ
ตามพันธกิจ         
เพื่อผลิตและ
ส่งเสริมครู
บุคลากร          
ทางการศึกษา             
สู่ความเป็นเลิศ 

๑.พัฒนาระบบ
และกลไก             
ในการผลติและ
ส่งเสริมครู 
บุคลากร           
ทางการศึกษา              
สู่ความเป็นเลิศ 

๑.จ านวนครูและ
บุคลากร           
ทางการศึกษาและ
วิชาชีพอ่ืนๆ ที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

จ านวน 
(คน) 

 
 
 

๒,๔๓๐ ๓,๐๖๕ ๓,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๗๗๘ 

๒.พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดั
การศึกษาและ
วิชาชีพอ่ืนๆ 
พัฒนาครูและ
บุคลากร                 
ทางการศึกษา         
กับหน่วยงานและ
สถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๑.ระดับความส าเร็จ 
ในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 

ระดับ 
 

๔ ๕ ๔ 
 

๕ 

ยุทธวิธีที่ ๔ การสร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

บัณฑิต            
มีคุณลักษณะ 
มีจิตสาธารณะ               
ทักษะ           
การสื่อสารดี            
และมี            
ความเป็นไทย 

๑.สนับสนุน 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นิสิตที่หลากหลาย
โดยเน้นกิจกรรม
ทักษะชีวิต 
อนุรักษ์ 
ความเป็นไทย        
การสร้างเสริม
สุขภาพ           
จิตสาธารณะ 
คุณธรรม ส่งเสรมิ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

๑.ระดับความส าเร็จ
ในการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตนักศึกษา 
๒.ระบบและกลไก
การสนับสนุน 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนา 
นิสิตนักศึกษา 

ระดับ 
 

 
 

ระดับ 
 

๕ 
 
 

 
๕ 

๕ 
 
 

 
๕ 

๕ 
 
 

 
๕ 
 

๕ 
 
 
 

๕ 



๔๘ 

 

ยุทธวิธีที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ และบุคลากร 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

อาจารย์           
และบุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพ               
สู่ความเป็น           
มืออาชีพ 

๑.เร่งรัด พัฒนา
อาจารย์ให้มี
ศักยภาพ          
ทางวิชาการและ
ความสามารถ           
ในการสอน
สนับสนุน 
การศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก            
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ            
และสนบัสนุน            
การเสนอขอ
ต าแหน่งวิชาการ 

๑.อาจารย์ประจ า
สถาบันที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 
๒.อาจารย์ประจ า
สถาบันที่ด ารง
ต าแหน่ง             
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 

๒๑.๗๕ 
 
 

๒๒.๕๙ 
 
 

๒๓.๕๔ 
 
 

๒๒.๔๔ 
 

๓๐ 
 
 

๔๐ 
 

๒๓.๗๕ 
 
 

๒๒.๔๑ 

 ๒.เร่งรัด พัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน             
ตามหลักธรรมา             
ภิบาลของผู้บริหาร
ทุกระดับและพัฒนา
บุคลากรทกุกลุ่มให้มี
สมรรถนะในการ
ท างาน ยกย่อง    

๑.ระบบการพัฒนา
คณาจารย์         
และบุคลากร            
สายสนบัสนุน 

ระดับ 
 

๕ ๕ ๕ 
 

๕ 
 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

 ๒.ส่งเสรมิกิจกรรม 
พัฒนานิสิต
นักศึกษา          
ด้านทักษะภาษา       
การสื่อสาร           
ทักษะชีวิตและ
การท างาน   
ร่วมกับผู้อื่น 

๑.ระดับความส าเร็จ
ในการจัดกิจกรรม     
ที่มีนิสิตนักศึกษา
เข้าร่วมการพัฒนา
ด้านทักษะภาษา
การสื่อสาร ทักษะ
ชีวิต และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

ระดับ 
 

๕ ๕ ๕ 
 

๕ 

 ๓.แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ           
สานสมัพันธ์            
ศิษย์เก่า 

๑.ระดับความส าเร็จ        
ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ              
สานสมัพันธ์ศิษย์เก่า 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 
 

๕ 



๔๙ 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

 เชิดชูผู้เป็น
แบบอย่างท้ังด้าน
คุณภาพการท างาน
และคณุธรรม
จริยธรรม 

      

๓.พัฒนาระบบ
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

๑.ระดับความ           
พึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบสวสัดิการและ      
สิทธิประโยชน์ 

ระดับ NA NA ๓.๕๑ ๓.๖๕ 

 

จากตารางที่ ๑1 แสดงว่า กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบ                 
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มีตัวชี้วัด จ านวน ๒๑ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของมาตรการต่างๆ             
การประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๗ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ และตัวชี้วัดที่มี            
ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๙ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ นั้นหมายถึงมหาวิทยาลัย                 
มีผลการด าเนินงานในกลยุทธ์ที่ ๑ ตามตัวชี้ วัดที่ มีผลการประเมินสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมาย                  
มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๙ (ดังแผนภูมิที่ ๘) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมาย จ านวน ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๑ ได้แก่  

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า/หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
- ผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
แผนภูมิที่ ๘ ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลกำรด ำเนินงำนที่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่เป็นไปตำมเป้ำหมำย และ

ตัวช้ีวัดที่สูงกว่ำเป้ำหมำย 

๒๓.๘๑% ๓๓.๓๓% 

๔๒.๘๖% 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเปา้หมาย 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 



๕๐ 

ตำรำงที่ ๑2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่ ๒ กำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนงำนวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้ 
นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ 

 

 ยุทธวิธีที่ ๑ เร่งรัดพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

๑.พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยและ
นวัตกรรม 
๒.ผลงานวิจัย
ได้รับการ
เผยแพร่           
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๑.ปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ด้านการบริหาร
งานวิจัยและพฒันา
ระบบการติดตาม 
ประเมินผล             
มุ่งเป้าหมายสู่การ
เพิ่มทั้งปริมาณและ
คุณภาพ 

๑.ระบบและกลไก       
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์
๒.เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

ระดับ 
 
 
 

ระดับ 
 

๕ 
 
 
 

๔ 

๕ 
 
 
 

๒.๕๙ 
 

๕ 
 
 
 

๕ 
 

๕ 
 
 
 

๓.๗๖ 
 

  

 ยุทธวิธีที่ ๒ ยกระดับศักยภาพนักวิจัย 
 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั                      
มีเครือข่าย               
ความร่วมมือ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้และ           
ต่อยอดความรู ้

๑.กระตุ้นและ
ส่งเสริมนักวิจัย          
ทุกระดับ และ           
การสนับสนุนและ
สร้างแรงจูงใจ 

๑.เงินสนับสนุน
งานวิจัยและ            
งานสร้างสรรค ์
 

ระดับ 
 

๔ ๒.๕๙ ๕ 
 
 
 
 

๓.๗๖ 

๒.อบรมพัฒนา
ทักษะการท างาน
วิจัยแบบมืออาชีพ
และการสรา้ง
เครือข่ายการวิจัย
และเครือข่าย
แหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัย 

๑.จ านวนเครือข่าย
การท างานวิจัย 

ระดับ 
 

๕ ๑ ๕ 
 

๕ 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 ยุทธวิธีที่ ๓ สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั 
เป็นศูนย์กลาง
การส่งเสริม         
และให้ความรู้
ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา          
การจดสิทธิบัตร 
และการสรา้ง
ระบบบรหิาร
งานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์        
เพื่อน าสู่
มาตรฐานสากล 

๑.ส่งเสรมิการ
พัฒนางานวิจัย         
เชิงสร้างสรรค ์

๑.ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
๒.ระบบและกลไก        
การจัดการความรู้        
จากงานวิจัยหรือ            
งานสร้างสรรค ์

ระดับ 
 
 
 
 

ระดับ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 

๕ 
 
 
 
 

๔ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 

๒.ให้ความรู้          
ด้านทรัพย์สิน          
ทางปัญญา         
การจดสิทธิบัตร
และการสรา้งระบบ
บริหารงานวิจัยเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อน าสู่
มาตรฐานสากล 

๑.งานวิจัยหรือ             
งานสร้างสรรค์         
ที่น าไปใช้
ประโยชน ์
 

ระดับ 
 
 
 
 

๒.๗๙ ๓.๒๙ ๕ 
 
 
 
 

๑.๓๗ 

  

 ยุทธวิธีที่ ๔ เผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั  
เป็นศูนย์กลาง
การส่งเสริม            
การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
การน าไปใช้
ประโยชน์   

๑.สร้างระบบและ
กลไกการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
การน าไปใช้
ประโยชน ์

๑.ระบบและกลไก
การจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
๒.งานวิจัยหรือ           
งานสร้างสรรค์         
ที่น าไปใช้ประโยชน ์

ระดับ 
 
 
 

ระดับ 

๕ 

 

 

๒.๗๙ 

๔ 
 

 
 

๒.๕๙ 

๔ 
 
 

 
๕ 

 

๕ 
 
 
 

๑.๓๗ 

 ๒.พัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการวิจัย 
 

๑.ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท าฐานข้อมูล 
ในการท าวิจัย 

ระดับ ๓ ๔ ๕ 
 

๔ 

 ๓.สร้างความ
ร่วมมือและพัฒนา
เวทีเผยแพรผ่ลงาน
ในระดับนานาชาต ิ

๑.งานวิจัยหรือ          
งานสร้างสรรค์           
ที่ได้รับการเผยแพร ่
 

ระดับ ๓.๖๙ ๑.๐๓ ๕ ๑.๓๗ 

 



๕๒ 

จากตารางที่  ๑2 แสดงว่า กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัด จ านวน ๑๑ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของมาตรการต่างๆ การประเมิน
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ นั้นหมายถึงมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงาน            
ในกลยุทธ์ที่ ๒ ตามตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๕ ตัวชี้วัด             
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ (ดังแผนภูมิที่ ๙) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๖ ตัวชี้วัด               
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๕ ได้แก่  

- เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลในการท าวิจัย  
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 

 

จากกลยุทธ์ที่  ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม และ            
งานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยต่ออาจารย์ประจ า มีผลงานวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนการท าวิจัย จ านวน ๑๐๔ เรื่อง เมื่อพิจารณาอัตราส่วนผลงานวิจัยต่อคณาจารย์ประจ า ๑ คน เท่ากับ 
๐.๒๐ เรื่อง และเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อคณาจารย์ประจ า จ านวน ๔๘,๒๙๒.๘๖ บาท จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์
และเผยแพร่ ปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  
 

ตำรำงท่ี ๑3 จ ำนวนผลงำนวิจัยต่อคณำจำรย์ประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ ำแนกตำมคณะและสถำบัน 
 

คณะ 
จ ำนวน

คณำจำรย์
ประจ ำ (คน) 

จ ำนวนงำนวิจัย 
(เรื่อง) 

จ ำนวน
ผลงำนวิจัยต่อ

คณำจำรย์ 
ประจ ำ/คน 

เงินสนับสนุน
งำนวิจัย 
(บำท) 

เงินสนับสนุน 
งำนวิจัย : 

คณำจำรย์ประจ ำ/คน 
ใน นอก 

คณะครุศาสตร ์ ๑๓๒ ๒๐ ๕ ๐.๑๙ ๒,๘๖๖,๐๐๐ ๒๑,๗๑๒.๑๒ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

๑๒๑ ๑๒ - ๐.๑๐ ๗๙๔,๑๐๐ ๖,๕๖๒.๘๑ 

คณะวิทยาการจัดการ ๘๒ ๑๕ - ๐.๑๘ ๙๙๖,๔๐๐ ๑๒,๑๕๑.๒๑ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๑๕๔ ๓๐ ๑๓ ๐.๒๘ ๙,๘๖๕,๒๐๐ ๖๔,๐๕๙.๗๔ 

วิทยาลัยการดนตร ี ๒๘ ๘ - ๐.๒๙ ๔๗๘,๘๐๐ ๑๗,๑๐๐ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา ๑ ๑ - ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

รวม ๕๑๘ ๘๖ ๑๘ ๐.๒๐ ๒๕,๐๑๕,๗๐๐ ๔๘,๒๙๒.๘๖ 
 

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่รอบปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ มีจ านวน 127 เรื่อง 
และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย  
 
 
 
 
 



๕๓ 

จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ ปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จ ำแนกตำมคณะ/สถำบัน  
 

คณะ 

รวม
ผลงำนปี 
๒๕๕๗-
๒๕59 

ปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๙* 
ประเภทกำรตีพิมพ์ ประเภทกำรตีพิมพ์ ประเภทกำรตีพิมพ์ 

๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑ รวม ๐.๒ ๐ ๐.๖ ๐.๘ ๑ รวม ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑ รวม 
คณะครุศาสตร ์ ๖๔ ๑ ๒ ๑๔ ๐ ๓ ๒๐ ๑ ๖ ๔ ๘ ๑๐ ๒๙ ๕ ๑ ๒ ๗ ๐ ๑๕ 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ ๘๑ ๙ ๖ ๕ ๕ ๔ ๒๙ ๙ ๖ ๗ ๕ ๔ ๓๑ ๖ ๒ ๙ ๔ ๐ ๒๑ 
คณะวิทยาการจัดการ ๒๔ ๒ ๕ ๐ ๐ ๐ ๗ ๐ ๒ ๔ ๒ ๐ ๘ ๓ ๒ ๓ ๑ ๐ ๙ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๒๐๕ ๔ ๗ ๒๕ ๗ ๑๐ ๕๓ ๑๘ ๑๑ ๒๘ ๕ ๒๓ ๘๕ ๓๑ ๕ ๑๑ ๑๑ ๙ ๖๗ 
วิทยาลัยการดนตร ี ๑๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๖ ๑ ๑ ๑ ๐ ๒ ๔ ๒ ๖ ๑ ๑๕ 

รวม ๓๘๙ ๑๖ ๒๐ ๔๔ ๑๒ ๑๗ ๑๐๙ ๓๒ ๓๑ ๔๔ ๒๑ ๓๘ ๑๕๓ ๔๗ ๑๔ ๒๗ ๒๙ ๑๐ ๑๒๗ 
 

หมายเหตุ ๑) ปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๙* ทัง้นี้ ยังไม่รวมข้อมูลสรุปจากคณะ เมื่อครบรอบประกันคุณภาพ  
 ๒) ประเภทการตีพิมพ์ ได้แก่  

๐.๒ คือ  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ          

๐.๔ คือ  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

๐.6 คือ  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ 
๐.8 คือ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสาร 

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑     
  ๑    คือ  วารสารระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลงาน            
ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร, ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ , ผลงาน
ค้นพบพันธุ์ พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับ           
การประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่าน              
การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ        

 
แผนภูมิที่ ๙ ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลกำรด ำเนินงำนที่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่เป็นไปตำมเป้ำหมำย และ

ตัวช้ีวัดที่สูงกว่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ์ที่ ๒ 

๕๔.๕๕ 

๙.๐๙% 

๓๖.๓๖% 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเปา้หมาย 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 



๕๔ 

ตำรำงที่ ๑4 ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่ ๓ กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของชุมชนและท้องถิ่น 

 

 ยุทธวิธีที่ ๑ สร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั 
เป็นแหล่งรวม
องค์ความรู้พร้อม
ให้บริการ
วิชาการและ
วิชาชีพ 

๑.พัฒนาการ
บริการวิชาการ 
ตามระบบกลไก
การบริการวิชาการ
แก่สังคมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์    
ต่อสังคม 

๑.ระบบและกลไก
การบริการวิชาการ
แก่สังคม 
๒.จ านวนโครงการ
แบบให้เปล่า           
/เกิดรายได ้

ระดับ 
 
 

โครงการ 

๕ 
 
 

NA 
 
 

๕ 
 
 

๑๔ 

๕ 
 
 

๑๐ 
 

๕ 
 
 

๒๕ 
 

๒.มีการน าความรู้
และประสบการณ์
จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้         
ในการพัฒนา           
การเรยีนการสอน
และการวจิัย 

๑.จ านวนโครงการ                  
ที่น าความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การให้บริการ
วิชาการมาใช้        
ในการพัฒนา           
การเรยีนการสอน 
และการวจิัย 

ร้อยละ ๗๙.๓๑ ๔๒.๘๕ ๗๐ ๔๖.๘๗ 

 ๓.พัฒนาการ
บริการวิชาการ   
เพื่อการเรยีนรู้และ
เสรมิสร้าง             
ความเข้มแข็ง          
ของชุมชนและ
องค์กรภายนอก 

๑.ระดับ
ความส าเร็จ        
ในการเรียนรู้และ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และองค์กร
ภายนอก 

ระดับ 
 

๕ ๕ ๕ 
 

๕ 

 

จากตารางที่ ๑4 แสดงว่า กลยุทธ์ที่ ๓ การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่นมีตัวชี้วัด จ านวน ๔ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของกลยุทธ์ต่างๆ การประเมินตัวชี้วัด              
ที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
เป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ นั้นหมายถึงมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงาน
ในกลยุทธ์ที่ ๓ ตามตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๓ ตัวชี้วัด              
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ (ดังแผนภูมิที่ ๑๐) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๑ ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ได้แก่  

- จ านวนโครงการที่น าความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ ใน                       
การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 

 



๕๕ 

 
แผนภูมิที่ ๑๐ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลกำรด ำเนินงำนที่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

และตัวชี้วัดที่สูงกว่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ์ที่ ๓ 
 

ตำรำงที่ ๑5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่ ๔ กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ ปลูกจิตส ำนึก อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 ยุทธวิธีที่ ๑ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั     
เป็นศูนย์กลาง
องค์ความรู้         
ทางวัฒนธรรม 

๑.พัฒนาองค์ความรู้              
ทางวัฒนธรรม 

๑.ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ระดับ 
 
 
 

๕ ๕ ๕ ๕ 

๒.ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้ศึกษา 
วิจัย และรวบรวม
องค์ความรู้           
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑.ส่งเสรมิและ
สนับสนุน           
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๓.ส่งเสรมิการจดั
โครงการ/กิจกรรม 
อนุรักษ์ สืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรม 
และสร้างเครือข่ายที่
เน้นกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกัน 

๑.การพัฒนา
สุนทรียภาพ           
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 ๔.จัดท า
วารสารวิชาการและ
เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

๑.จ านวน
ฐานข้อมูลงานวิจัย 
และเอกสาร
เผยแพรศ่ิลปะและ
วัฒนธรรม 

จ านวน
ฐานข้อมูล/

เอกสาร
เผยแพร ่

๗ ๙ ๗ ๑๐ 

๒๕.๐๐% 

๕๐.๐๐% 

๒๕.๐๐% 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเปา้หมาย 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 



๕๖ 

ยุทธวิธีที่ ๒ เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม  
   

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั
สร้างมลูค่าเพิ่ม
ทางวัฒนธรรม 

๑.สร้างคุณคา่      
ทางสังคมและ 
สร้างมลูค่าเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจ        
ด้วยทุนทาง
วัฒนธรรม   
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว         
การบริการและ
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม             
ทางวัฒนธรรม           
เชิงสร้างสรรค ์

๑.จ านวน
โครงการ/กิจกรรม
สร้างมลูค่าเพิ่ม 
โดยใช้ทุน            
ทางวฒันธรรม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

๕ ๕ ๖ ๕ 

 ยุทธวิธีที่ ๓ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั       
มีการจัดท า
โครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและ         
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง            
ให้บรรลุ       
ตามวัตถุประสงค ์

๑.สร้างโครงการ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    
ส่งเสริมและ        
สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    
บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงในการ       
จัดกิจกรรม          
การเรยีนการสอน
และเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม
อันเนื่องมาจาก
แนวพระราชด าร ิ

๑.จ านวน 
โครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริม         
และสบืสาน
โครงการ              
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและ
บูรณาการ         
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

๖ ๕ ๖ ๔ 

 

 



๕๗ 

ยุทธวิธีที่ ๔ สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี การพัฒนาความรู้ด้านดนตรี และการพัฒนา
วิชาชีพดนตรีสู่มาตรฐานสากล 

 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั           
มีสถาบันเฉพาะ
ทางด้านดนตรี         
และมรีะบบ          
และกลไก           
ในการพัฒนา                
องค์ความรู้         
ด้านดนตรี และ 
มีเครือข่าย           
ในการพัฒนา
วิชาชีพดนตรี          
สู่มาตรฐานสากล 

๑.ส่งเสรมิให้มี
ระบบการจัดการ
ความรู้ด้านดนตรี        
ที่น าไปสู่          
การอนุรักษ์ 
เผยแพร่ และ          
ปรับประยุกต์ใช้
ระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาต ิ

๑.ผลการน าความรู้       
ไปสู่การอนุรักษ์
เผยแพร่และ
ประยุกต์ใช้
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๒.ส่งเสรมิ  
สนับสนุน          
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ         
ในการพัฒนา
วิชาชีพดนตรี           
สู่มาตรฐานสากล 

๑.จ านวนเครือข่าย        
ในการพัฒนา
วิชาชีพดนตรี 

จ านวน
เครือข่าย 

๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๐ 

๓.ให้บริการ
วิชาการด้านดนตรี 
โดยใช้เทคโนโลยี
และสื่อสารสนเทศ
ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๑.ระดับ
ความส าเร็จ       
ในการให้บริการ
วิชาการด้านดนตร ี

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 

จากตารางที่ ๑5 แสดงว่า กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมีตัวชี้วัด จ านวน ๙ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดของมาตรการต่างๆ การประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็น           
ร้อยละ ๑๑.๑๑ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ นั้น
หมายถึงมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในกลยุทธ์ที่ ๔ ตามตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าและเป็นไป          
ตามเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๖ ตัวชี้ วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ (ดังแผนภูมิที่ ๑๑) ส่วนตัวชี้วัดที่มี               
ผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ได้แก่ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม  
- จ านวน โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ

บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
- จ านวนเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี 



๕๘ 

 
 

แผนภูมิที่ ๑๑ ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลกำรด ำเนินงำนที่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่เป็นไปตำมเป้ำหมำย และ
ตัวช้ีวัดที่สูงกว่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ์ที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓.๓๓% 

๑๑.๑๑% 

๕๕.๕๖% 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเปา้หมาย 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 



๕๙ 

ตำรำงที่ ๑6 ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่ ๕ กำรเพิ่มสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย                     
ด้วยหลักธรรมำภิบำล  

  

ยุทธวิธีที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั           
มีระบบบริหาร
จัดการที่เอื้อต่อ
การพัฒนา
มาตรฐาน
คุณภาพ 

๑.พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารจดัการ                
เพื่อความเป็นเลิศ 

๑.ระดับ
ความส าเร็จ     
ของระบบริหาร
จัดการองค์กร 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๒.พัฒนามาตรฐาน 
แผนงาน การเงิน
และงบประมาณ 
และระบบบัญชี
ต้นทุน 

๑.ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ และ
ระบบบัญชีต้นทุน 

ระดับ ๓ ๕ ๔ ๕ 

  

 ยุทธวิธีที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั           
มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
การบริหาร
องค์กรอย่างมี
คุณภาพ 

๑.ส่งเสรมิและ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านไอที                       
IT-Infrastructure 
และความร่วมมือ
ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๑.ระดับ
ความส าเร็จ       
ของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

ระดับ ๓ ๕ ๔ ๕ 

๒.พัฒนา            
การสื่อสารและ  
การสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 

๑.ระดับ
ความส าเร็จ         
ในการสื่อสาร
ภายใน - ภายนอก
องค์กรและ          
การสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 

ระดับ ๕ ๕ ๔ ๕ 

  

 

 

 



๖๐ 

 ยุทธวิธีที่ ๓ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 
 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

บุคลากรและ
นิสิตมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

๑.บริหารจดัการ
พื้นที่ให้ใช้
ประโยชน์             
อย่างคุ้มค่าเอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้
และคณุภาพชีวิต 

๑.ระดับ
ความส าเร็จ       
ในการบริหาร
จัดการพื้นที ่

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ 

  

 ยุทธวิธีที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ    
  

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั             
มีวัฒนธรรม  
คุณภาพ 

๑.พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา                
ทั้งภายในและ
ภายนอกให้มี
คุณภาพ 
 
 

๑.ระบบก ากับการ
ประกันคณุภาพ
หลักสตูรและคณะ 
๒.ระดับ
ความส าเร็จ       
ในการเตรยีม         
การใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ 

ระดับ 
 
 

ระดับ 
 

๕ 
 
 

๓ 

๕ 
 
 

๑ 
 
 

๕ 
 
 

๔ 
 

๕ 
 
 

๔ 

 ๒.สร้างเครือข่าย
ด้านการประกัน
คุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก
องค์กร             
เพื่อเตรียม          
ความพร้อม          
การสร้างคุณภาพ
ระดับนานาชาต ิ

๑.ระดับ
ความส าเร็จในการ
สร้างเครือข่าย 
ด้านการประกัน
คุณภาพ 

ระดับ ๕ ๕ ๕ ๕ 

  
 
 
 
 
 



๖๑ 

ยุทธวิธีที่ ๕ พัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานใหม่สู่ระดับสากล   
 

เป้ำประสงค์ มำตรกำร ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน  พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลยั            
มีหน่วยงาน                
เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถ          
ในการแข่งขัน               
สู่ระดับสากล 

๑.จัดตั้งหน่วยงาน
เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพนิสติ 
อาจารย์ และ
บุคลากรด้านภาษา 

๑.ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดตั้งหน่วยงาน
ด้านภาษา 

ระดับ 
 
 
 

NA NA ๔ 
 
 

๔ 

๒.จัดตั้งหน่วยงาน               
ด้านการบริหาร
รายได้/
ผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลยั 

๑.ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการจัดตั้ง
หน่วยงานด้าน
บริหารรายได้/
ผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลยั 

ระดับ NA NA ๓ ๓ 

 ๓.จัดตั้งหน่วยฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพ
สระยายโสม          
ในโครงการพัฒนา
วิทยาเขตอู่ทอง  
ทวารวด ี

๑.ระดับ
ความส าเร็จ       
ในการจัดตั้งหน่วย
ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพสระยาย
โสมในโครงการ
พัฒนาวิทยาเขต          
อู่ทองทวารวดี 

ระดับ ๓ ๓ ๔ ๔ 

 

จากตารางที่ ๑6 แสดงว่า กลยุทธ์ที่ ๕ การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาล มีตัวชี้วัด จ านวน ๑๑ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของมาตรการต่างๆ การประเมินตัวชี้วัดที่มี            
ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไป
ตามเป้าหมาย มีจ านวน ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓ นั้นหมายถึงมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงาน                    
ในกลยุทธ์ที่ ๕ ตามตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๑ ตัวชี้วัด     
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (ดังแผนภูมิที่ ๑๒) และไม่พบตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แผนภูมิที่ ๑๒ ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมเป้ำหมำย และตัวชี้วัดที่สูงกว่ำเป้ำหมำย

ของกลยุทธ์ที่ ๕ 

๒๗.๒๗% 

๗๒.๗๓% 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเปา้หมาย 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 



๖๒ 

สรุปผลกำรประเมินส่วนที่ ๑ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ตำมแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

 

                 สรุปผลการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ า           
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ โดยผ่าน           
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๑๙ ยุทธวิธี ๔๔ มาตรการ และเป้าหมาย           
หลัก ๔ เป้าหมาย ๑๙ กลยุทธ์หลัก ๓๒ กลยุทธ์ และ ๕๖ ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

 แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559 ที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 
๕๖ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๑๓ ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๒ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๒๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๐๐ นั้นหมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย              
มีจ านวนทั้งสิ้น ๔๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๒ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมายมีจ านวน ๑๕ 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๘ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า/หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
- ผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่  

- เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลในการท าวิจัย  
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่  

- จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และการวิจัย 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและ              
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่  

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม  
- จ านวน โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ

บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
- จ านวนเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพดนตรี 



๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ไม่พบตัวชี้วัด            
ที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย  
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

๑. ควรปรับปรุง/พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน และพิจารณาการก าหนดเป้าหมายในแต่ละ
ตัวชี้วัดเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานและความท้าทายการด าเนินงาน  

๒. ควรติดตามประเมินผลตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน           
ของทุกหน่วยงานตามที่ก าหนดไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง และประเมินผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

๓. ควรจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในเชิงรุก ทั้ งในระยะสั้นและ         
ในระยะยาว รวมถึงมีการประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบ โดยก าหนดประเด็นความรู้ให้ชัดเจนและพัฒนาระบบ
และกลไกที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องภายในอย่างเป็นรูปธรรม 

๔. ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันและทันต่อ          
การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสารสนเทศในด้านวิชาการที่ควรมีการพิจารณาอย่างรอบด้าน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการบริหารจัดการองค์กร 
รวมทั้งรองรับการบริโภคสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอกหรือผู้สนใจทั่วไป 

๕. ควรสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าสู่  
ความเป็นมาตรฐานสากลตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดปรัชญาไว้ 

๖. ควรส่งเสริมและพัฒนา ปริมาณ และคุณภาพของผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ ที่ควรจะมุ่งสู่
การตีพิมพ์/เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น และสร้างกลไกการเรียนรู้หรือการสนับสนุนเพ่ือ           
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล (Scopus/ISI) 

๗. ควรสังเคราะห์ผลงานวิจั ย จัดกลุ่มผลงานวิจัยในด้านต่างๆ  ที่ส าคัญและขอบเขต                         
การด าเนินงานครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๘. ควรเพิ่มการแยกประเภทงานวิจัยนอกเหนือไปจากการแยกประเภทตามศาสตร์ เช่น แยกเป็น
งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
และงานวิจัยสถาบัน เป็นต้น 

๙. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับ             
การจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ  

๑๐. ควรสร้างเครือข่ายภาคีในกลุ่มต่างๆ ตามพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย อันได้แก่
เครือขา่ยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และสมาคมวิชาชีพหรือท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

ผลกำรประเมินส่วนที่ ๒ กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
นั้น มีความมุ่งหมายที่จะแสดงรายละเอียดสาระส าคัญโดยสรุปของงบประมาณ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของ            
การจัดสรรงบประมาณในมิติต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยรายงานข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ
ฐานข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจ าแนกประเด็นการประเมินออกเป็น ๔ ประเด็น ได้แก่                               
(๑) แหล่งที่มาของงบประมาณ (๒) การจัดสรรและบริหารงบประมาณ (๓) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และ                
(๔) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปผล ดังนี้ 
 

๑. แหล่งที่มำของงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐที่มีพันธกิจเป็นแหล่ง
ผลิตทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ตอบสนองความต้องการ          
ของภาครัฐและตลาดแรงงาน ซึ่งภาครัฐได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยและสามารถหารายได้เพ่ิม         
เพ่ือการด าเนินการพัฒนาตามพันธกิจ ตามนโยบายและกลยุทธ์ของสถาบัน  โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดตารางที่ ๑7 
 

ตำรำงท่ี ๑7 งบประมำณที่น ำมำจัดสรร จ ำแนกตำมแหล่งของเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
 

แหล่งของเงิน 
กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี (บำท) 

ส่วนต่ำงของกำรจัดสรรงบประมำณ 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ ำนวน ร้อยละ 
๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน ๕๙๐,๘๐๔,๑๖๗.๘๘ ๕๗๒,๖๕๘,๖๐๐.๐๐ -๑๘,๑๔๕,๕๖๗.๘๘ -๓.๐๗ 

- งบบุคลากร ๑๐๒,๗๙๒,๘๖๗.๘๘ ๙๙,๕๖๙,๖๐๐.๐๐ -๓,๒๒๓,๒๖๗.๘๘ -๓.๑๓ 
- งบด าเนินงาน   ๕๗,๖๐๗,๘๐๐.๐๐ ๖๒,๑๒๑,๔๐๐.๐๐ ๔,๕๑๓,๖๐๐.๐๐ ๗.๘๓ 
- งบลงทุน ๑๕๔,๒๒๙,๑๐๐.๐๐  ๑๓๑,๗๕๗,๘๐๐.๐๐  -๒๒,๔๗๑,๓๐๐.๐๐ -๑๔.๕๗ 
- งบเงินอุดหนุน ๒๖๓,๐๑๕,๒๐๐.๐๐ ๒๖๖,๐๕๐,๖๐๐.๐๐ ๓,๐๓๕,๔๐๐.๐๐ ๑.๑๕ 
- งบรายจ่ายอื่น  ๑๓,๑๕๙,๒๐๐.๐๐  ๑๓,๑๕๙,๒๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑.๒ งบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 

๕๓๔,๐๐๕,๒๘๖.๐๐ ๖๑๔,๓๔๑,๐๗๒.๐๐ ๘๐,๓๓๕,๗๘๖.๐๐ ๑๕.๐๔ 

- งบบุคลากร ๔๙,๕๐๔,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๙๐๙,๙๑๐.๐๐ -๖,๕๙๔,๐๙๐.๐๐ -๑๓.๓๒ 
- งบด าเนินงาน   ๓๒๔,๔๘๘,๗๙๖.๐๐ ๒๗๑,๐๒๘,๕๙๓.๗๐ -๕๓,๔๖๐,๒๐๒.๓๐ -๑๖.๔๗ 
- งบลงทุน ๑๑๓,๑๙๗,๐๙๐.๐๐  ๒๕๖,๖๖๙,๙๑๐.๓๐ ๑๔๓,๔๗๒,๘๒๐.๓๐ ๑๒๖.๗ 
- งบเงินอุดหนุน ๐๐.๐๐ ๕๔๐,๐๒๕.๐๐ ๕๔๐,๐๒๕.๐๐ ๐.๐๐ 
- งบรายจ่ายอื่น  ๔๖,๘๑๕,๔๐๐.๐๐       ๔๓,๑๙๒,๖๓๓.๐๐ -๓,๖๒๒,๗๖๗.๐๐ -๗.๗๓ 

๑.๓ งบประมาณแผ่นดิน 
(มาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็ก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๕,๕๓๐,๙๐๐.๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ -๔,๐๓๐,๙๐๐.๐๐ -๗๒.๘๗ 

- งบลงทุน ๕,๕๓๐,๙๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ -๔,๐๓๐,๙๐๐.๐๐ -๗๒.๘๗ 
รวม ๑,๑๓๐,๓๔๐,๓๕๓.๘๘ ๑,๑๘๘,๔๙๙,๖๗๒.๐๐ ๕๘,๑๕๙,๓๑๘.๑๒ ๕.๑๕ 

  

 



๖๕ 

หมายเหตุ :  ข้อ  ๑.๑ เนื่องจากมีการส่งคืนและยกเลิกรายการก่อสร้างห้องน้ ารวม ๑ งาน จึงมีการจัดสรร             
ในส่วนของงบลงทุนลดลงเป็นจ านวนเงิน ๒,๔๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท ส่งผลให้ยอดงบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากเดิมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๗๕,๑๑๖,๑๐๐.๐๐ บาท ปรับเปลี่ยนเป็น
จ านวนเงิน ๕๗๒,๖๕๘,๖๐๐.๐๐ บาท 

 ข้อ  ๑.๒ ในส่วนของงบประมาณประเภท บก.ศ. มีการจัดสรรงบประมาณทั้ งสิ้นจ านวนเงิน 
๒๗๘,๕๒๑,๗๖๐.๐๐ บาท แต่จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้จริงของนักศึกษา              
มีการหยอดงวดงบประมาณทั้งสิ้นจ านวนเงิน ๒๖๒,๗๑๘,๑๙๖.๐๐ บาท และส่วนของ
งบประมาณประเภท กศ.บพ. มีการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท แต่ได้รับอนุมัติงวดในระบบ ERP จ านวนเงิน ๑๐,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งผลให้ยอด
งบประมาณเ งิ น ร า ย ได้ มห าวิ ทย าลั ยที่ ไ ด้ รั บก า ร จั ด ส ร รจ าก เ ดิ ม จ า นวนทั้ ง สิ้ น
๖๓๙,๙๙๔,๖๓๖.๐๐ บาท ปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๖๑๔,๓๔๑,๐๗๒.๐๐ บาท 

     ข้อ  ๑.๓ งบประมาณแผ่นดิน (มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ในส่วน            
ของงบลงทุน ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้นจ านวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งเป็นรายการ              
ค่าครุภัณฑ์ : อัพไรท์เปียโน ของหน่วยงานวิทยาลัยการดนตรี 

 

จากตารางที่ ๑7 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ดังนี้ 

 ๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
- มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน  จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลบุคลากร รายการ

ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง น ามาจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณรายจ่าย  
- จัดท าค าของบประมาณประจ าปี และน าเสนอ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา            

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือขออนุมัติ โดยได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๕๗๕,๑๑๖,๑๐๐.๐๐ บาท     

- ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการส่งคืนและยกเลิกรายการก่อสร้างห้องน้ ารวม ๑ งาน 
จึงส่งผลให้ยอดงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร ปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๕๗๒,๖๕๘,๖๐๐.๐๐ บาท 

 ๑.๒ งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
- มหาวิทยาลัยได้จัดท าประมาณการรายรับจากประมาณการนักศึกษาที่ลงทะเบียนตาม

รายวิชา และประมาณการรายจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธี การ
งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ 
ของประมาณการรายรับโดยจัดสรรงบประมาณตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่         
ตามความเหมาะสม  

- จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติ รวม
จ านวนเงินทั้ งสิ้น ๖๓๙ ,๙๙๔ ,๖๓๖.๐๐ บาท แบ่ งเป็น งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีจ านวนเงิ น
๓๕๔,๒๙๑,๗๖๐.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้เงินคงคลังจ านวนเงิน ๒๘๕,๗๐๒,๘๗๖.๐๐ บาท  

- งบประมาณประเภท บก.ศ. จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้จริ งของนักศึกษา            
มีการหยอดงวดงบประมาณทั้งสิ้นจ านวนเงิน ๖๑๔,๓๔๑,๐๗๒.๐๐ บาท  

- งบประมาณประเภท กศ.บพ.มีการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท แต่ได้รับอนุมัติงวดในระบบ ERP จ านวนเงิน ๑๐,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งผลให้ยอดงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรจากเดิม จ านวนทั้งสิ้น ๖๓๙,๙๙๔,๖๓๖.๐๐ บาท ปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน 



๖๖ 

๖๑๔,๓๔๑,๐๗๒.๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีจ านวนเงิน ๓๒๘,๖๓๘,๑๙๖.๐๐ บาท 
และงบประมาณรายได้เงินคงคลัง จ านวนเงิน ๒๘๕,๗๐๒,๘๗๖.๐๐ บาท 
 

๒. กำรจัดสรรและบริหำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 ๒.๑ วิธีกำรจัดสรรงบประมำณ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยบริหาร
จัดการในภาพรวม ค านึงถึงรายจ่ายประจ าขั้นต่ า ภาระผูกพันที่ต้องด าเนินงาน และรายจ่ายตามภารกิจ -กลยุทธ์             
ทั้งนี้คณะรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเป็นหลัก ส่วนส านัก/สถาบัน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะเป็นผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจเป็นหลัก 
 

 ทั้งนี้ การประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของประเภทเงิน บกศ. กศ.พ. และ 
กศ.บพ. น ามาประมาณการรายจ่ายในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ                 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๔  
ดังนี้ 
 ๑. วิธีประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐ น ามาคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ และใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
  ๑.๑ ระดับไม่เกินปริญญาตรี ภาคปกติ จัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ค่าธรรมเนียมจากการเก็บค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายของนักศึกษา ระดับไม่เกิน
ปริญญาตรีให้จัดสรรค่าบ ารุงคณะและค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาไว้ที่คณะร้อยละ ๑๐๐               
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยให้คณะ/หลักสูตร/
สาขาวิชา จัดท าแผนพัฒนานิสิตตลอดหลักสูตรโดยเฉพาะด้านการพัฒนา ๓ ด้าน คือ  
  - ทักษะทางภาษา  
  - ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์  
  - กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะเด่นที่เน้นเป็นพิเศษ  
 

 ทั้งนี้ งบประมาณส่วนที่เหลือจัดสรรไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยเงินงบประมาณเงินรายได้           
ที่จัดสรรไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จะถูกปันส่วนตามภารกิจพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย               
ไปยังหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ 
  ๑.๑.๒ ค่ากิจกรรม ค่าบ ารุงกีฬา และอ่ืนๆที่ เป็นลักษณะเงินฝากถอนคืน ให้จัดสรร                  
ตามประกาศ/ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 
 หมายเหตุ * เงินงบประมาณเงินรายได้ที่จัดสรรไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จะถูกปันส่วน             
ตามภารกิจพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ไปยังหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ 
  ๑.๒ ระดับไม่เกินปริญญาตรี ภาคพิเศษ จัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  ค่าธรรมเนียมจากการเก็บค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาโครงการ กศ.พ. ที่จัดใน
มหาวิทยาลัย ให้จัดไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐ เพ่ือใช้เป็นค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทน
การนิเทศ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียมภาคปฏิบัติ ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ค่าถอน
คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินส ารองจ่าย 
 
 
 



๖๗ 

  ๑.๓ ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  ค่าธรรมเนียมจากการเก็บค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                    
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้จัดสรรให้บัณฑิตศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ เพ่ือใช้เป็น
ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการนิเทศ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนค่าธรรมเนียมภาคปฏิบัติ               
ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ค่าถอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา และเงินส ารองจ่าย 
  ๑.๔ หน่วยงานสนับสนุน จัดสรรให้ตามภารกิจและความรับผิดชอบในการผลักดันงานตาม              
กลยุทธ์ โดยพิจารณาจากการใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาและงบประมาณเพ่ิมเติมในกิจกรรมพิเศษ 
 ๒. หากหน่วยงานได้รับอนุมัติงวดเงินประจ าปี จ านวนเกินกว่ารายรับที่เก็บได้จริงของปีงบประมาณ
นั้นๆ (ข้อมูลการลงทะเบียนจากระบบ MIS) ทางมหาวิทยาลัยอาจน าส่วนต่างไปปรับลดงบประมาณในปีถัดไป 
 ๓. งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะน ามาเป็นเงิน
คงคลังของหน่วยงานนั้น ส าหรับงบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน จะน ามาเป็นเงินคงคลัง                  
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากหน่วยงานใดมีโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย สามารถจัดท าโครงการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

๒.2 ผลกำรจัดสรรงบประมำณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามการจัดท าค าขอจัดสรรในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายหลัก จ าแนกตามงบรายจ่าย  
ของส านักงบประมาณ ๕ งบ คือ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน               
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี ๑8 ผลกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ที ่
ประเภท 

งบรำยจ่ำย 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได้ รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

๑. งบบุคลากร ๙๙,๕๖๙,๖๐๐.๐๐ ๑๗.๓๙ ๔๒,๙๐๙,๙๑๐.๐๐ ๗.๐๘ ๑๔๒,๔๗๙,๕๑๐.๐๐ ๑๒.๐๙ 
๒. งบด าเนินงาน ๖๒,๑๒๑,๔๐๐.๐๐ ๑๐.๘๕ ๒๗๑,๐๒๘,๕๙๓.๗๐ ๔๓.๗๙ ๓๓๓,๑๔๙,๙๙๓.๗๐ ๒๗.๗๘ 
๓. งบลงทุน ๑๓๑,๗๕๗,๘๐๐.๐๐ ๒๓.๐๑ ๒๕๖,๖๖๙,๙๑๐.๓๐ ๔๑.๙๑ ๓๘๘,๔๒๗,๗๑๐.๓๐ ๓๒.๗๓ 
๔. งบเงินอุดหนุน ๒๖๖,๐๕๐,๖๐๐.๐๐ ๔๖.๔๕ ๕๔๐,๐๒๕.๐๐ ๐.๐๙ ๒๖๖,๕๙๐,๖๒๕.๐๐ ๒๒.๖๒ 
๕. งบเงินรายจ่ายอื่น ๑๓,๑๕๙,๒๐๐.๐๐ ๒.๓๐ ๔๓,๑๙๒,๖๓๓.๐๐ ๗.๑๓ ๕๖,๓๕๑,๘๓๓.๐๐ ๔.๗๘ 

รวม ๕๗๒,๖๕๘,๖๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๑๔,๓๔๑,๐๗๒.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑,๑๘๖,๙๙๙,๖๗๒.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๑8 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
๑,๑๘๖,๙๙๙,๖๗๒.๐๐ บาท โดยจ าแนกตามประเภทงบรายจ่ายทั้งหมด ๕ งบ งบบุคลากรได้รับจัดสรร              
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๔๗๙,๕๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๙ งบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน 
๙๙,๕๖๙,๖๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน ๔๒,๙๐๙,๙๑๐.๐๐ บาท  

- งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๓๓,๑๔๙,๙๙๓.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๒๗.๗๘ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน ๖๒,๑๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน 
๒๗๑,๐๒๘,๕๙๓.๗๐  

- งบลงทุน ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๘,๔๒๗,๗๑๐.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๓  
โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน ๑๓๑,๗๕๗,๘๐๐.๐๐ บาท งบประมาณรายได้ ได้รับจัดสรรเป็น 
จ านวนเงิน ๒๕๖,๖๖๙,๙๑๐.๓๐ บาท 



๖๘ 

- งบเงินอุดหนุน ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๖,๕๙๐,๖๒๕.๐๐ บาท คิดเป็น           
ร้อยละ ๒๒.๖๒ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน ๒๖๖,๐๕๐,๖๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้
จ านวนเงิน ๕๔๐,๐๒๕.๐๐ บาท  

- งบเงินรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๖,๓๕๑,๘๓๓.๐๐ บาท คิดเป็น            
ร้อยละ ๔.๗๘ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวนเงิน ๑๓,๑๕๙,๒๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้
จ านวนเงิน ๔๓,๑๙๒,๖๓๓.๐๐ บาท 
 

ตำรำงที่ 19 ผลกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำแนกตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

 

ที ่ พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได้ รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

๑. สร้างบณัฑิตคณุภาพสู่สังคม ๑๑๗,๓๙๔,๙๒๐.๐๐ ๒๐.๕๐ ๒๓๖,๙๗๒,๘๖๖.๐๐ ๓๘.๕๗ ๓๕๔,๓๖๗,๗๘๖.๐๐ ๒๙.๘๕ 
๒. วิจัยสร้างองค์ความรู้ 

นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค ์

๗,๐๔๗,๖๐๐.๐๐ ๑.๒๓ ๙,๘๕๗,๖๐๗.๐๐ ๑.๖๑ ๑๖,๙๐๕,๒๐๗.๐๐ ๑.๔๓ 

๓. บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ไปสูส่ังคมแห่งการเรียนรู ้

๗,๐๑๙,๓๘๔.๐๐ ๑.๒๒ ๒,๑๖๒,๗๕๖.๐๐ ๐.๓๕ ๙,๑๘๒,๑๔๐.๐๐ ๐.๗๗ 

๔. ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

๒,๗๙๐,๙๘๔.๐๐ ๐.๔๙ ๑๔,๔๘๗,๑๖๒.๐๐ ๒.๓๖ ๑๗,๒๗๘,๑๔๖.๐๐ ๑.๔๖ 

๕. บริหารจดัการมหาวิทยาลัย
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

๔๓๘,๔๐๕,๗๑๒.๐๐ ๗๖.๕๖ ๓๕๐,๘๖๐,๖๘๑.๐๐ ๕๗.๑๑ ๗๘๙,๒๖๖,๓๙๓.๐๐ ๖๖.๔๙ 

รวม ๕๗๒,๖๕๘,๖๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๑๔,๓๔๑,๐๗๒.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑,๑๘๖,๙๙๙,๖๗๒.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

จากตารางที่ 19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
๑,๑๘๖,๙๙๙,๖๗๒.๐๐ บาท โดยจ าแนกตามพันธกิจ ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย 

- ด้ำนที่ ๑ สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๕๔,๓๖๗,๗๘๖.๐๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๕ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวนเงิน ๑๑๗,๓๙๔,๙๒๐.๐๐ บาท และ
งบประมาณรายได้จ านวนเงิน ๒๓๖,๙๗๒,๘๖๖.๐๐ บาท  

- ด้ำนที่ ๒ วิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ได้รับจัดสรร เป็นจ านวนเงิน
ทั้ งสิ้น ๑๖ ,๙๐๕ ,๒๐๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน 
๗,๐๔๗,๖๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน ๙,๘๕๗,๖๐๗.๐๐ บาท  

- ด้ำนที่ ๓ บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๙,๑๘๒,๑๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๗ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน ๗,๐๑๙,๓๘๔.๐๐ บาท 
และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน ๒,๑๖๒,๗๕๖.๐๐ บาท 

- ด้ำนที่ ๔ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๑๗,๒๗๘,๑๔๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๖ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวนเงิน ๒,๗๙๐,๙๘๔.๐๐ 
บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน ๑๔,๔๘๗,๑๖๒.๐๐ บาท      

- ด้ำนที่ ๕ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๗๘๙ ,๒๖๖ ,๓๙๓.๐๐ บาท คิด เป็นร้ อยละ ๖๖.๔๙ โดยแบ่ ง เป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวนเงิ น
๔๓๘,๔๐๕,๗๑๒.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน ๓๕๐,๘๖๐,๖๘๑.๐๐ บาท 



๖๙ 

๒.๓ วิธีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
 การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย                

จะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบ EGP ของกรมบัญชีกลาง และระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย 
ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ ด าเนินการเบิกจ่ายผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณ           
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

งบประมำณแผ่นดิน 
๑. งบบุคลากร ประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทน

พนักงานราชการ กองคลังของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่ายให้ทั้งหมด 
๒. งบด าเนินงาน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

๒.๑ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก      
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ในการขออนุมัติรายการวัสดุใช้สอย          
ที่เกี่ยวกับการซื้อ/จ้าง ในระบบ ERP ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส ๒ ส าหรับรายการค่าตอบแทน ค่าใช้สอยอ่ืน              
ที่ต้องเบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงกันยายน ๒๕๕๙ เช่น ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง จะต้องท าเรื่องบันทึกการเงิน
ขออนุมัติในระบบ ERP ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามประกาศ) 

๒.๒ มหาวิทยาลัยมีนโยบายรวบรวมงบประมาณแผ่นดินคงเหลือจากหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพ่ือบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและ
เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

๒.๓ กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ตามเป้าหมาย  
มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยงานนั้นๆ ในปีถัดไป 

๒.๔ การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อน ที่เหลือจึง
เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ยกเว้นรายการที่ต้องก าหนดให้เบิกจากเงินรายได้ 

 ๓. งบลงทุน ประกอบไปด้วย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ๓.๑ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการและเวลาที่ส านักงบประมาณก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการลงนามสัญญา       
และการเบิกจ่าย 

๓.๒ หน่วยงานต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อหนี้ผูกพัน(เซ็นสัญญา) ให้เสร็จสิ้นใน            
ไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๓.๓ หน่วยงานที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่ ก าหนด จะมีผลกับ              
การพิจารณางบประมาณในปีถัดไป 

๔. งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 
๔.๑ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ในหมวด       

เงินอุดหนุน ให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยอัตราเดิม
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และอัตราใหม่สามารถบรรจุได้ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นควร 

๔.๒ โครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเภท 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 



๗๐ 

 ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙              
ต้องด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และหน่วยงานจะยังไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวได้  ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติแผนการใช้จ่ายดังกล่าว  โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมาย             
ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแต่ละไตรมาส ดังนี้ 
 

 ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘)    ภาพรวมร้อยละ ๓๐  งบลงทุนร้อยละ ๑๙ 
 ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๕9 - มีนาคม ๒๕๕๙)    ภาพรวมร้อยละ ๕๒  งบลงทุนร้อยละ ๔๐ 
 ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๕9 - มิถุนายน ๒๕๕๙)   ภาพรวมร้อยละ ๗๓  งบลงทุนร้อยละ ๖๑ 
 ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๕9 - กันยายน ๒๕๕๙)   ภาพรวมร้อยละ ๙๖  งบลงทุนร้อยละ ๘๗ 

 

งบประมำณเงินรำยได้ 
1. งบบุคลากร ประกอบไปด้วย ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัย 
 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน

มหาวิทยาลัย  ในหมวดค่าจ้างชั่วคราว ให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเริ่ม
ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๒. งบด าเนินงาน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
๒.๑ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก 

ส าหรับงบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการเบิกจ่าย ในระบบ ERP และ
ส่งถึงกองคลังภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามประกาศ) 

๒.๒ กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามประกาศ          
ให้ขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณที่หน่วยงานนั้นๆได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๓ รายการงบประมาณท่ีระบุในรายละเอียดเอกสารแผนปฏิบัติงานเงินนอกงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นรายการที่หน่วยงานจัดตั้งตามวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่าย หากหน่วยงานมีรายการอ่ืนที่มี             
ความจ าเป็นและ/หรือคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มากกว่า               
ก็สามารถด าเนินการได้ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเรื่องการขออนุมัติการโอน 
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามระเบียบ 

๒.๔ การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อนแล้วจึงเบิกจ่าย
จากงบประมาณเงินรายได้ ยกเว้นรายการที่ต้องก าหนดให้เบิกจากเงินรายได้ 
 

 2.4 กำรติดตำมเร่งรัดและผลกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้งบประมำณ 
       การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการด าเนินการ                   
ในหลากหลายวิธี เช่น การส่งหนังสือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ การชี้แจงเหตุผลและ             
ความจ าเป็นในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน 
ในการประชุมเครือข่ายนักวางแผน เพ่ือให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และรับทราบสถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือประโยชน์ในการปรับแผนบริหารงบประมาณ  
 ในกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้    
ทางมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยงานนั้นๆ ในปีถัดไป 
 
 
 
 



๗๑ 

 

  2.5 ปัญหำและอุปสรรคกำรจัดสรรและบริหำรงบประมำณ 
 2.5.๑ ปัญหำและอุปสรรคกำรจัดสรรงบประมำณ 

หน่วยงานแต่ละหน่วยงานไม่สามารถส่งรายละเอียดค าขอตั้งการจัดสรรงบประมาณได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้การจัดท าแผนปฏิบัติงานงบประมาณเกิดความล่าช้า 

2.5.๒ ปัญหำและอุปสรรคกำรบริหำรงบประมำณ 
มหาวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง

หน่วยงาน ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ วางไว้ มีการโอนหมวด
กิจกรรมจ านวนมาก การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้มีการขออนุมัติเบิกจ่ายล่าช้า เป็นการ
เพ่ิมข้ันตอนการด าเนินโครงการ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

 

ทั้งนี้ ได้มีการรายงานต่อคณะผู้บริหารและที่ประชุมเครือข่ายนักวางแผนให้หน่วยงานรับทราบถึง
ผลกระทบดังกล่าว ให้ค านึงถึงการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของหน่วยงาน             
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติของหน่วยงาน การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างและด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้สิ้นสุด
กระบวนการตัดยอด ณ กองนโยบายและแผนล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน  
 

๓. ผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม 
 

 ๓.๑ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ตำรำงที่ ๒0 ผลกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ ำแนกตำมหน่วยงำนและแหล่งของเงิ น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ที ่ หน่วยงำน 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

ร้อยละ 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร

แล้ว 
ก ำลัง

ด ำเนินกำร 
ร้อยละ 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

๑. มหาวิทยาลยั ๒๓ ๖ ๑๐๐ - ๗๖ ๔๗ ๙๖.๐๙ ๕ 
๒. ส านักงานอธิการบด ี ๑ - ๑๐๐ - ๘ ๗ ๘๘.๒๔ ๒ 

๓. คณะครุศาสตร ์ ๒๕ - ๑๐๐ - ๑๘ ๗๐ ๖๙.๘๔ ๓๗ 
๔. คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์
๑๖ - ๑๐๐ - ๔๓ ๓๙ ๘๔.๕๔ ๑๖ 

๕. คณะวิทยาการจัดการ ๕ - ๑๐๐ - ๒๔ ๔๒ ๗๘.๕๗ ๑๘ 
๖. คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
๓๐ - ๑๐๐ - ๖๘ ๔๒ ๖๗.๐๗ ๕๔ 

๗. วิทยาลัยการดนตร ี ๒ - ๑๐๐ - ๓ ๘ ๑๐๐ - 
๘. บัณฑิตวิทยาลัย ๓ - - - - - - - 
๙. ส านักประชาสัมพันธ์

และสารสนเทศ 
- - - - ๑๐ ๑ ๑๐๐ - 

๑๐. โรงเรียนสาธิต มรภ.
บ้านสมเด็จฯ 

๒ ๑๒ ๙๓.๓๓ ๑ ๙ ๕ ๑๐๐ - 

๑๑. ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 
 

- - - - ๓ ๒ ๑๐๐ - 



๗๒ 

ตำรำงท่ี ๒0   ผลกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ ำแนกตำมหน่วยงำนและแหล่งของเงิน ประจ ำปี          
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ต่อ) 

 

ที ่
ที ่

 
หน่วยงำน 

 

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ 
ด ำเนินกำร

แล้ว 
ก ำลัง

ด ำเนินกำร 
ร้อยละ 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

ร้อยละ 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
๑๒. ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕ ๑ ๑๐๐ - ๕ ๓ ๑๐๐ - 

๑๓. ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๖ - ๑๐๐ - ๒ - ๑๐๐ - 

๑๔. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

๑ ๘ ๑๐๐ - ๓ ๑ ๑๐๐ - 

๑๕. ส านักคอมพิวเตอร ์ - - - - ๒ ๑ ๑๐๐ - 
๑๖. ส านักวิเทศสมัพันธ์

และเครือข่ายอาเซยีน 
๖ ๓ ๑๐๐ - ๒ ๑ ๑๐๐ - 

๑๗. ส านักกิจการ                 
นิสิตนักศึกษา 

- - - - ๔ ๑ ๑๐๐ - 

๑๘. หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

- - - - ๒ - ๑๐๐ - 

๑๙. ศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวด ี

๒ - - - ๖ ๕ ๑๐๐ - 

รวม ๑๒๗ ๓๐ ๙๙.๓๗ ๑ ๒๘๘ ๒๗๕ ๘๑.๐๑ ๑๓๒ 

รวมจ ำนวนโครงกำร 
๑๕๘ ๖๙๕ 

853 
 

จากตารางที่ ๒0 ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและ           
แหล่งของเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณแผ่นดิน มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๕๘ โครงการ ได้แก่ 
โครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๑๒๗ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๓๐ โครงการ และ
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณเงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น 695 โครงการ ได้แก่ 
โครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๒๘๘ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๒๗๕ โครงการ และ
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑๓๒ โครงการ ทั้งโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้นั้น ได้เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ (๑) โครงการอยู่ในช่วงก าลังจะด าเนินโครงการ 
แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
และ (๓) ได้อนุมัติขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

 
 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 

๔. ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมและรายไตรมาส จ าแนกตามหน่วยงาน 
 

ตำรำงที่ ๒1 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยรวมและรำยไตรมำส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ ำแนก
ตำมหน่วยงำน 

 

ไตรมำสที่ 
เป้ำหมำย  
 (ร้อยละ) 

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ รวม 
จ ำนวน (สะสม) ร้อยละ จ ำนวน (สะสม) ร้อยละ จ ำนวน (สะสม) ร้อยละ 

หน่วยงำน  มหำวิทยำลัย 
๑ ๓๐ ๘๘,๙๑๖,๘๗๙.๙๘ ๒๐.๒๗ ๒๔,๑๐๘,๓๘๒.๕๐ ๙.๖๖ ๑๑๓,๐๒๕,๒๖๒.๔๘ ๑๖.๔๒ 
๒ ๕๒ ๑๙๗,๐๕๔,๑๗๗.๑๓ ๔๔.๙๒ ๕๖,๗๖๑,๘๒๒.๐๐ ๒๒.๗๓ ๒๕๓,๘๑๕,๙๙๙.๑๓ ๓๖.๘๗ 
๓ ๗๓ ๓๑๕,๒๘๗,๓๖๑.๒๙ ๗๑.๘๘ ๑๐๒,๘๒๘,๓๗๓.๗๗ ๔๑.๑๘ ๔๑๘,๑๑๕,๗๓๕.๐๖ ๖๐.๗๔ 
๔ ๙๖ ๔๑๐,๙๔๖,๓๔๓.๑๖ ๙๓.๖๘ ๑๕๒,๕๕๔,๑๘๔.๕๔ ๖๑.๑๐ ๔๖๓,๕๐๐,๕๒๗.๗๐ ๘๑.๘๖ 

หน่วยงำน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๑ ๓๐ - - ๔๑๙,๔๒๖.๔๙ ๑๙.๔๒ ๔๑๙,๔๒๖.๔๙ ๑๙.๔๒ 
๒ ๕๒ - - ๘๗๕,๗๖๔.๒๗ ๔๐.๕๕ ๘๗๕,๗๖๔.๒๗ ๔๐.๕๕ 
๓ ๗๓ - - ๑,๒๔๐,๙๒๒.๔๒ ๕๗.๔๖ ๑,๒๔๐,๙๒๒.๔๒ ๕๗.๔๖ 
๔ ๙๖ - - ๑,๙๐๕,๔๗๒.๑๗ ๘๘.๒๒ ๑,๙๐๕,๔๗๒.๑๗ ๘๘.๒๒ 

หมายเหตุ ท้ังนี้การเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ใช้รหัสเบิกจ่ายเดียวกันกับส านักงานอธิการบดี 

หน่วยงำน  คณะครุศำสตร์ 
๑ ๓๐ ๖๖๕,๗๙๐.๐๐ ๘.๑๘ ๔,๒๕๕,๓๓๐.๐๐ ๖.๙๐ ๔,๙๒๑,๑๒๐.๐๐ ๗.๐๕ 
๒ ๕๒ ๔,๙๒๒,๐๐๗.๒๒ ๖๐.๕๑ ๑๐,๓๔๕,๓๖๔.๓๓ ๑๖.๗๙ ๑๕,๒๖๗,๓๗๑.๕๕ ๒๑.๘๘ 
๓ ๗๓ ๗,๓๖๓,๗๓๖.๒๒ ๙๐.๕๒ ๑๘,๒๔๗,๑๕๔.๙๕ ๒๙.๖๑ ๒๕,๖๑๐,๘๙๑.๑๗ ๓๖.๗๑ 
๔ ๙๖ ๘,๑๑๗,๕๑๗.๙๒ ๙๙.๗๙ ๓๐,๒๖๓,๑๗๕.๐๙ ๔๙.๑๐ ๓๘,๓๘๐,๖๘๙.๐๑ ๕๕.๐๑ 

หน่วยงำน  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑ ๓๐ ๑๖๘,๓๗๐.๐๐ ๔.๒๐ ๑,๕๙๕,๒๙๑.๒๓ ๙.๔๕ ๑,๗๖๓,๖๖๑.๒๓ ๘.๔๔ 
๒ ๕๒ ๓,๒๐๗,๗๒๓.๕๐ ๘๐.๐๕ ๓,๑๙๓,๘๓๗.๗๗ ๑๘.๙๒ ๖,๔๐๑,๕๖๑.๒๗ ๓๐.๖๕ 
๓ ๗๓ ๓,๕๘๒,๑๖๗.๕๐ ๘๙.๓๙ ๖,๓๗๖,๗๑๓.๒๗ ๓๗.๗๘ ๙,๙๕๘,๘๘๐.๗๗ ๔๗.๖๘ 
๔ ๙๖ ๓,๘๘๘,๒๖๙.๕๐ ๙๗.๐๓ ๑๑,๑๐๓,๗๑๑.๒๕ ๖๕.๗๘ ๑๔,๙๙๑,๙๘๐.๗๕ ๗๑.๗๘ 

หน่วยงำน  คณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑ ๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐๙,๒๔๕.๔๘ ๑.๒๙ ๔๐๙,๒๔๕.๔๘ ๑.๐๗ 
๒ ๕๒ ๕,๒๓๙,๕๒๐.๐๐ ๗๘.๓๐ ๓,๕๒๓,๓๗๓.๑๗ ๑๑.๑๑ ๘,๗๖๒,๘๙๓.๑๗ ๒๒.๘๒ 
๓ ๗๓ ๕,๗๘๑,๔๒๐.๐๐ ๘๖.๔๐ ๗,๑๘๗,๔๔๙.๐๒ ๒๒.๖๖ ๑๒,๙๖๘,๘๖๙.๐๒ ๓๓.๗๗ 
๔ ๙๖ ๖,๖๘๖,๔๘๐.๐๐ ๙๙.๙๒ ๑๘,๑๗๑,๒๒๔.๗๐ ๕๗.๓๐ ๒๔,๘๕๗,๗๐๔.๗๐ ๖๔.๗๒ 

หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๑ ๓๐ ๑,๘๕๗,๒๑๒.๕๓ ๒.๖๗ ๒,๐๕๔,๖๖๖.๐๐ ๖.๕๓ ๓,๙๑๑,๘๗๘.๕๓ ๓.๘๗ 
๒ ๕๒ ๔๗,๗๖๓,๘๓๘.๐๕ ๖๘.๕๙ ๕,๘๗๗,๙๗๕.๔๒ ๑๘.๖๙ ๕๓,๖๔๑,๘๑๓.๔๗ ๕๓.๐๖ 
๓ ๗๓ ๕๙,๗๔๖,๘๐๙.๘๑ ๘๕.๗๙ ๑๑,๕๕๗,๓๕๕.๐๖ ๓๖.๗๔ ๗๑,๓๐๔,๑๖๔.๘๗ ๗๐.๕๓ 
๔ ๙๖ ๖๙,๕๓๙,๓๒๗.๓๖ ๙๙.๘๖ ๒๓,๓๕๐,๑๒๔.๗๐ ๗๔.๒๓ ๙๒,๘๘๙,๔๕๒.๐๖ ๙๑.๘๘ 



๗๔ 

ตำรำงที่ ๒1 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยรวมและรำยไตรมำส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ ำแนก
ตำมหน่วยงำน (ต่อ) 

 

ไตรมำสที่ 
เป้ำหมำย  
 (ร้อยละ) 

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ รวม 
จ ำนวน (สะสม) ร้อยละ จ ำนวน (สะสม) ร้อยละ จ ำนวน (สะสม) ร้อยละ 

หน่วยงำน  วิทยำลัยกำรดนตรี  
๑ ๓๐ ๘๕๕,๐๐๐.๐๐ ๗.๗๑ ๕๔๓,๑๒๐.๐๐ ๑.๒๘ ๑,๓๙๘,๑๒๐.๐๐ ๒.๖๒ 
๒ ๕๒ ๗,๒๑๙,๖๗๙.๐๐ ๖๕.๑๔ ๒,๒๗๓,๗๙๐.๐๐ ๕.๓๗ ๙,๔๙๓,๔๖๙.๐๐ ๑๗.๗๘ 
๓ ๗๓ ๑๑,๐๓๐,๓๓๙.๐๐ ๙๙.๕๒ ๓,๓๑๘,๕๖๔.๐๐ ๗.๘๔ ๑๔,๓๔๘,๙๐๓.๐๐ ๒๖.๘๗ 
๔ ๙๖ ๑๑,๐๓๐,๓๓๙.๐๐ ๙๙.๕๒ ๗,๕๕๓,๒๙๑.๔๙ ๑๗.๘๕ ๑๘,๕๘๓,๖๓๐.๔๙ ๓๔.๘๐ 

หน่วยงำน  บัณฑิตวิทยำลัย 
๑ ๓๐ - - ๖๙๔,๘๙๐.๐๐ ๖.๘๕ ๖๙๔,๘๙๐.๐๐ ๖.๘๕ 
๒ ๕๒ - - ๓,๔๗๖,๓๙๒.๐๐ ๓๔.๒๕ ๓,๔๗๖,๓๙๒.๐๐ ๓๔.๒๕ 
๓ ๗๓ - - ๕,๗๒๗,๑๕๒.๐๐ ๕๖.๔๓ ๕,๗๒๗,๑๕๒.๐๐ ๕๖.๔๓ 
๔ ๙๖ - - ๗,๓๑๕,๙๖๗.๔๕ ๗๒.๐๘ ๗,๓๑๕,๙๖๗.๔๕ ๗๒.๐๘ 

หน่วยงำน  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
๑ ๓๐ - - ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒ ๕๒ - - ๓๘,๓๕๑.๓๕ ๗.๘๓ ๓๘,๓๕๑.๓๕ ๗.๘๓ 
๓ ๗๓ - - ๑๒๑,๗๑๑.๕๕ ๒๔.๘๔ ๑๒๑,๗๑๑.๕๕ ๒๔.๘๔ 
๔ ๙๖ - - ๒๕๑,๐๙๖.๖๕ ๕๑.๒๔ ๒๕๑,๐๙๖.๖๕ ๕๑.๒๔ 

หน่วยงำน  โรงเรียนสำธิต มรภ.บ้ำนสมเด็จฯ 
๑ ๓๐ ๑๓๖,๓๑๑.๘๐ ๒.๐๙ ๑๑๓,๘๔๕.๐๐ ๐.๓๗ ๒๕๐,๑๕๖.๘๐ ๐.๖๖ 
๒ ๕๒ ๑,๓๘๔,๕๐๘.๘๐ ๒๑.๒๘ ๑,๑๙๒,๐๒๖.๙๐ ๓.๘๒ ๒,๕๗๖,๕๓๕.๗๐ ๖.๘๓ 
๓ ๗๓ ๒,๓๙๗,๕๕๘.๔๐ ๓๖.๘๔ ๑,๓๕๕,๐๐๖.๔๐ ๔.๓๔ ๓,๗๕๒,๕๖๔.๘๐ ๙.๙๕ 
๔ ๙๖ ๕,๕๓๒,๔๔๔.๙๖ ๘๕.๐๒ ๒,๕๘๒,๘๖๘.๕๐ ๘.๒๘ ๘,๑๑๕,๓๑๓.๔๖ ๒๑.๕๓ 

หน่วยงำน  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๑ ๓๐ - - ๖๙,๒๐๐.๐๐ ๓.๓๐ ๖๙,๒๐๐.๐๐ ๓.๓๐ 
๒ ๕๒ - - ๖๑๙,๗๒๐.๕๐ ๒๙.๕๑ ๖๑๙,๗๒๐.๕๐ ๒๙.๕๑ 
๓ ๗๓ - - ๗๒๗,๐๕๘.๒๕ ๓๔.๖๒ ๗๒๗,๐๕๘.๒๕ ๓๔.๖๒ 
๔ ๙๖ - - ๑,๘๔๓,๐๘๓.๓๐ ๘๗.๗๗ ๑,๘๔๓,๐๘๓.๓๐ ๘๗.๗๗ 

หน่วยงำน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๑ ๓๐ ๑๕,๙๙๒.๒๐ ๐.๑๖ ๖๓,๖๒๐.๐๐ ๓.๐๓ ๗๙,๖๑๒.๒๐ ๐.๖๖ 
๒ ๕๒ ๕,๕๔๐,๗๗๑.๑๐ ๕๕.๑๖ ๒๑๖,๖๙๔.๐๐ ๑๐.๓๒ ๕,๗๕๗,๔๖๕.๑๐ ๔๗.๔๐ 
๓ ๗๓ ๙,๑๕๑,๔๙๔.๒๐ ๙๑.๑๐ ๑,๐๕๔,๓๖๓.๐๐ ๕๐.๒๑ ๑๐,๒๐๕,๘๕๗.๒๐ ๘๔.๐๓ 
๔ ๙๖ ๑๐,๐๒๘,๕๔๓.๗๔ ๙๙.๘๓ ๑,๗๕๐,๙๕๕.๓๐ ๘๓.๓๘ ๑๑,๗๗๙,๔๙๙.๐๕ ๙๖.๙๙ 
 
 
 



๗๕ 

ตำรำงที่ ๒1 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยรวมและรำยไตรมำส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ ำแนก
ตำมหน่วยงำน (ต่อ) 

 

ไตรมำสที ่
เป้ำหมำย  
 (ร้อยละ) 

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ รวม 
จ ำนวน (สะสม) ร้อยละ จ ำนวน (สะสม) ร้อยละ จ ำนวน (สะสม) ร้อยละ 

หน่วยงำน  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑ ๓๐ ๔๗๗,๐๗๔.๐๐ ๑๗.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๗๗,๐๗๔.๐๐ ๓.๑๘ 
๒ ๕๒ ๑,๔๗๓,๗๕๔.๐๐ ๕๔.๕๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๔๗๓,๗๕๔.๐๐ ๙.๘๔ 
๓ ๗๓ ๒,๐๔๑,๗๕๔.๐๐ ๗๕.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๔๑,๗๕๔.๐๐ ๑๓.๖๓ 
๔ ๙๖ ๒,๖๒๘,๐๖๔.๐๐ ๙๗.๒๑ ๑๕๓,๒๐๐.๐๐ ๑.๒๕ ๒,๗๘๑,๒๖๔.๐๐ ๑๘.๕๖ 

หน่วยงำน  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
๑ ๓๐ ๓,๕๒๓,๘๐๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๙,๗๕๕.๐๐ ๑๕.๕๒ ๓,๕๘๓,๕๕๕.๐๐ ๔๘.๒๑ 
๒ ๕๒ ๔,๑๒๐,๒๐๐.๐๐ ๕๘.๔๖ ๒๒๔,๘๐๕.๒๑ ๕๘.๓๙ ๔,๓๔๕,๐๐๕.๒๑ ๕๘.๔๖ 
๓ ๗๓ ๕,๕๔๔,๘๒๐.๐๐ ๗๘.๖๘ ๒๓๙,๘๑๕.๑๔ ๖๒.๒๙ ๕,๗๘๔,๖๓๕.๑๔ ๗๗.๘๓ 
๔ ๙๖ ๕,๗๒๗,๔๒๐.๐๐ ๘๑.๒๗ ๓๗๑,๔๑๗.๖๔ ๙๖.๔๗ ๖,๐๙๘,๘๓๗.๖๔ ๘๒.๐๖ 

หน่วยงำน  ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
๑ ๓๐ - - ๑๘,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๘ ๑๘,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๘ 
๒ ๕๒ - - ๙๒,๘๙๕.๐๐ ๐.๓๘ ๙๒,๘๙๕.๐๐ ๐.๓๘ 
๓ ๗๓ - - ๔๔๔,๔๒๐.๔๐ ๑.๘๒ ๔๔๔,๔๒๐.๔๐ ๑.๘๒ 
๔ ๙๖ - - ๘๘๑,๔๓๕.๙๐ ๓.๖๑ ๘๘๑,๔๓๕.๙๐ ๓.๖๑ 

หน่วยงำน  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
๑ ๓๐ ๗๐๑,๒๕๖.๔๐ ๘.๖๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๐๑,๒๕๖.๔๐ ๘.๒๒ 
๒ ๕๒ ๔,๐๔๓,๕๑๘.๙๙ ๔๙.๖๔ ๒๖,๓๒๒.๐๐ ๖.๘๔ ๔,๐๖๙,๘๔๐.๙๙ ๔๗.๗๑ 
๓ ๗๓ ๖,๘๔๐,๒๑๗.๓๘ ๘๓.๙๘ ๗๙,๖๐๘.๐๐ ๒๐.๖๘ ๖,๙๑๙,๘๒๕.๓๘ ๘๑.๑๒ 
๔ ๙๖ ๘,๐๔๒,๐๗๐.๓๙ ๙๘.๗๔ ๓๘๑,๔๐๘.๐๐ ๙๙.๐๗ ๘,๔๒๓,๔๗๘.๓๙ ๙๘.๗๕ 

หน่วยงำน  ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ 
๑ ๓๐ - - ๑๒๒,๕๐๐.๐๐ ๕.๘๓ ๑๒๒,๕๐๐.๐๐ ๕.๘๓ 
๒ ๕๒ - - ๓๖๘,๓๒๙.๐๐ ๑๗.๕๒ ๓๖๘,๓๒๙.๐๐ ๑๗.๕๒ 
๓ ๗๓ - - ๘๖๕,๒๔๖.๒๕ ๔๑.๑๕ ๘๖๕,๒๔๖.๒๕ ๔๑.๑๕ 
๔ ๙๖ - - ๒,๐๔๐,๗๔๐.๙๒ ๙๗.๐๕ ๒,๐๔๐,๗๔๐.๙๒ ๙๗.๐๕ 

หน่วยงำน  หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
๑ ๓๐ - - ๒๔,๓๔๖.๐๐ ๒๔.๓๕ ๒๔,๓๔๖.๐๐ ๒๔.๓๕ 
๒ ๕๒ - - ๔๘,๐๗๖.๐๐ ๔๘.๐๘ ๔๘,๐๗๖.๐๐ ๔๘.๐๘ 
๓ ๗๓ - - ๗๑,๔๗๖.๐๐ ๗๑.๔๘ ๗๑,๔๗๖.๐๐ ๗๑.๔๘ 
๔ ๙๖ - - ๙๙,๙๗๖.๐๐ ๙๙.๙๘ ๙๙,๙๗๖.๐๐ ๙๙.๙๘ 
 
 
 



๗๖ 

ตำรำงที่ ๒1 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยรวมและรำยไตรมำส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ ำแนก
ตำมหน่วยงำน (ต่อ) 

 

ไตรมำสที่ 
เป้ำหมำย  
 (ร้อยละ) 

งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ รวม 
จ ำนวน (สะสม) ร้อยละ จ ำนวน (สะสม) ร้อยละ จ ำนวน (สะสม) ร้อยละ 

หน่วยงำน  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
๑ ๓๐ - - ๒๙๗,๖๓๒.๓๙ ๐.๓๒ ๒๙๗,๖๓๒.๓๙ ๐.๓๒ 
๒ ๕๒ - - ๑,๑๗๓,๙๕๕.๔๑ ๑.๒๖ ๑,๑๗๓,๙๕๕.๔๑ ๑.๒๖ 
๓ ๗๓ - - ๒,๐๖๐,๙๕๖.๗๐ ๒.๒๒ ๒,๐๖๐,๙๕๖.๗๐ ๒.๒๒ 
๔ ๙๖ - - ๔,๑๐๑,๕๒๙.๑๕ ๔.๔๒ ๔,๑๐๑,๕๒๙.๑๕ ๔.๔๒ 

 
 

๔.๒ ผลเงินกันเหลื่อมปี  
ตำรำงท่ี ๒2 งบประมำณเบิกเหลื่อมปีเงินงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หน่วยงำน/
ประเภทเงิน 

งบรำยจ่ำย 
รวม งบ

บุคลำกร 
งบ 

ด ำเนินงำน 
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน 

งบประมำณแผ่นดิน 
วิทยาลัยการดนตร ี - - ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
สถาบันวิจัยฯ - - - ๓,๙๒๗,๔๕๘.๐๐ - ๓,๙๒๗,๔๕๘.๐๐ 
งบประมำณเงินรำยได้ 
ส านักศิลปและ
วัฒนธรรม 

- - ๑๒,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ - - ๑๒,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ 

โรงเรียนสาธิต 
มรภ. บ้านสมเด็จฯ 

- - ๘,๔๓๖,๕๓๗.๓๐ - - ๘,๔๓๖,๕๓๗.๓๐ 

ส านักคอมพิวเตอร ์ - - ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - - ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

- - ๑,๑๒๗,๕๓๗.๐๐ - - ๑,๑๒๗,๕๓๗.๐๐ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

- - ๓,๑๐๓,๑๘๓.๖๐ - - ๓,๑๐๓,๑๘๓.๖๐ 

วิทยาลัยการดนตร ี - ๒๐๑,๕๐๐.๐๐ ๒๖,๕๙๐,๓๐๐.๐๐ - - ๒๖,๗๙๑,๘๐๐.๐๐ 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

- - ๑,๕๐๖,๙๐๘.๐๐ ๓๘๕,๖๒๕.๐๐ - ๑,๘๙๒,๕๓๓.๐๐ 

คณะครุศาสตร ์ - - ๔,๕๘๔,๕๔๐.๐๐ - - ๔,๕๘๔,๕๔๐.๐๐ 
ศูนย์การศึกษา        
อู่ทองทวารวดี 

- ๙๗๐,๒๐๐.๐๐ ๒๘,๘๔๘,๓๐๐.๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๙๑๘,๕๐๐.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น - ๑,๑๗๑,๗๐๐.๐๐ ๑๑๐,๘๒๒,๓๐๕.๙๐ ๔,๓๑๓,๐๘๓.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๖,๔๐๗,๐๘๘.๙๐ 
 

 
 
 



๗๗ 

สรุปผลกำรประเมินส่วนที่ ๒ กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลบุคลากร รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง น ามาจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณรายจ่าย 
จัดท าค าของบประมาณประจ าปี และน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เ พ่ือขออนุมัติ  โดยได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน ทั้ งสิ้น 
๕๗๕,๑๑๖,๑๐๐.๐๐ บาท และมีการส่งคืนและยกเลิกรายการก่อสร้างห้องน้ ารวม ๑ งาน จึงส่งผลให้ยอด
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร ปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๕๗๒,๖๕๘,๖๐๐.๐๐ บาท งบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้จัดท าประมาณการรายรับจากประมาณการ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนตามรายวิชา และประมาณการรายจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับโดยจัดสรรงบประมาณตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่ตามความเหมาะสม จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้  เสนอขออนุมัติต่อ                      
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๖๓๙,๙๙๔,๖๓๖.๐๐ บาท แบ่งเป็น งบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปีจ านวนเงิน ๓๕๔ ,๒๙๑ ,๗๖๐.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้ เงินคงคลั งจ านวนเงิน 
๒๘๕,๗๐๒,๘๗๖.๐๐ บาท งบประมาณประเภท บก.ศ. จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้จริง               
ของนักศึกษา มีการหยอดงวดงบประมาณทั้งสิ้นจ านวนเงิน ๖๑๔,๓๔๑,๐๗๒.๐๐ บาท และผลการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งของเงิน งบประมาณแผ่นดิน มีจ านวนทั้งสิ้น 
695 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๑๒๗ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน              
๓๐ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณเงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๕๘ 
โครงการ ได้แก่ โครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๒๘๘ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๒๗๕ 
โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑๓๒ โครงการ 

  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

๑. มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการวางแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ            
แต่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบางรายการไม่สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้ 

๒. ควรเร่งรัดให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ด าเนินการควบคุม          
การก่อสร้างอย่างใกล้ชิดรวมทั้งการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาของระเบียบพัสดุฯ โดยให้เป็นไปตาม
งวดงานของสัญญาเพ่ือลดปัญหาการเบิกจ่ายเหลื่อมปีของปีงบประมาณถัดไป 

๓. ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของโครงการ/กิจกรรมอย่างจริงจัง แต่ละโครงการควร
จะระบุให้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม คือ อะไร และจะมีวิธีประเมินผลสัมฤทธิ์นั้นอย่างไร 

๔. ควรจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและ    
ทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตมาส และเร่งรัดให้ด าเนินงานและเบิกจ่าย            
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๕. ควรด าเนินการก าหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้สามารถใช้
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 



๗๘ 

ผลกำรประเมินส่วนที่ ๓ กำรประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคมุภำยในและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือด้านการบริหาร
จัดการ ซึ่งน ามาช่วยในการบริหารงานและเป็นกลไกพ้ืนฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
หากหน่วยงานน าข้อตรวจพบของการตรวจสอบภายในมาบริหารจัดการให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีและ           
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็นการป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน ดังนั้นการประเมิ นผล           
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จะท าให้ผลการปฏิบัติงานด้านระบบการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด การรายงานผลการประเมินแบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

  

๓.๑ กำรประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น โดยมีหน้าที่       

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในองค์กร และมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยด ารงความเป็นอิสระในการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบ ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและ             
การตรวจสอบการด าเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด รวมทั้ง การสอบทานการประเมิน            
การควบคุมภายใน 

 

ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในบรรลุตามหน้าที่ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน                 
จากผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบและการให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่ได้เข้าท าการตรวจสอบ ด าเนินการเข้าตรวจสอบและสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผน             
การตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

 

กำรตรวจสอบงำนบริกำรให้ควำมเชื่อม่ัน (ด้ำนงำนตรวจสอบ) แบ่งเป็น ๗ ด้ำน คือ 
๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
๒. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) 
๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
๖. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
๗. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

 
 
 
 
 

 



๗๙ 

การด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยตรวจสอบภายใน           
ได้เข้าตรวจสอบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีเรื่องที่ตรวจสอบจ านวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 

งำนด้ำนบริกำรให้ควำมเชื่อม่ัน (งานตรวจสอบและงานติดตามผลการตรวจสอบ) 
ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ควำมมีอยู่จริงของกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน จ ำนวน 6 เรื่อง 

๑.๑ สอบทำนยอดเงินคงเหลือประจ ำเดือน 
๑.๒ ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ 
๑.๓ ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล 
๑.๔ ตรวจสอบรำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ

และอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
๑.๕ ตรวจสอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร 
๑.๖ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยใบส ำคัญประกอบงบเดือน 
 

หน่วยรับตรวจ : กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
สรุปข้อตรวจพบ : จากการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนความมีอยู่จริงของ           

การบริหารด้านการเงิน หน่วยรับตรวจได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานทั้งแบบรายเดือน รายไตรมาส ครบถ้วน 
โดยได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดให้กรมบัญชีกลางรับทราบ ส่วนรายละเอียดที่เคยตรวจพบ
ข้อผิดพลาดในปีก่อน ได้ปรับแก้ไขให้มีข้อผิดพลาดน้อยลงตามล าดับ โดยได้ท าการชี้แจงปรับแก้และ                    
แจ้งรายละเอียดที่ถูกต้องให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ  

 

1.7 สอบทำนกำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน  
หน่วยรับตรวจ : กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

สรุปข้อตรวจพบ : จากการสอบทานการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยวิเคราะห์และสรุปสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘ และเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๑๓  แสดงภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 



๘๐ 

มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๗ จ านวน ๑๗๕ ล้านบาท อัตรา             
การเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๖.๘๙ ของรายได้รวม โดยรายได้หลักมาจาก รายได้จากการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑.๗๒ ล้านบาท อัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๐.๒๒ ของค่าใช้จ่ายรวม โดยค่าใช้จ่ายหลักคือค่าใช้จ่ายบุคลากร  

ท าให้ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๗๔ ล้านบาท อัตราการเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๗๗.๘๙ ของผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน แสดงถึงสภาพคล่องของมหาวิทยาลัยฯ 
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ ให้เป็นเงินสดได้ง่ายและ
รวดเร็ว เพื่อการช าระหนี้สินหมุนเวียน (หนี้ระยะสั้น) หรือพันธะผูกพันที่ครบก าหนดได้ดี 

  

ผลการค านวณฯ พบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีอัตราเงินทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
เท่ากับร้อยละ ๘๗.๙๙ ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร้อยละ ๘๕ แสดงถึงสภำพคล่องทำงกำรเงินที่ดี                  
แต่อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่ควรสูงมำกเกินไป เนื่องจำกอำจท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อส่วนรำชกำรหำกขำด
กำรควบคุมภำยในที่ดี  และการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนี้ เป็นผลมาจาก การแสดงฐานะการเงินและ                
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมามีการบันทึกในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ไว้ไม่ครบถ้วน คือ ไม่ได้มีการส ารวจ
และสรุปบัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคารที่อยู่ในการควบคุมของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ   

 

   1.8 ตรวจสอบกำรรับเงินคืนและกำรจ่ำยเงินส่วนเพิ่มส ำหรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
พระรำชบัญญัติกำรกลับไปใช้สิทธิในบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.
๒๔๙๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส ำหรับผู้รับบ ำนำญ และทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด รอบท่ี ๒ 

หน่วยรับตรวจ : กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 สรุปข้อตรวจพบ : การตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพ่ิมส าหรับ

เงินบ าเหน็จบ านาญพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับผู้รับบ านาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ข้อค้นพบที่ได้จาก
การตรวจสอบจะช่วยลดความเสี่ยงทางด้านการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนงานรับเงินคืนและจ่ายเงินส่วนเพ่ิม 
พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการ
ในกระบวนการดังกล่าว โดยตรวจสอบ ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และรอบที่ ๒ 
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

ตำรำงท่ี ๒3  สรุปกำรรับคืนเงินและกำรจ่ำยเงินส่วนเพิ่มส ำหรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญฯ 
 

ล ำดับ รำยกำร 
จ ำนวน 
(รำย) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

รอบท่ี ๑ กรณีท่ี ๑ การรับเงินคืน รายงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘   
๑. ผู้รับบ านาญมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากส่วนราชการ รวมทั้งสิ้น ๓๘ ๙,๕๙๓,๒๑๕.๗๗ 

รอบท่ี ๑ กรณีที ่๒ การจ่ายเงินส่วนเพิ่ม รายงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘   
๑. ผู้รับบ านาญต้องน าเงินคืนแก่ทางราชการ จ่ายคราวเดียว  ๗ ๖๒๑,๑๔๙.๒๕ 

 รวม ๗ ๖๒๑,๑๔๙.๒๕ 
รอบท่ี ๒ กรณีท่ี ๒ การจ่ายเงินส่วนเพิ่ม รายงานภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   
๑. ผู้รับบ านาญต้องน าเงินคืนแก่ทางราชการช าระเป็นงวด แต่จ่ายในคราว

เดียว จากรอบที่ ๑ (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 
๑๑ ๘๒๗,๘๔๐.๙๔ 

๒. ผู้รับบ านาญต้องน าเงินคืนแก่ทางราชการช าระเป็นงวด แต่จ่ายในคราว
เดียว (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

๓ ๑,๐๔๙,๘๘๔.๕๐ 

๓. ผู้รับบ านาญต้องน าเงินคืนแก่ทางราชการ ช าระเป็นงวด  ๒๔ ๖,๖๗๖,๗๐๐.๖๘ 
 รวม ๓๘ ๘,๕๕๔,๔๒๖.๑๒ 

รวมทั้งสิ้น ๔๕ ๙,๑๗๕,๕๗๕.๓๗ 
กรณีที่ ๓ ผู้มีสิทธิซึ่งแสดงความประสงค์จะใช้สิทธิรับบ านาญตามพระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.  ๒๔๙๔               
ถึงแก่ความตาย : ไม่มีผู้ขอรับสิทธิ 

แนวปฏิบัติท่ีดี : กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินโครงการรบัเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มส าหรับเงินบ าเหน็จ
บ านาญฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลก าหนด โดยมอบหมายให้
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้ กรมบัญชีกลางทราบ 

 

๑.๙ ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
หน่วยรับตรวจ : งำนสวัสดิกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

สรุปข้อตรวจพบ : จากการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนความมีอยู่จริงของ         
การบริหารด้านการเงิน หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติงานครบถ้วน            
ส่วนรายละเอียดที่เคยตรวจพบข้อผิดพลาดในครั้งก่อนได้มีการปรับแก้ไขให้มีข้อผิดพลาดน้อยลงตามล าดับ                   
โดยได้ท าการชี้แจงปรับแก้และแจ้งรายละเอียดที่ถูกต้องให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ  

 

๑.๑๐ ตรวจสอบกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุน
ขนำดเล็กของ กระทรวงศึกษำธิกำรตำมนโยบำยรัฐบำล 

หน่วยรับตรวจ : กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
สรุปข้อตรวจพบ : จากการตรวจสอบ มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

จ านวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้ (๑) คณะครุศาสตร์ จ านวน ๔ รายการ จ านวนเงิน ๒,๔๕๙,๖๐๐ บาท  (๒) ส านัก
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ จ านวนเงิน ๖๖๓,๔๐๐ บาท (๓) กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
อธิการบดี จ านวน ๔ รายการ จ านวนเงิน ๒,๔๐๗,๙๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๙ รายการ เป็นจ านวนเงิน ๕,๕๓๐,๙๐๐ 
บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีทั้งวิธีการตกลงราคาและวิธีสอบราคา โดยได้รายงานผลการด าเนินงานให้



๘๒ 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงบประมาณทราบตามเวลาที่ก าหนด และได้ด าเนินงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยทั้งหมดตามรายการที่ก าหนด 

 

๑.๑๑ ตรวจสอบระบบกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
หน่วยรับตรวจ : โรงเรียนประถมสำธิต 

สรุปข้อตรวจพบ : ตรวจสอบระบบขั้นตอน กระบวนการเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบประเด็นการตรวจสอบ ๔ ประเด็น คือ                  
๑) การจ่ายเงิน ๒) การรับเงิน ๓) เงินฝากธนาคาร ๔) การเก็บรักษาเงิน ข้อตรวจพบในภาพรวม การปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนประถมสาธิต ใช้แนวทางการปฏิบัติงานแบบสอนงานต่อๆกันมา โดยอ้างอิงระเบียบส าหรับใช้เป็น            
แนวทางการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร จึงควรเสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษา และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบอื่นที่กระทรวงการคลังหรือมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ลดโอกาส และลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิด                 
ความผิดพลาด หรือความเสียหายทั้งตัวบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ อาจารย์ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัย
ด้วย ลดขั้นตอนกระบวนการที่ซ้ าซ้อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 

งำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (งำนตรวจสอบและงำนติดตำมผลกำรตรวจสอบ) 
๑.๑๒ ตรวจสอบกำรควบคุมควำมปลอดภัยของกล้องวงจรปิด CCTV  

หน่วยรับตรวจ : กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
สรุปข้อตรวจพบ : จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายและการติดตั้ง

กล้องพร้อมห้องควบคุม จากสถานที่จริง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้วิธีการประกวดราคา ตามแนวทางการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e-Bidding) ที่กรมบัญชีกลางก าหนด จ านวน ๑๙๙ ตัว ครบตามจ านวนที่ระบบ จ านวนเงิน 
๙,๘๒๓,๙๔๘ บาท ติดหมายเลข (Serial Number) ครบถ้วน ถูกต้องตรงกับครุภัณฑ์นั้นแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ             
ติดเลขรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ สถานที่ห้องปฏิบัติการกล้องงวงจรปิด มีความเหมาะสม สามารถบริหารจัดการ
พ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เหมาะสมได้ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ได้จัดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยบุคลากร
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถและมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 

 

๑.๑๓ ตรวจสอบแบบรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
หน่วยรับตรวจ : งำนพัสดุ กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

สรุปข้อตรวจพบ : จากการตรวจสอบแบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือจัดส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นประจ าทุกไตรมาส            
โดยจัดส่งภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท าการสุดท้ายของไตรมาส  หน่วยรับตรวจได้ด าเนินการจัดท ารายงานฯ และ
น าส่งให้ สตง. ตามประกาศคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผน/ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ แต่หน่วยรับตรวจด าเนินการจัดส่งล่าช้ากว่าที่ก าหนด และภาพรวมยังคงมีการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง อยู่หลายรายการ เนื่องจากผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ และยงัไม่เห็นถึงความส าคัญของการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เท่าท่ีควร  

 
 
 
 
 



๘๓ 

๑.๑๔ กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
หน่วยรับตรวจ : คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

สรุปข้อตรวจ : การตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบจ านวน ๓ โครงการ โดยมีลักษณะการจัดโครงการ
เพ่ือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า ในรูปแบบให้บริการทางวิชาการ             
แก่สังคม เผยแพร่องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการความรู้เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ โดยมีผลการตรวจสอบจากการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงานด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

๒. โครงการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายของโครงการก่อนจัดโครงการ
และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ค่าตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายของโครงการ ยังไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควรเป็น
เหตุส่งผลให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ชัดเจนเท่าที่ควร (ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายแผน/ผล) 

๓. การสรุปผลการด าเนินงานโครงการบางโครงการยังไม่ครบถ้วน ตรงประเด็น
ตามตัวชี้วัด 

๔. ความส าเร็จและเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ ยังไม่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์เท่าท่ีควร (หัวข้อแบบประเมินโครงการ) 

๕. โครงการมีกระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด มีระบบ               
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลโครงการด้วยระบบงาน PDCA โดยมีการประชุม
วางแผนงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือให้โครงการด าเนินไปด้วย                
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 

๑.๑๕ กำรตรวจสอบงำนควำมผิดทำงละเมิดและแพ่ง 
หน่วยรับตรวจ : งานนิติกร กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

ข้อตรวจพบ : จากการตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งที่
กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดให้มหาวิทยาลัย ด าเนินการกรอกข้อมูลลงในระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามทวง
ถามก่อนหมดอายุความในสัญญา ตรวจสอบระบบงานความผิดทางละเมิดและแพ่ง ประกอบด้วย ๔ ระบบงาน 
ดังนี้ (๑) ระบบความรับผิดทางละเมิด (๒) ระบบความรับผิดทางแพ่ง (๓) ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา                  
(๔) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ผลการตรวจสอบมีการลงวันที่เกิดเหตุ อายุความคลาดเคลื่อน ทางนิติกรได้มี               
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว และมีการจัดระบบการติดตามการด าเนินงานเพ่ือหาผู้รับผิดที่เหมาะสมก่อน
หมดอายุความการด าเนินคด ี

 

งำนติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน  
๑.๑๖ กำรตรวจสอบติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบรักษำ 

ควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หน่วยรับตรวจ : ส ำนักคอมพิวเตอร์  

สรุปข้อตรวจพบ : ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ๓ ของส านัก
คอมพิวเตอร์ โดยมีผลการตรวจสอบติดตามฯ ดังนี้ 

 
 



๘๔ 

- ข้อเสนอแนะ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๘ ข้อ  
- ติดตามข้อเสนอแนะที่เหลืออยู่ ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๘ ข้อ ด าเนินการแล้ว จ านวน             

๖ ข้อ  
- ติดตามข้อเสนอแนะที่ยังเหลืออยู่ ปี ๒๕๕๙  จ านวน ๒ ข้อ ด าเนินการแล้ว จ านวน  

๑ ข้อ ข้อเสนอแนะทั้งหมด ๘ ข้อ ข้อเสนอแนะที่ยังเหลืออยู่ จ านวน ๒ ข้อ  
๑. ส านักคอมพิวเตอร์ ควรมีการปรับภาพแสดงผังการเดินสาย Fiber Optic ภายใน

ของแต่ละอาคารให้มีความชัดเจน คมชัดเนื่องจากตัวอักษร สีเส้น ได้มีการเลือนหายไปตามกาลเวลา (ด าเนินการแจ้ง
ผู้บริหารเพ่ือน าเข้าที่ประชุมพิจารณาเนื่องจากการปรับผังการเดินสายฯต้องใช้  มาตราส่วนที่เป็นมาตรฐานและ            
ต้องสอดคล้องกับโครงสร้างของอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย) 

๒. ส านักคอมพิวเตอร์ มีการจัดท าทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับ
การจัดสรรครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีการตรวจนับความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่คงเหลืออยู่โดยวิธีการจัดท าลงระบบ แต่ยังไม่สม่ าเสมอ ดังนั้น ส านักคอมพิวเตอร์ควรมีการ
ก าหนดการตรวจนับครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น ท าการตรวจนับทุกสิ้นเดือนหรือท าการ
ตรวจนับทุกสิ้นไตรมาส (อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยมีการจัดท าระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์และอยู่ในขั้นตอน            
การเปิดใช้ระบบ) 

 

กำรตรวจสอบพิเศษ 
๑.๑๗ สอบทำนควำมถูกต้องของกำรสรุปส ำนวนจำกนิติกร กรณีกำรสอบหำ

ข้อเท็จจริงของโรงเรียนประถมสำธิต 
หน่วยรับตรวจ : โรงเรียนประถมสำธิต 

สรุปข้อตรวจพบ : จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายตามทที่
ส านักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัย ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงโรงเรียน
ประถมสาธิต หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ท าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ โดยท าการตรวจสอบ
หลักฐานการเบิกจ่ายและบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน ๑๑ โครงการ เพ่ือสอบหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น                
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมสรุปยอดเงินจากหลักฐานที่ตรวจพบและจากความคิดเห็น                 
ของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพ่ือน าไปเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการถัดไป 

 

๑.๑๘ สรุปควำมเสียหำยเงินประกันทำงวิชำกำร  
หน่วยรับตรวจ : คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

สรุปข้อตรวจพบ : ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ือสรุปความเสียหาย บัญชี
เงินประกันทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 ข้อ (๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗             
มีฎีกาขอเบิกเงินจ านวนเท่าไหร่ มีการเบิกจากบัญชีถูกต้องหรือไม่ และจากการตรวจสอบพบว่ามีฎีกาที่เป็น             
เรื่องเดียวกันแต่มีการเขียนรายงานซ้ า จึงขอให้คัดแยกฎีกาซ้ าว่าซ้ ารายการใดบ้าง (๒) หายอดตัวเลขที่ผู้ถูก
กล่าวหาเอาไปเป็นที่แน่นอนว่ามีจ านวนเท่าไร การถอนเงินจากหลักฐาน ๓๙ รายการ จ านวนเท่าไรจ านวนเงิน          
ที่หายจากบัญชี (๓) หาหลักฐานในการน าเงินฝากเข้าบัญชีแต่ละรายการเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน กรณีที่
ผู้ถูกกล่าวได้รับคืนเงินยืม ๓ รายการ และไม่ได้น าเงินเข้าบัญชี หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบ
เสร็จสิ้นและแจ้งผลการตรวจสอบให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ 
  
 
 
 



๘๕ 

๓.๒ กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ปฏิบัติงานตามแผน           

การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตรวจสอบเรื่อง รายงานผลการติดตามแผน                   
การประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙)                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างเหมาะสม ถูกต้อง โดยแบ่งหน่วยรับตรวจออกเป็นคณะ/ส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ และสรุปข้อตรวจพบในภาพรวม ได้ดังนี้  

สรุปข้อตรวจพบในภำพรวม : 
๑. หน่วยรับตรวจระดับคณะ จ านวน ๖ คณะ : คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยการดนตรี  
๒. หน่วยรับตรวจระดับส านัก/ศูนย์/สถาบัน จ านวน ๑๓ หน่วยงาน :ส านักงานอธิการบดี, 

ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส านักโรงเรียนสาธิต ส านัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย และหน่วยตรวจสอบภายใน 

๓. สรุปผลการตรวจสอบฯ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙) พบว่า 
๓.๑ ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พบว่า  

๓.๑.๑ บางหน่วยงานยังจัดท าแบบรายงานไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด และ                    
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของกรณีใดคือปัญหาและกรณีใดคือความเสี่ยง 

๓.๑.๒ บางหน่วยงานยังขาดความเข้าใจในการจัดท ารายงาน ความเชื่อมโยง               
ความสอดคล้องในแต่ละรายงานหรือคอลัมน์ เช่น น าข้อมูลเดิมจากแบบติดตาม ปย.๒ มากรอกในแบบ ปย.๒              
ซึ่งไม่ถูกต้องตามกระบวนการและไม่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

๓.๑.๓ บางหน่วยงานยังมีการกรอกรายละเอียดในแบบรายงานไม่ครบถ้วน เช่น 
วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น เป็นต้น และการก าหนดเสร็จหรือผู้รับผิดชอบยังไม่ชัดเจน
เท่าท่ีควร  

๓.๑.๔ บางหน่วยงานยังขาดการรับรองรายงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
๓.๑.๕ บางหน่วยงานยังมีความล่าช้าในการจัดส่งแบบรายงาน ให้งานประกันคุณภาพ

การศึกษาซึ่งเป็นผู้รวบรวมและสรุปภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 
๓.๒ ระดับหน่วยรับตรวจ งานประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า 

๓.๒.๑ มีการติดตามและความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ระหว่างด าเนินการ 
๓.๒.๒ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ถูกต้องตามกระบวนการ 
๓.๒.๓ มีเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว 
 

ทั้งนี้ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สามารถป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น            
ในอนาคตได้อย่างทันการณ์ โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และหาวิธีการป้องกันและ
ควบคุม ซึ่งหากบุคลากรทุกคนในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุมค่ากับองค์กรมากยิ่งขึ้น  
 

 



๘๖ 

ตำรำงที่ ๒4 แสดงรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในรอบ ๖ เดือน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ส ำหรับงวด
ตั้งแต่วันที ่๑ เดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที ่๓๑ เดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

วัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของกำรควบคุม 
หรือควำมเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลำทีพ่บ
จุดอ่อน 

(๓) 

กำรปรับปรุง 
 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

สถำนะ 
กำรด ำเนนิกำร 

(๖) 

วิธกีำรติดตำมและสรุปผลกำรประเมิน/ 
ข้อคิดเห็น 

(๗) 
ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk)  
การด าเนินงาน 
ให้บรรลุเป้าหมาย 
และได้มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

จุดอ่อน 
การด าเนินงานการพัฒนา
และบุคลากรยังไม่เพียงพอ  
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่
ล่าช้ากว่าก าหนด หรอื 
ไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มีการบริหารจัดการ
พัฒนาและขยายพื้นที่ 

๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙/ 
๑.คณะผู้บรหิาร 
๒.ส านักงาน
อธิการบด ี
๓.ศูนย์การศกึษา
อู่ทองทวารวดี  

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

วิธีการติดตาม 
รายงานการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงาน
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
ศูนย์การศกึษาอู่ทองทวารวด ี
 

สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการยังต้องมี              
การควบคุมอย่างต่อเนื่อง  

ด้านการด าเนินงาน
(Operational 
Risk)  
การพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพ           
ทางวิชาชีพและ
บุคลากร เพือ่
สนับสนุนอาจารย์
ให้มีต าแหน่ง            
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
ให้มีคุณภาพ               
สูค่วามเป็นมือ
อาชีพ   

จุดอ่อน 
๑. คุณวุฒิอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ 
สกอ. 
๒. คุณสมบัติยังไม่ครบ
ส าหรับการท าต าแหนง่          
ทางวิชาการ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ศกัยภาพ
ด้านวิชาการของอาจารย์            
ไม่เหมาะสมตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พัฒนา “ระบบพี่เลี้ยง
และระบบที่ปรกึษา” 
ให้เป็นกลไกในการ
ส่งเสริมการท าผลงาน       
ทางวิชาการเพือ่ขอ
ก าหนดต าแหนง่           
ทางวิชาการของ 
คณาจารย ์

๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ / 
๑.คณะ 
๒.ฝ่ายวิชาการ  
๓.งานประกนั
คุณภาพ
การศึกษา 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

วิธีการติดตาม 
ติดตามจากการรายงานจ านวนอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการจากฝ่ายทะเบียน  
 

สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
จ านวนอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ           
มีแนวโน้มสงูขึ้น  
 

75 
 

86 
 



๘๗ 

 
ตำรำงท่ี ๒4  แสดงรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในรอบ ๖ เดือน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ส ำหรับงวด

ตั้งแต่วันที ่๑ เดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที ่๓๑ เดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของกำรควบคุม 
หรือควำมเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลำทีพ่บ
จุดอ่อน 

(๓) 

กำรปรับปรุง 
 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

สถำนะ 
กำรด ำเนนิกำร 

(๖) 

วิธกีำรติดตำมและสรุปผลกำรประเมิน/ 
ข้อคิดเห็น 

(๗) 
ด้านการวิจัย 
(Research 
Operational Risk) 
การบริหารงานวิจัย  
เพื่อยกระดับ
ศักยภาพนักวิจัย
และสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์    
 
 
 

จุดอ่อน 
๑. ผลงานวิจัยหลายเรื่อง 
ยังไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาต ิ
และนานาชาต ิ
๒.จ านวนผลงานสร้างสรรค์
ยังมนี้อย 
๓. คะแนนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
คะแนน ก.พ.ร. ด้านการวิจัย 
อยู่ในระดับต่ ากว่า ๓.๕๑  
ความเสีย่งท่ียังมีอยู่  
คะแนนการประกันคณุภาพ
การศึกษา และคะแนน 
ก.พ.ร. ด้านการวิจยั             
อยู่ในระดับต่ ากว่า ๓.๕๑           
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-
๒๕๕๙ (Operational Risk) 

ธันวาคม
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-บริการปรึกษา           
คลินิกวิจัย 
-การเพิ่มแรงจูงใจหรือ
รางวัลเพื่อยกระดับ
ศักยภาพนักวิจัย 
 

มีนาคม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐/ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ร่วมกับ
คณะ/หลักสูตร 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

วิธีการติดตาม 
รายงานการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และโครงการ
เกี่ยวกับการผลักดันศักยภาพนักวิจัย 
 

สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
การด าเนินงานยังมผีลการประเมนิต่ ากว่า
เป้าหมาย แต่มีการปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิด            
ความเสีย่ง คะแนนการประเมิน อยู่ในระดับ        
ต่ ากว่า ๓.๕๑ คะแนน 
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๘๘ 

ตำรำงท่ี ๒4  แสดงรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในรอบ ๖ เดือน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ส ำหรับงวด
ตั้งแต่วันที ่๑ เดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที ่๓๑ เดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ต่อ) 

 

วัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของกำรควบคุม 
หรือควำมเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลำทีพ่บ
จุดอ่อน 

(๓) 

กำรปรับปรุง 
 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

สถำนะ 
กำรด ำเนนิกำร 

(๖) 

วิธกีำรติดตำมและสรุปผลกำรประเมิน/ 
ข้อคิดเห็น 

(๗) 
 ความเสีย่งท่ียังมีอยู่  

คะแนนการประกันคณุภาพ
การศึกษา และคะแนน 
ก.พ.ร. ด้านการวิจยัอยู่ใน
ระดับต่ ากว่า ๓.๕๑             
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-
๒๕๕๙ (Operational 
Risk) 

     

ความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอก 
(External 
Environment 
Risk) 
๑.การเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม ด้าน
กระบวนการบริหาร
หลักสูตร เพื่อพัฒนา
หลักสูตรและระบบ
การจัดการเรียน               
การสอนให้มีคุณภาพ 
 

จุดอ่อนการควบคุม 
๑. ยังมีหลักสูตรที่อาจารย์
ประจ าหลักสตูรไม่ครบ           
ตามจ านวน ๕ คน 
 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่  
หลักสตูรไม่ผา่น           
การประเมินและไม่ได้ 
มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. 

มกราคม
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ควบคุมก ากับ 
การบริหารหลักสูตร
อย่างเคร่งครัด  

มีนาคม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐/ 
๑.คณะ 
๒.ฝ่ายวิชาการ  
๓.งานประกัน
คุณภาพการศึกษา  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

วิธีการติดตาม 
ติดตามและสรปุผลจากการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาและข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ระดับสถาบัน 
 

สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
มีแนวโน้มของหลักสูตรไมผ่่านการประเมินและ
ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. นอ้ยลง  
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๘๙ 

ตำรำงท่ี ๒4  แสดงรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในรอบ ๖ เดือน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ส ำหรับงวด
ตั้งแต่วันที ่๑ เดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที ่๓๑ เดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ต่อ) 

 

วัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของกำรควบคุม 
หรือควำมเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลำทีพ่บ
จุดอ่อน 

(๓) 

กำรปรับปรุง 
 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

สถำนะ 
กำรด ำเนนิกำร 

(๖) 

วิธกีำรติดตำมและสรุปผลกำรประเมิน/ 
ข้อคิดเห็น 

(๗) 
๒.ด้านสภาพ 
แวดล้อม 
เนื่องจาก
สภาพแวดล้อม
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย  
มีร้านเหล้า  
แหล่งบันเทิง   
ร้านเกมส์ เป็นต้น 
เพื่อบริหารจดัการผล
ที่เกิดกับนักศึกษา            
ให้มีประสิทธิภาพ  

จุดอ่อนการควบคุม 
ยังมีสภาพแวดล้อม           
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้  
เช่น ปิดร้านเหล้าที่ใกล้
มหาวิทยาลยั  
 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
มีผลต่อการไมส่ าเรจ็
การศึกษาตามหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส านักกิจการนสิิต
นักศึกษา ด าเนินการ
อย่างเคร่งครัดมากขึ้น
และสม่ าเสมอ  
  

มีนาคม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ / 
ส านักกิจการ           
นิสิตนักศึกษา  

ด าเนินการ           
แล้วเสร็จ            
ตามก าหนด 

วิธีการติดตาม 
ติดตามการด าเนินงานจากส านักกิจการนิสติ
นักศึกษา โดยประเมินจากเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น  
 

สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
การควบคุมและป้องกันบริหารจัดการ 
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

 

หมำยเหตุ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน 
๒๕๕๘) อยู่ระหว่างการด าเนินการเนื่องจากรอบระยะเวลาการจัดส่งรายงาน คือ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งขณะนี้งานประกันคุณภาพการศึกษา ก าลัง
รวบรวมพร้อมจัดส่ง ให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบทาน ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

78 
89 

 



90 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
 

ด้ำนกำรบริหำร 
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จัดสรร

งบประมาณ ด้านการด าเนินงานให้เพียงพอต่อการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
การฝึกอบรมบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการตรวจสอบภายใน

ต้องมีความละเอียด รอบคอบ และต้องมีความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบในแต่ละด้านเป็นอย่างดี แต่การ
ฝึกอบรมย่อมมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เห็นควรให้มีการท าสัญญาการฝึกอบรมเพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
๑. ด าเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๒. การวางแผนการตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจภายในมหาวิทยาลัย 
๓. งานบริการให้ค าปรึกษาไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 
๔. บุคลากรมีทักษะ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ 
๕. หน่วยรับตรวจบางหน่วยงานไม่ทราบบริบทและไม่เข้าใจระบบการท างานของหน่วย

ตรวจสอบภายใน  
๖. ไม่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้คะแนนผลการประเมิน

การประกันคุณภาพระดับคะแนน ๓ (มาตรฐาน) ไม่ครบทุกประเด็น ยกเว้นประเด็นที่ ๓ เรื่องความเชี่ยวชาญ          
ด้านการตรวจสอบภายในที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

๓.๓ กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย              
เป็นผู้ขับเคลื่อน บริหารจัดการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบัน
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ของเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓           
ว่าด้วยการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับ              
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด าเนินการด้านกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในกระบวนการต่าง ๆ 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน ทุกหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยได้น า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the 
Tread way Commission) ๗ ขั้นตอนมาใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน ได้แก่  
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๑.๑ การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
๑.๒ การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
๑.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
๑.๔ กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
๑.๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
๑.๖ ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
๑.๗ การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 
 

อีกทั้ง ได้น าแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหาร   
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายส าคัญ คือ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน            
เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น 
ตลอดจนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ กอรปกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดิน          
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยง
และปรับปรุงระบบควบคุมภายในนั้น  

 

๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและการด าเนินงาน
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 

๓. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยมีการระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ.  ๒๕๔๔ และได้พิจารณาความเสี่ยงที่
ยังคงเหลือยู่จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย            
การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และอาจส่งผลกระทบ
หรือท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ และการบริหารจัดการในระดับหลักสูตร             
ด้านการบริหารอาจารย์ และด้านนักศึกษาไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร          
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นความเสี่ยงพื้นฐานที่ส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
๓.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน 
๓.๓ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ 
๓.๕ ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก 
  

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย                
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของสถาบัน /หน่วยงาน เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร            
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
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๔. การประเมินความเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ ข้อค้นพบสาเหตุความเสี่ยงที่แท้จริง 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามกระบวนการของการควบคุมภายใน และ การก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง ได้แก่ ระดบัโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

๕. การตอบสนองความเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการความเสี่ยงด้วยการพิจารณา
เลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือจัดการความเสี่ยงและ             
ใช้เทคนิค 4 T’s Strategies คือ การยอมรับ (Take) การควบคุม (Treat) การยกเลิก (Terminate) และการโอน
ความเสี่ยง (Transfer)  

 

๖. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้ติดตามจากการรายงานผล           
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบ่งเป็น ๒ รอบ คือ ติดตามรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ซึ่งด าเนินการ
ตรวจสอบทานและให้ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ประเมินจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือน าข้อค้นพบที่ได้จากการตรวจสอบไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ซึ่งการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็น
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนวัตถุประสงค์ความเสี่ยง          
ที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิ ดชอบ ดังรายละเอียดในตารางที่   
๒5 
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ตำรำงที่ ๒5 กำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กจิกรรม/     

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 

ขั้นตอนและ
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง             
ที่ยังเหลืออยู ่

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำร    
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
ก่อน 

กำรจัดกำร 
หลัง 

กำรจัดกำร 
๑. พัฒนาและจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่สู่ระดับ
สากล 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ            
ในการแข่งขัน              
สู่ระดับสากล 

การจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่
ไม่ส าเร็จ             
ตามเป้าหมาย 

๑.ความพร้อมส าหรับ 
การพัฒนาและจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่               
สู่ระดับสากล 
๒.การบริหารจัดการ             
ที่อยู่ห่างจาก
มหาวิทยาลยั  
(กรุงเทพฯ - 
สุพรรณบุรี)  
๓.การแข่งขันในระดับ
สากล 

๑.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
และภาระงาน         
ให้ชัดเจน 
๒.พัฒนาพ้ืนท่ี            
ให้มีความพร้อม
ทุกด้าน 
๓.ด าเนินงาน          
ตามแผนอยา่ง
เคร่งครดั  
๔.บริหารหลักสตูร
ให้มีมาตรฐาน 
(transfer) 

สูง ปานกลาง 

๒. การพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพทางวิชาชีพและ
บุคลากร 
 

เพื่อสนับสนุน
อาจารย์ให้มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 
ให้มีคุณภาพ              
สู่ความเป็น             
มืออาชีพ 

ศักยภาพ         
ด้านวิชาการ  
ของอาจารย์           
ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

๑.คณุวุฒิอาจารย์
ประจ าหลักสตูร          
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของ สกอ. 
๒.คณุสมบตัิยังไม่ครบ
ส าหรับการท า
ต าแหน่งทางวิชาการ  

๑.สนับสนุนและ       
ส่งเสริมคณุวุฒิ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
๒.จัดโครงการ             
เพื่อสร้างศักยภาพ
ทางวิชาการของ
อาจารย ์

สูงมาก ปานกลาง 

๓. การส่งเสริม                
สร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย
ทุกระดับ และจัดอบรม
พัฒนาทักษะการท างาน
วิจัยแบบมืออาชีพ 

เพื่อยกระดับ
ศักยภาพนักวิจัย
และสร้างองค์
ความรู้     
นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์    

คะแนน    
ก.พ.ร. และ            
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา  
อยู่ในระดับ
น้อย  
 

๑.ผลงานวิจัยยังไม่ได้
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติที่ได้
มาตรฐานสากล  
๒.ไม่สามารถให้            
การสนับสนุนนักวิจัย
สร้างสรรค์งานวิจยั              
ที่มีคุณภาพ  

๑.สร้างความเข้าใจ
และจัดอบรม          
โดยแยกตามระดับ
กลุ่มนักวิจัยแต่ละ
ระดับ 
๒.จัดอบรม          
การเขียนบทความ
วิชาการ,            
ทุนการน าเสนอ, 
งานวิจัยเพื่อ         
การตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและ
นานาชาติ   
และนานาชาต ิ
๓.บริการปรึกษา
คลินิกวิจัย (Treat) 

สูงมาก ปานกลาง 
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ตำรำงที่ ๒5 กำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ (ต่อ) 

 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กจิกรรม/     

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 

ขั้นตอนและ
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง             
ที่ยังเหลืออยู ่

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำร    
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
ก่อน 

กำรจัดกำร 
หลัง 

กำรจัดกำร 
๔. การเปลีย่นแปลง          
ทางสังคม 
๔.๑ ด้านกระบวนการ
บริหารหลักสตูร  

เพื่อพัฒนา
หลักสตูรและ
ระบบการจัด          
การเรยีนการสอน    
ให้มีคุณภาพ 

ต้องปิด
หลักสตูร
เนื่องจากไมไ่ด้
มาตรฐาน         
ตามเกณฑ์ 
สกอ.  

๑.ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
มีหลักสูตรไมไ่ด้
มาตรฐานตามเกณฑ์ 
สกอ.                   
๒.ปัญหาอาจารย์
ประจ าหลักสตูร  
๓.การเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการ
ภายใน  

๑.ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ มีหลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ สกอ.                   
๒.ปัญหาอาจารย์
ประจ าหลักสตูร  
๓.การ
เปลี่ยนแปลง          
การบริหารจัดการ
ภายใน  

สูงมาก น้อย 

๔.๒ ดา้นสภาพแวดล้อม
ภายนอกมหาวิทยาลัย         
ที่ใกล้เคียงมีพื้นท่ีเสีย่ง
เกี่ยวกับอบายมุข เช่น 
ร้านเหล้า แหล่งบันเทิง 
ร้านเกมส์ เป็นต้น 
มหาวิทยาลยัต้องดูแล
ป้องกันนิสิตนักศึกษา
ห่างไกลอบายมุข          
จากสภาพแวดล้อม            
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  

เพื่อบริหารจดัการ 
ผลที่เกดิกับ
นักศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

คุณภาพของ
นิสิตนักศึกษา
และเสี่ยงต่อ
การไมส่ าเร็จ
การศึกษา           
ตามหลักสูตร  

๑.สภาพแวดล้อม          
ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  
เช่น ปิดร้านเหล้า            
ที่ใกล้มหาวิทยาลยั  
๒.ตรวจพบนิสิต
นักศึกษากระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
อบายมุข 
๓.นิสตินักศึกษา                     
มีการทะเลาะวิวาท 

๑.สร้างความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 
๒.ด าเนินการก ากับ
ดูแล ควบคุม 
ป้องกัน          
ตามกฎหมาย
ก าหนด  
๓.จัดโครงการ
ป้องกันให้นิสิต 
นักศึกษาห่างไกล
อบายมุข 

สูง ปานกลาง 
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สรุปผลกำรประเมินส่วนที่ ๓ กำรประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นภารกิจของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕             
โดยปฏิบัติงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางหรือ
มาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล กรมบัญชีกลา ง 
กระทรวงศึกษาธิการและอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเพ่ิมคุณค่าของมหาวิทยาลัย
ให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
กฎบัตรจัดท าขึ้นตามนัยข้อ ๑๓ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทิศทาง และภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้จ าแนกประเด็น           
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจากรายงานของผู้รับผิดชอบ แบ่งออกเ ป็น               
๓ ประเด็น ได้แก ่

๑. การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในตามแผน           
การตรวจสอบภายใน (Audit Plan) และตามแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ท าการตรวจสอบจ านวน ๑๘ เรื่อง โดยมีการสรุปข้อตรวจพบที่ได้จากการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัยและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในให้อธิการบดีทราบเพ่ือด าเนินการปรับปรุง พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. การประเมินผลการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่                
ในการตรวจสอบผลการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
ท าการตรวจสอบจ านวน ๑๖ หน่วยงาน และจัดส่งรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน  ที่ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยต้องรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 
๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ และเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการติดตามการประเมินผลส่วนราชการ ซึ่งการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวจะท าควบคู่กับงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินผลการควบคุมภายในเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

๓. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา           
ท าหน้าที่จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่             
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยน าข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่         
๑) การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย ๒) ศักยภาพด้านวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๗ ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓) คะแนนตามผลการปฏิบัติราชการ       
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับน้อยโดยมหาวิทยาลัย          
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ไดด้ าเนินการประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง และติดตามผลการจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงานที่ได้
จัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการควบคุมและลดความเสี่ยง ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ หลังการจัดการนั้นมีความเสี่ยงลดลง  
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

1. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานและคณะบุคคลรองรับการปฏิบัติภารกิจทั้งการตรวจสอบภายใน            
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง มีบุคลากรประจ าหน่วยตรวจสอบภายใน ครบอัตราก าลัง            
ตามมาตรฐานของกรอบอัตราก าลัง 

2. การด าเนินงานทั้งการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เป็นไป
ตามนโยบายและทิศทางการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ปฏิบัติงานมีความตั้งใจ 
ทุ่มเท และจริงจังกับการปฏิบัติงาน มีผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยได้อย่างหลากหลาย 

3. ควรน าผลสรุปข้อตรวจพบ ปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานทั้งการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง มาพิจารณาแก้ไขอย่างจริงจัง 

4. ควรเสริมสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และเจตคติ ที่มีต่อภารกิจการตรวจสอบภายใน            
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ให้มากขึ้นและต่อเนื่อง ตั้งแต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
หน่วยงาน และบุคลากรในทุกหน่วยงาน มิใช่ท าเพ่ือรายงานส่วนกลาง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ            
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ต้องท าเพ่ือประโยชน์ด้านการป้องกัน การปรามตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือประโยชน์                     
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

5. ควรวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาเพ่ือค้นหาแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่วางไว้ และน าโครงการ/
กิจกรรมดังกล่าวมาใช้ควบคุมแบบป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งเป็นวิธีการค้นพบความเสียหาย
หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคตอันจะส่งผล                
ให้ระดับความเสี่ยงนั้นลดลง 

6. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงต้องแยกให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นปัญหา เรื่องใดเป็นความเสี่ยงเรื่องที่
เป็นปัญหา (ผลร้ายในปัจจุบัน) ก็แก้ไข ส่วนเรื่องความเสี่ยงก็น่าจะบริหารให้ความเสี่ยง (สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต) 
ลดลงหรือไม่เกิดในอนาคต 
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ผลกำรประเมินส่วนที่ ๔ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและ                     
กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๙ กันยายน - ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแบ่ง
รายละเอียดออกเป็น ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 

๔.๑ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 26 - ๓0 
 

ตำรำงท่ี ๒6 ควำมถี่และร้อยละ สถำนภำพผู้ประเมิน 
 

สถำนภำพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๑๗ ๔.๔๕ 
๒. กรรมการสภาวิชาการ ๕ ๑.๓๑ 
๓. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๑๒ ๓.๑๔ 
๔. กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ๓ ๐.๗๙ 
๕. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๔ ๑.๐๕ 
๖. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ๗ ๑.๘๓ 
๗. คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/วิทยาลัย ๑๓ ๓.๔๐ 
๘. คณาจารย์ ๑๗๖ ๔๖.๐๗ 
๙. หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ ๑๔๑ ๓๖.๙๑ 

๑๐. ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา ๔ ๑.๐๕ 
รวม ๓๘๒ ๑๐๐.๐๐ 

    

 จากตารางที่ ๒6 พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นกลุ่มคณาจารย์ รองลงมาเป็นหัวหน้า
ส านักงานหรือเจ้าหน้าที่และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ส่วนผู้ร่วมประเมินส่วนน้อยที่สุดเป็นกรรมการสมาคม
ศิษย์เก่าฯ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ ๑4 
 
 
 
 



98 

แผนภูมิที่ ๑๔ สถำนภำพผู้ประเมินผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
 เจ้ำพระยำ 

 

 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยรวม 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ตำรำงที่ ๒7 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ      
 บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยรวม เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงปีงบประมำณ 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 กำรด ำเนินงำนของ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบีย่งเบน
มำตรฐำน 

แปล 
ควำมหมำย ค่ำเฉลี่ย คำ่เบีย่งเบน

มำตรฐำน 
แปล 

ควำมหมำย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบีย่งเบน
มำตรฐำน 

แปล 
ควำมหมำย 

ด้านที่ ๑ การบริหารงานเชิงระบบ ๓.๔๙ ๐.๗๐ ปานกลาง ๓.๔๒ ๐.๘๓ ปานกลาง ๓.๖๕ ๐.๙๐ มาก 
ด้านที่ ๒ การบริหารงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย   
๓.๕๑ 

 
๐.๗๒ 

 
มาก 

 
๓.๕๙ 

 
๐.๘๔ 

 
มาก 

 
๓.๗๒ 

 
๐.๘๙ 

 
มาก 

 
ด้านที่ ๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓.๓๙ ๐.๘๓ ปานกลาง ๓.๔๘ ๐.๘๐ ปานกลาง ๓.๖๔ ๐.๙๓ มาก 

รวมเฉลีย่ ๓.๔๖ ๐.๗๕ ปำนกลำง ๓.๔๙ ๐.๗๐ ปำนกลำง ๓.๖๗ ๐.๙๐ มำก 
  

 จากตารางที่ ๒7 พบว่า ผลการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาโดยรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อยู่ในระดับมาก โดยด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทั้งสามปี 
และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                
เป็นด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นด้านการบริหารงาน  
เชิงระบบ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 15 
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แผนภูมิที่ ๑๕ กำรประเมินกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำโดยรวมเปรียบเทียบ
ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ตำรำงที่ ๒8 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ    
 บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ด้ำนกำรบริหำรงำนเชิงระบบ 
 

กำรบริหำรงำนเชิงระบบ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
แปล 

ควำมหมำย 

 ด้ำนที่ ๑ บริบท      
๑. ด าเนินงานอย่างมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๓.๘๒ ๐.๘๓ มาก 
๒. ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ๓.๙๐ ๐.๘๓ มาก 
๓. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรภายนอก ๓.๙๔ ๐.๘๓ มาก 
๔. สร้างเครือข่ายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย ๓.๗๕ ๐.๘๘ มาก 
๕. ด าเนินงานโดยค านึงถึงความต้องการของสังคมด้านการเรียนรู้ ๓.๗๘ ๐.๘๙ มาก 

รวมเฉลี่ยด้ำนที่ ๑ ๓.๘๔ ๐.๘๕ มำก 
 ด้ำนที่ ๒ ทรัพยำกร     
๑. จัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความต้องการทางการศึกษา ๓.๖๕ ๐.๘๙ มาก 
๒. วางแผนงานระยะต่างๆ อย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ๓.๖๓ ๐.๘๙ มาก 
๓. แสวงหาทรัพยากรเพ่ือการด าเนินการอย่างเพียงพอ ๓.๖๐ ๐.๘๖ มาก 
๔. จัดองค์การเพ่ือด าเนินงานอย่างเหมาะสม ๓.๖๔ ๐.๘๙ มาก 
๕. ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่เสมอ ๓.๕๘ ๐.๙๑ มาก 

รวมเฉลี่ยด้ำนที่ ๒ ๓.๖๒ ๐.๘๙ มำก 
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ตำรำงที่ ๒8 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ    
 บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ด้ำนกำรบริหำรงำนเชิงระบบ (ต่อ) 
 

กำรบริหำรงำนเชิงระบบ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
แปล 

ควำมหมำย 

 ด้ำนที่ ๓ กระบวนกำร     
๑. สร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ๓.๖๒ ๐.๙๗ มาก 
๒. สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ ๓.๖๑ ๐.๙๕ มาก 
๓. ส่งเสริมความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การ ๓.๖๓ ๐.๙๖ มาก 
๔. จัดบริการสนับสนุนทรัพยากรด้วยความสะดวก รวดเร็ว ๓.๔๙ ๐.๙๑ ปานกลาง 
๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในหน้าที่รับผิดชอบ ๓.๖๘ ๐.๙๓ มาก 

รวมเฉลี่ยด้ำนที่ ๓ ๓.๖๑ ๐.๙๔ มำก 
 ด้ำนที่ ๔ ผลผลิต     
๑. ผู้จบการศึกษามีศักยภาพในการท างานสูง ๓.๕๙ ๐.๘๔ มาก 
๒. ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง ๓.๗๔ ๐.๙๐ มาก 
๓. บุคลากรมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ๓.๗๐ ๐.๙๒ มาก 
๔. มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในประเทศ ๓.๔๗ ๐.๙๒ ปานกลาง 
๕. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ ๓.๑๖ ๑.๐๒ ปานกลาง 

รวมเฉลี่ยด้ำนที่ ๔ ๓.๕๓ ๐.๙๒ มำก 
รวมเฉลี่ยทุกด้ำน ๓.๖๕ ๐.๙๐ มำก 

  

 จากตารางที่  ๒8 พบว่า การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา                        
ด้านการบริหารงานเชิงระบบโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท             
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
ตามล าดับ  
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ตำรำงที่ 29 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ     
 บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย  
  

กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
แปล 

ควำมหมำย 
 ด้ำนที่ ๑ กำรผลิตบัณฑิต    

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๓.๙๓ ๐.๘๒ มาก 
๒. เน้นศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๗๑ ๐.๘๒ มาก 
๓. ส่งเสริมการสอนท่ีเน้นสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ๓.๗๐ ๐.๘๔ มาก 
๔. พัฒนาคุณธรรมด้วยการท ากิจกรรมเพ่ือชุมชน ๓.๗๔ ๐.๘๙ มาก 
๕. สร้างคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ ๓.๗๔ ๐.๘๔ มาก 

 รวมเฉลี่ยด้ำนที่ ๑ ๓.๗๖ ๐.๘๔ มำก 
 ด้ำนที่ ๒ กำรวิจัย    

๑. มุ่งม่ันมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการวิจัย ๓.๖๙ ๐.๘๘ มาก 
๒. มุ่งม่ันในการเป็นสถาบันเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ๓.๖๓ ๐.๙๔ มาก 
๓. ส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน ๓.๖๔ ๐.๘๙ มาก 

 รวมเฉลี่ยด้ำนที่ ๒ ๓.๖๕ ๐.๙๐ มำก 
 ด้ำนที่ ๓ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม    

๑. ส่งเสริมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ๔.๐๒ ๐.๘๗ มาก 
๒. จัดระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ๓.๖๙ ๐.๙๒ มาก 
๓. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม ๓.๖๖ ๐.๙๖ มาก 

 รวมเฉลี่ยด้ำนที่ ๓ ๓.๗๙ ๐.๙๒ มำก 
 ด้ำนที่ ๔ กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน    

๑. จัดการเรียนเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓.๖๘ 
 

๐.๘๗ 
 

มาก 
 

๒. สร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ๓.๖๘ ๐.๙๒ มาก 
๓. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
๓.๖๘ 

 
๐.๙๑ 

 
มาก 

๔. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีความเชื่อมโยงกับชุมชนอย่าง                
เป็นระบบ 

๓.๕๘ 
 

๐.๙๓ 
 

มาก 
 

รวมเฉลี่ยด้ำนที่ ๔ ๓.๖๕ ๐.๙๑ มำก 
รวมเฉลี่ยทุกด้ำน ๓.๗๒ ๐.๘๙ มำก 

 

 จากตารางที่ 29 พบว่า ผลการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน 
พบว่า ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและ   
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ตามล าดับ  
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ตำรำงที่ ๓0 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ     
 บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
แปล

ควำมหมำย 
๑. หลักประสิทธิผล : มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลเป้าหมายโดยใช้

งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
๓.๖๑ 

 
๐.๙๒ 

 
มาก 

๒. หลักประสิทธิภำพ : บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้
ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

๓.๖๔ 
 
 

๐.๘๙ 
 
 

มาก 

๓. หลักกำรตอบสนอง : สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับ            
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๓.๕๘ 
 

๐.๙๑ 
 

มาก 

๔. หลักภำระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่             
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบ             
ต่อสาธารณะ  

๓.๗๑ 
 

๐.๘๙ 
 

มาก 

๕. หลกัควำมโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา               ๓.๖๓ ๐.๙๒ มาก 
๖. หลักกำรมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง                  

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย                   

๓.๖๑ 
 

๐.๙๕ 
 

มาก 

๗. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ : มีการกระจายอ านาจสู่              
ส่วนงานต่างๆ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดี
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๓.๖๖ 
 

๐.๙๓ 
 

มาก 

๘. หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๓.๗๐ 
 

๐.๙๒ 
 

มาก 

๙. หลักควำมเสมอภำค : บริหารจัดการโดยยึดหลักความ                
เท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   

๓.๕๙ 
 

๐.๙๘ 
 

มาก 

๑๐. หลักควำมมุ่งเน้นฉันทำมติ : บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้น
กระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และ                   
เสียประโยชน์ 

๓.๖๗ 
 
 

๐.๙๕ 
 
 

มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.๖๔ ๐.๙๓ มำก 
 

 จากตารางที่  ๓0 พบว่า การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา                    
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลักภาระ
รับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง และหลักความมุ่ งเน้นฉันทามติ : บริหารงาน
มหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ ตามล าดับ 
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๔.๒ กำรประเมินผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ           
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำของนิสิตนักศึกษำ 

 

 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา สามารถแสดงได้ดังตารางที่ ๓1 – ๔2 
 

ตำรำงท่ี ๓1 ควำมถี่และร้อยละ สถำนภำพผู้ประเมิน 
 

 สถำนภำพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
๑. นิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๒๑๒ ๒๑.๒๒ 
๒. นสิิตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๘๓ ๑๘.๓๒ 
๓. นิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๘๔ ๑๘.๔๒ 
๔. นิสิตนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๓๖๕ ๓๖.๕๔ 
๕. นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๕๕ ๕.๕๑ 

รวม ๙๙๙ ๑๐๐ 
  

 จากตารางที่ ๓1 พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
รองลงมาเป็นนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตามล าดับ ส่วนผู้ร่วมประเมินส่วนน้อยที่สุดเป็นนิสิตนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 16 
 

 
แผนภูมิที่ ๑๖ สถำนภำพผู้ประเมินผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ          

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำของนิสิตนักศึกษำ 
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ตำรำงท่ี ๓2 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรรับรู้ และควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำของนิสิตนักศึกษำ ด้ำนบรรยำกำศภำยใน
มหำวิทยำลัย 

ด้ำนบรรยำกำศภำยในมหำวิทยำลัย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน แปล
ควำมหมำย 

๑. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ๓.๘๕ ๐.๘๓ มาก 
๒. รู้สึกสดชื่นและมีความหวังเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย ๓.๘๐ ๐.๘๓ มาก 
๓. มีความพอใจในอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม                         

โดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
๓.๗๔ 

 
๐.๘๔ 

 
มาก 

๔. อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย              
สะอาดเป็นระเบียบ สวยงาม ร่มรื่น และได้รับการดูแล             
อย่างเหมาะสม 

๓.๗๓ 
 

๐.๘๕ 
 

มาก 

๕. โรงอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารมีเพียงพอ สะอาด               
ถูกหลักสุขอนามัย และราคาเป็นธรรม  

๓.๖๙ 
 

๐.๘๕ 
 

มาก 

๖. ห้องน้ า ห้องสุขามีเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ๓.๕๖ ๐.๙๕ มาก 
๗. มีสถานที่พักผ่อน สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย และ

สถานที่จัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาอย่างพอเพียงและ
เหมาะสม 

๓.๕๑ 
 

๐.๙๖ 
 

มาก 

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ ๓.๔๖ ๐.๙๙ ปานกลาง 
๙. มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่างๆ ทั้งแบบ

บรรยาย แบบสาธิต แบบทดลองปฏิบัติการ การท างาน            
หรือท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ฯลฯ 

๓.๗๐ 
 

๐.๘๕ 
 

มาก 

๑๐. ห้องสมุดทันสมัย บรรยากาศสะดวกสบาย มีหนังสือต ารา 
วารสาร สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งสืบค้นทางอีเล็กทรอนิกส์            
ที่ทันสมัย สะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า และเป็นระเบียบ 

๓.๗๘ 
 
 

๐.๘๕ 
 
 

มาก 

๑๑. มีศูนย์หนังสือที่สะดวกแก่การซื้อหาต ารา อุปกรณ์การเรียน 
การกีฬา การปฏิบัติทดลองอย่างเหมาะสม 

๓.๗๑ 
 

๐.๘๖ 
 

มาก 

๑๒. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายที่พร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

๓.๖๙ 
 

๐.๘๖ 
 

มาก 

๑๓. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องพร้อมส าหรับการใช้งาน ๓.๖๘ ๐.๘๗ มาก 
๑๔. บรรยากาศในห้องเรียนเปิดเผย ไว้ใจซึ่งกันและกัน ๓.๗๔ ๐.๘๕ มาก 
๑๕. มีบรรยากาศทางวิชาการเหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
๓.๗๙ 

 
๐.๘๓ 

 
มาก 

๑๖. ภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตนักศึกษาคณะนี้ ๓.๙๙ ๐.๘๖ มาก 
๑๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ๓.๘๐ ๐.๘๙ มาก 
๑๘. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคณาจารย์ ๓.๙๔ ๐.๘๙ มาก 
๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่างๆ ๓.๗๓ ๐.๙๑ มาก 
๒๐. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ๓.๙๐ ๐.๘๘ มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.๗๔ ๐.๗๒  มำก 
  

 จากตารางที่ ๓2 พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก              
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตนักศึกษาคณะนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีความเชื่อมั่น
ศรัทธาในคณาจารย์ และคณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตามล าดับ และมีเพียง ๑ ข้อ คือ การจราจรใน
มหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 



105 

ตำรำงท่ี ๓3  ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำของนิ สิตนักศึกษำ ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร               
“บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” 

 

ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร "บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ" ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน แปล
ควำมหมำย 

 ๑. ค าขวัญ “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
กระตุ้นให้ท่าน มีมานะในการเรียน 

๓.๙๔ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 

 ๒. นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ๓.๘๔ ๐.๘๑ มาก 
 ๓. นิสิตนักศึกษาเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ๓.๘๑ ๐.๘๔ มาก 

   ๔. นิสิตนักศึกษาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๓.๘๓ ๐.๘๒ มาก 
๕. นิสิตนักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ

คณาจารย์ 
๓.๘๗ ๐.๘๐ มาก 

๖. นิสิตนักศึกษารับรู้ความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัย 

๓.๘๓ ๐.๘๑ มาก 

๗. นิสิตนักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในการเป็นประชาคม ที่รัก
การท างานเป็นทีม 

๓.๘๓ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 

๘. นิสิตนักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคม           
ที่รับผิดชอบในหน้าที่ 

๓.๘๔ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 

๙. นิสิตนักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมที่ยึด
มั่นในวิธีการแห่งปัญญาและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 

๓.๘๓ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 

๑๐. นิสิตนักศึกษารับรู้และตระหนักในความเป็นประชาคมที่ยึด
มั่นในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ 

๓.๘๖ 
 

๐.๘๑ 
 

มาก 

๑๑. นิสิตนักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็น
ประชาคมท่ีตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือ             
และร่วมใจกัน 

๓.๘๖ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 

๑๒. นิสิตนักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของการเป็นประชาคม               
ที่เคารพเสียงส่วนใหญ่ โดยไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย 

๓.๘๕ 
 

๐.๘๐ 
 

มาก 

๑๓. นิสิตนักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของการเป็นประชาคม
แห่งปัญญาและการเรียนรู้ 

๓.๘๖ 
 

๐.๘๑ 
 

มาก 

๑๔. นิสิตนักศึกษารักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

๓.๘๖ ๐.๘๕ มาก 

๑๕ นิสิตนักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและ
คุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) ที่มีต่อชาติบ้านเมืองและมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๓.๙๖ 
 
 

๐.๘๕ 
 
 

มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.๘๖ ๐.๗๓ มำก 
 

 จากตารางที่ ๓3 พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา ด้านวัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตนักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อชาติบ้านเมืองและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ค าขวัญ “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” กระตุ้นให้ท่านมีมานะ               
ในการเรียนและนิสิตนักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์ ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี ๓4  ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็ นต่อกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำของนิสิตนักศึกษำ ด้ำนพฤติกรรมกำรสอนของ
คณำจำรย์ 

 

ด้ำนพฤติกรรมกำรสอนของคณำจำรย์ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน แปล
ควำมหมำย 

 ๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน ๓.๙๙ ๐.๘๑ มาก 
 ๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ ๓.๙๕ ๐.๘๐ มาก 
 ๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง 

ได้ทดลองใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ 
และได้สร้างความรู้ใหม่  

๓.๙๓ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 

   ๔. คณาจารย์สร้างแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาอยากเรียนรู้ ๓.๙๐ ๐.๘๓ มาก 
๕. คณาจารย์มีความสามารถในการบรรยายและถ่ายทอด

ความรู้ 
๓.๙๓ ๐.๘๓ มาก 

๖. คณาจารย์มีความทันสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู้ ๓.๙๒ ๐.๘๑ มาก 
๗. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน ๓.๙๓ ๐.๘๒ มาก 
๘. คณาจารย์มีความสามารถในการจูงใจและเสริมแรง ๓.๙๑ ๐.๘๑ มาก 
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนิสิตนักศึกษา ๓.๙๓ ๐.๘๒ มาก 

๑๐. คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่              
นิสิตนักศึกษา 

๓.๙๕ ๐.๘๔ มาก 

๑๑. คณาจารย์มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผล           
นิสิตนักศึกษา 

๓.๙๒ ๐.๘๒ มาก 

๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นิสิตนักศึกษา ๓.๙๐ ๐.๘๒ มาก 
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นิสิตนักศึกษา  

รักษาระเบียบวินัย 
๓.๙๑ ๐.๗๙ มาก 

๑๔. นิสิตนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้                    
ทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

๓.๙๔ 
 

๐.๘๐ 
 

มาก 

๑๕ การเรียนภาคปฏิบัติท าให้นิสิตนักศึกษาสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการท างานได้ 

๓.๙๔ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 

๑๖ นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอน              
ของคณาจารย์ 

๓.๙๑ ๐.๘๑ มาก 

๑๗ นิสิตนักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผู้สอน ๓.๙๒ ๐.๘๒ มาก 
รวมเฉลี่ย ๓.๙๓ ๐.๗๔ มำก 

  

 จากตารางที่ ๓4 พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก           
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณาจารย์มีความรอบรู้ ในวิชาที่สอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ คณาจารย์
วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นิสิตนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
และนิสิตนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน การเรียนภาคปฏิบัติ
ท าให้นิสิตนักศึกษาสามารถน าความรู้ ไปใช้ในการท างานได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี ๓5 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำของนิสิตนักศึกษำ ด้ำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษำโดยตรงของมหำวิทยำลัย 

 

ด้ำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษำ
โดยตรงของมหำวิทยำลัย 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
แปล

ควำมหมำย 

 ห้องสมุดหรือส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ ๓.๗๓ ๐.๘๗ มาก 
๒. เอกสาร สื่อและแหล่งความรู้ต่างๆ มีความพอเพียง ๓.๗๓ ๐.๘๘ มาก 
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า ๓.๗๔ ๐.๘๗ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ ๓.๗๑ ๐.๙๑ มาก 

 รวมเฉลี่ยด้ำนที่ ๑ ๓.๗๓ ๐.๘๘ มำก 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์    

๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ ๓.๗๐ ๐.๙๐ มาก 
๒. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ๓.๖๖ ๐.๙๑ มาก 
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก ๓.๗๐ ๐.๙๐ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักคอมพิวเตอร์ ๓.๗๑ ๐.๘๘ มาก 

 รวมเฉลี่ยด้ำนที่ ๒ ๓.๖๙ ๐.๙๐ มำก 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน    

๑. ได้รับความสะดวกสูงในการลงทะเบียนวิชาเรียน ๓.๖๗ ๐.๙๕ มาก 
๒. บริการเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนมีประสิทธิภาพสูง ๓.๖๙ ๐.๙๓ มาก 
๓. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพสูง ๓.๗๓ ๐.๙๓ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ๓.๖๖ ๐.๙๕ มาก 

 รวมเฉลี่ยด้ำนที่ ๓ ๓.๖๙ ๐.๙๔ มำก 
 ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ    

๑. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพสูง ๓.๖๖ ๐.๙๐ มาก 
๒. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง ๓.๖๔ ๐.๘๙ มาก 
๓. กิจกรรมองค์การบริหารนิสิตนักศึกษามีประสิทธิผลสูง ๓.๖๖ ๐.๘๙ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๓.๖๔ ๐.๙๑ มาก 

รวมเฉลี่ยด้ำนที่ ๔ ๓.๖๕ ๐.๙๐ มำก 
รวมเฉลี่ยทุกด้ำน ๓.๖๙ ๐.๙๑ มำก 

 

 จากตารางที่ ๓5 พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรงของ
มหาวิทยาลัย โดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ ๑ ห้องสมุดหรือส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ด้านที่ ๒ ส านักคอมพิวเตอร์ ด้านที่ ๓ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านที่ ๔ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ตามล าดับ  
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ตำรำงท่ี ๓6 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำของนิสิตนักศึกษำ จ ำแนกตำมสังกัดคณะ/วิทยำลัย
และรำยด้ำน 

 

คณะ/วิทยำลัย  

รำยด้ำน 

รวม 

ด้ำ
นบ

รร
ยำ

กำ
ศภ

ำย
ใน

มห
ำวิ

ทย
ำล

ัย 

ด้ำ
นว

ัฒน
ธร

รม
อง

ค์ก
ร 

"บ
้ำน

สม
เด็

จเ
จ้ำ

พร
ะย

ำ”
 

ด้ำ
นพ

ฤต
ิกร

รม
กำ

รส
อน

ขอ
งค

ณ
ำจ

ำร
ย ์

ด้ำ
นก

ำร
ให

้บร
ิกำ

รข
อง

หน
่วย

งำ
นท

ี่เก
ี่ยว

ข้อ
งก

ับ
นิส

ิตน
กัศ

ึกษ
ำโ

ดย
ตร

ง
ขอ

งม
หำ

วิท
ยำ

ลัย
 

คณะครุศำสตร ์ ค่าเฉลี่ย ๓.๙๘ ๓.๙๕ ๓.๙๕ ๓.๘๘ ๓.๙๔ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๙ ๐.๘๐ ๐.๘๓ ๐.๘๔ ๐.๗๘ 

แปลความหมาย มาก มาก มาก มาก มาก 
คณะมนุษยศำสตร์             
และสังคมศำสตร์ 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๙ ๓.๕๔ ๓.๕๐ ๓.๕๑ ๓.๕๓ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๗ ๐.๙๐ ๐.๙๗ ๐.๙๔ ๐.๘๗ 

แปลความหมาย มาก มาก มาก มาก มาก 
คณะวทิยำศำสตร์             
และเทคโนโลยี 

ค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ ๓.๖๖ ๓.๖๘ ๓.๖๑ ๓.๖๖ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๗ ๐.๘๗ ๐.๘๙ ๐.๘๘ ๐.๘๓ 

แปลความหมาย มาก มาก มาก มาก มาก 
คณะวิทยำกำรจัดกำร ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑ ๓.๖๗ ๓.๖๗ ๓.๖๒ ๓.๖๗ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๕ ๐.๗๙ ๐.๘๑ ๐.๗๘ ๐.๗๒ 
แปลความหมาย มาก มาก มาก มาก มาก 

วิทยำลัยกำรดนตรี ค่าเฉลี่ย ๓.๔๘ ๓.๔๘ ๓.๔๔ ๓.๕๑ ๓.๔๗ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๘ ๐.๙๘ ๑.๐๒ ๐.๙๘ ๐.๙๔ 

แปลความหมาย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 
 

 จากตารางที่ ๓6 พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรงของ
มหาวิทยาลัยโดยรวมเฉลี่ย จ าแนกตามคณะมีผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า 
  

คณะครุศำสตร์ ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ด้านวัฒนธรรม
องค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านการให้บริการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาเป็น ด้านวัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” และด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับนิสิตนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ด้านพฤติกรรมการสอน 
ของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากันและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ด้านวัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
และด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย มีค่า เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น           
ด้านวัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ         
ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

วิทยำลัยกำรดนตรี ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรงของ
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ด้านวัฒนธรรมองค์กร             
“บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ตามล าดับ 
 

ตำรำง ๓7 กำรทดสอบนัยส ำคัญของควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำของนิสิตนักศึกษำ ระหว่ำงคณะ/วิทยำลัย                   
ในภำพรวมและรำยด้ำน 

 

กำรรับรู้และควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                    
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F p 

๑. ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างกลุ่ม ๒๑.๓๒ ๔ ๕.๓๓ ๗.๙๓ ๐.๐๐** 
ภายในกลุ่ม ๖๖๗.๗๐ ๙๙๔ ๐.๖๗   

รวม ๖๘๙.๐๒ ๙๙๘    
๒. ด้านวัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” 

ระหว่างกลุ่ม ๒๑.๐๗ ๔ ๕.๒๗ ๗.๔๖ ๐.๐๐** 
ภายในกลุ่ม ๗๐๑.๘๕ ๙๙๔ ๐.๗๑   

รวม ๗๒๒.๙๒ ๙๙๘    
๓. ด้านพฤติกรรมการสอนของ
คณาจารย์ 

ระหว่างกลุ่ม ๒๔.๒๓ ๔ ๖.๐๖ ๗.๙๘ ๐.๐๐** 
ภายในกลุ่ม ๗๕๔.๖๑ ๙๙๔ ๐.๗๖   

รวม ๗๗๘.๘๔ ๙๙๘    
๔. ด้านการให้บริการของหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรง
ของมหาวิทยาลัย 

ระหว่างกลุ่ม ๑๗.๐๙ ๔ ๔.๒๗ ๕.๙๑ ๐.๐๐** 
ภายในกลุ่ม ๗๑๘.๙๕ ๙๙๔ ๐.๗๒   

รวม ๗๓๖.๐๔ ๙๙๘    

รวม 
ระหว่ำงกลุ่ม ๒๐.๖๘ ๔ ๕.๑๗ ๘.๐๙ ๐.๐๐** 
ภำยในกลุ่ม ๖๓๕.๔๕ ๙๙๔ ๐.๖๔   

รวม ๖๕๖.๑๓ ๙๙๘    
 

หมายเหตุ ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
 

 จากตารางที่ ๓7 พบว่า การรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา โดยเฉลี่ยในแต่ละคณะ/วิทยาลัย ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่าง           
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
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ตำรำง ๓8 กำรทดสอบนัยส ำคัญของควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยด้ำนบรรยำกำศภำยในมหำวิทยำลัย จ ำแนก
ตำมคณะ/วิทยำลัย 

 

คณะ/วิทยำลัย 
 ครุศำสตร ์

มนุษยศำสตร์            
และสังคมศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์             
และเทคโนโลยี 

วิทยำ            
กำรจัดกำร 

วิทยำลัย
กำรดนตร ี

ค่าเฉลี่ย ๓.๙๘ ๓.๕๙ ๓.๖๘ ๓.๗๑ ๓.๔๘ 
ครุศำสตร ์ ๓.๙๘ - ๐.๓๙** ๐.๓๐** ๐.๒๗** ๐.๕๑** 
มนุษยศำสตร์        
และสังคมศำสตร์ 

๓.๕๙  - ๐.๐๙ ๐.๑๓ ๐.๑๑ 

วิทยำศำสตร์            
และเทคโนโลยี 

๓.๖๘   - ๐.๐๔ ๐.๒๐ 

วิทยำกำรจัดกำร ๓.๗๑    - ๐.๒๔ 
วิทยำลัยกำรดนตรี ๓.๔๘     - 
 

หมายเหตุ ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
 

 จากตารางที่ ๓8 พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยของคณะครุศาสตร์กับ                  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัย               
การดนตรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  
 

ตำรำงที่ 39 กำรทดสอบนัยส ำคัญของควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยด้ำนวัฒนธรรมองค์กร “บ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ” จ ำแนกตำมสังกัดคณะ/วิทยำลัย 

 

คณะ/วิทยำลัย 
 ครุศำสตร ์

มนุษยศำสตร์          
และสังคมศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์           
และเทคโนโลยี 

วิทยำ            
กำรจัดกำร 

วิทยำลัย
กำรดนตร ี

ค่าเฉลี่ย ๓.๙๕ ๓.๕๔ ๓.๖๖ ๓.๖๗ ๓.๔๘ 
ครุศำสตร ์ ๓.๙๕ - ๐.๔๑** ๐.๒๙* ๐.๒๘** ๐.๔๗** 
มนุษยศำสตร์           
และสังคมศำสตร์ 

๓.๕๔  - ๐.๑๒ ๐.๑๓ ๐.๐๖ 

วิทยำศำสตร์            
และเทคโนโลยี 

๓.๖๖   - ๐.๐๐ ๐.๑๘ 

วิทยำกำรจัดกำร ๓.๖๗    - ๐.๒๔ 
วิทยำลัยกำรดนตรี ๓.๔๘     - 
 

หมายเหตุ ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 

 จากตารางที่ 39 พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านวัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ของคณะครุศาสตร์
กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และด้านวัฒนธรรมองค์กร 
“บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ของคณะครุศาสตร์กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ
วิทยาลัยการดนตรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
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ตำรำงที่ ๔0 กำรทดสอบนัยส ำคัญของควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยด้ำนพฤติกรรมกำรสอนของคณำจำรย์
จ ำแนกตำมสังกัดคณะ/วิทยำลัย 

 

คณะ/วิทยำลัย 
 ครุศำสตร ์

มนุษยศำสตร์          
และสังคมศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์            
และเทคโนโลยี 

วิทยำ            
กำรจัดกำร 

วิทยำลัย
กำรดนตร ี

ค่าเฉลี่ย ๓.๙๕ ๓.๕๐ ๓.๖๘ ๓.๖๗ ๓.๔๔ 
ครุศำสตร ์ ๓.๙๕ - ๐๔๕** ๐.๒๖ ๐.๒๘** ๐.๕๑** 
มนุษยศำสตร์           
และสังคมศำสตร์ 

๓.๕๐ 
 - ๐.๑๘ ๐.๑๖ ๐.๐๖ 

วิทยำศำสตร์             
และเทคโนโลยี 

๓.๖๘ 
  - ๐.๐๑ ๐.๒๔ 

วิทยำกำรจัดกำร ๓.๖๗    - ๐.๒๓ 
วิทยำลัยกำรดนตรี ๓.๔๔     - 
 

หมายเหตุ ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
 

 จากตารางที่ ๔0 พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ของคณะครุศาสตร์กับ           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ส่วนด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ของคณะครุศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ    
 

ตำรำงที ่๔1 กำรทดสอบนัยส ำคัญของควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยด้ำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กับนิสิตนักศึกษำโดยตรงของมหำวิทยำลัย จ ำแนกตำมสังกัดคณะ/วิทยำลัย 

 

คณะ/วิทยำลัย  ครุศำสตร ์ มนุษยศำสตร์            
และสังคมศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์            
และเทคโนโลยี 

วิทยำ             
กำรจัดกำร 

วิทยำลัย
กำรดนตร ี

ค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ ๓.๕๑ ๓.๖๑ ๓.๖๒ ๓.๕๑ 
ครุศำสตร ์ ๓.๘๘ - ๐.๓๘** ๐.๒๗* ๐.๒๖* ๐.๓๘ 
มนุษยศำสตร์            
และสังคมศำสตร์ ๓.๕๑  - ๐.๑๑ ๐.๑๒ ๐.๐๐ 

วิทยำศำสตร์              
และเทคโนโลยี ๓.๖๑   - ๐.๐๑ ๐.๑๐ 

วิทยำกำรจัดกำร ๓.๖๒    - ๐.๑๑ 
วิทยำลัยกำรดนตรี ๓.๕๑     - 
 

หมายเหตุ ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔1 พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษา
โดยตรงของมหาวิทยาลัย ของคณะครุศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
นักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ของคณะครุศาสตร์กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แตกต่างกัน                     
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ส่วนด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรง
ของมหาวิทยาลัย ของคณะครุศาสตร์กับวิทยาลัยการดนตรี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
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ตำรำงที ่๔2 กำรทดสอบนัยส ำคัญของควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยในภำพรวมทุกด้ำน จ ำแนกตำมสังกัดคณะ/
วิทยำลัย 

 

คณะ/วิทยำลัย 
 ครุศำสตร ์

มนุษยศำสตร์               
และสังคมศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์           
และเทคโนโลยี 

วิทยำ             
กำรจัดกำร 

วิทยำลัย
กำรดนตร ี

ค่าเฉลี่ย ๓.๙๔ ๓.๕๓ ๓.๖๖ ๓.๖๗ ๓.๔๗ 
ครุศำสตร ์ ๓.๙๔ - ๐.๔๑** ๐.๒๘* ๐.๒๗** ๐.๔๖** 
มนุษยศำสตร์            
และสังคมศำสตร์ 

๓.๕๓ 
 - ๐.๑๒ ๐.๑๓ ๐.๐๖ 

วิทยำศำสตร์             
และเทคโนโลยี 

๓.๖๖ 
  - ๐.๐๐ ๐.๑๘ 

วิทยำกำรจัดกำร ๓.๖๗    - ๐.๑๙ 
วิทยำลัยกำรดนตรี ๓.๔๗     - 
 

หมายเหตุ ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔2 พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมทุกด้าน ของคณะครุศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และในภาพรวมทุกด้าน ของคณะครุศาสตร์กับ          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 
 

๔.๓ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  เป็นการสอบถาม                 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบั ติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี               
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  

๔.๓.๑  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของอธิกำรบดี 
ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี สามารถแสดงได้

ดังตารางที่ ๔3-๔7 
 

ตำรำงท่ี ๔3  ควำมถี่และร้อยละ สถำนภำพผู้ประเมิน 
 

 สถำนภำพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๑๖ ๑๖.๑๖ 
๒. กรรมการสภาวิชาการ ๕ ๕.๐๕ 
๓. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๑๒ ๑๒.๑๒ 
๔. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๔ ๔.๐๔ 
๕. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ๕๕ ๕๕.๕๖ 
๖. กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ๓ ๓.๐๓ 
๗. ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา ๔ ๔.๐๔ 

รวม ๙๙ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางที่ ๔3 พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) รองลงมา
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และส่วนน้อยที่สุด คือ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ดังแผนภูมิที่ 17 
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แผนภูมิที่ ๑๗  สถำนภำพผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของอธิกำรบดี 

 

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของอธิกำรบดีโดยรวมเปรียบเทียบระหว่ำง
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ตำรำงท่ี ๔4   ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของอธิกำรบดี โดยรวม 
 

กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ี 
ของอธิกำรบดี 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

แปล 
ควำมหมำย 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

แปล 
ควำมหมำย 

ด้านที่ ๑ คุณลักษณะผู้น า ๓.๘๒ ๑.๐๙ มาก ๔.๒๓ ๐.๘๙ มาก 
ด้านที่ ๒ การบริหารงานตามหน้าที่ ๓.๘๘ ๐.๙๙ มาก ๔.๒๕ ๐.๘๒ มาก 
ด้านที่ ๓ การบริหารงานตามหลักธรรมา   

ภิบาล ๓.๙๐ ๐.๙๖ มาก ๔.๒๐ ๐.๘๐ มาก 
รวมเฉลี่ย ๓.๘๗ ๐.๗๕ มำก ๔.๒๓ ๐.๘๓   มำก 

 

 จากตารางที่ ๔4 พบว่า การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทั้งสองปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากทั้งสองปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘           
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และ               
ด้านคุณลักษณะผู้น า ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะผู้น า และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ แสดงได้ดังแผนภูมิ            
ที ่18 
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แผนภูมิที่ ๑๘ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของอธิกำรบดี โดยรวม เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ กับ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ตำรำงที่ ๔5 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของอธิกำรบดี               
ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ 

 

ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน แปล
ควำมหมำย 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก าหนดทิศทาง             
การด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ          

๔.๒๕ 
 

๐.๘๘ 
 

มาก 

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๔.๓๔ 
 

๐.๘๕ 
 

มาก 

๓. มีความสามารถในการชี้น าและรับผิดชอบต่อสังคม   ๔.๑๑ ๐.๘๖ มาก 
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ    ๔.๒๔ ๐.๘๕ มาก 
๕. สร้างขวัญก าลังใจและให้การสนับสนุนความก้าวหน้าและ

สวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม  
๔.๑๘ 

 
๐.๙๔ 

 
มาก 

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่ายและ
สนับสนุนการท างานเป็นทีม   

๔.๒๕ 
 

๐.๘๘ 
 

มาก 

๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา ๔.๓๑ ๐.๙๐ มาก 
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
๔.๐๘ ๐.๙๔ มาก 

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

๔.๐๗ 
 

๐.๙๕ 
 

มาก 

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี                        
ความเจริญก้าวหน้า 

๔.๔๑ ๐.๘๕ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๒๓ ๐.๘๙ มำก 
 

 จากตารางที่ ๔5 พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี ด้านคุณลักษณะผู้น า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี              
ความเจริญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์    
ส่วนรวม และมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี ๔6  ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของอธิกำรบดี
ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำที่ 

 

ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำที่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน แปล
ควำมหมำย 

 ๑. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ และของ
มหาวิทยาลัย        

๔.๓๖ 
 

๐.๘๗ 
 

มาก 

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๓๔ ๐.๘๐ มาก 

 ๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย  

๔.๑๕ 
 

๐.๘๗ 
 

มาก 

๔. ควบคุมดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย            
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย    

๔.๑๔ 
 
 

๐.๘๑ 
 
 

มาก 

๕. ควบคุมดูแล สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้             
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ      
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๑๕ 
 
 

๐.๘๐ 
 
 

มาก 

๖. จัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ๔.๓๓ ๐.๘๒ มาก 
๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม

เป้าหมายอย่างครบถ้วน 
๔.๒๓ 

 
๐.๘๗ 

 
มาก 

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ๔.๒๑ ๐.๘๐ มาก 
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ ๔.๓๐ ๐.๘๓ มาก 

๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจนครอบคลุม
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

๔.๓๕ 
 

๐.๗๖ 
 

มาก 

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ                
เพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

๔.๒๕ 
 

๐.๗๗ 
 

มาก 

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย                      
ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

๔.๒๐ 
 

๐.๘๑ 
 

มาก 

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ สภา
คณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนิสิตนักศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๔.๓๐ 
 
 

๐.๗๙ 
 
 

มาก 

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ไปบริหารงาน 

๔.๒๐ 
 

๐.๘๗ 
 

มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๒๕ ๐.๘๒ มำก 
 

 จากตารางที่ ๔6 พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี ด้านการบริหารงานตาม
หน้าที่ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจนครอบคลุมภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และบริหารงาน
สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี ๔7  ค่ำ เฉลี่ ยและค่ำ เบี่ ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของอธิกำรบดี                            
ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

 

ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
แปล

ควำมหมำย 
๑. หลักประสิทธิผล : มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลเป้าหมายโดยใช้

งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
๔.๑๕ 

 
๐.๗๓ 

 
มาก 

๒. หลักประสิทธิภำพ : บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้
ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

๔.๑๙ 
 
 

๐.๗๙ 
 
 

มาก 

๓. หลักกำรตอบสนอง : สามารถให้บริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๔.๑๔ 
 

๐.๘๐ 
 

มาก 

๔. หลักภำระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่            
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ  

๔.๒๙ 
 

๐.๗๒ 
 

มาก 

๕. หลักควำมโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา               ๔.๒๘ ๐.๗๖ มาก 
๖. หลักกำรมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง   

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย                   

๔.๒๑ 
 

๐.๘๕ 
 

มาก 

๗. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ : มีการกระจายอ านาจสู่ส่วนงาน
ต่างๆ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีให้แก่
มหาวิทยาลัย 

๔.๑๗ 
 

๐.๘๘ 
 

มาก 

๘. หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ             
ในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ            
ของผู้เกี่ยวข้อง 

๔.๒๖ 
 

๐.๘๓ 
 

มาก 

๙. หลักควำมเสมอภำค : บริหารจัดการโดยยึดหลัก                 
ความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   

๔.๑๔ 
 

๐.๗๖ 
 

มาก 

๑๐. หลักควำมมุ่งเน้นฉันทำมติ : บริหารงานมหาวิทยาลัย โดยเน้น
กระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และ              
เสียประโยชน์ 

๔.๑๗ 
 

๐.๘๕ 
 

มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๒๐ ๐.๘๐ มำก 
 

 จากตารางที่ ๔7 พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี ด้านการบริหารงาน            
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลักภาระรับผิดชอบ :         
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และหลักนิติธรรม : ใช้อ านาจ              
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง  
ตามล าดับ 
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๔.๓.๒  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี 
 

ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดี สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 48 - 52 
 

ตำรำงท่ี ๔8  ความถี่และร้อยละ สถานภาพผู้ประเมิน 
 

 สถำนภำพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๑๗ ๑๗.๐๐ 
๒. กรรมการสภาวิชาการ ๕ ๕.๐๐ 
๓. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๑๒ ๑๒.๐๐ 
๔. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๔ ๔.๐๐ 
๕. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ๕๕ ๕๕.๐๐ 
๖. กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ๓ ๓.๐๐ 
๗. ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา ๔ ๔.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางที่ ๔8 พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) รองลงมา
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน้อยที่สุด คือ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ แสดงได้ดังแผนภูมิที่ 19 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๑๙ สถำนภำพผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี 
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ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี  โดยรวม
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ตำรำงท่ี 49 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของรองอธิกำรดีและผู้ช่วย
 อธิกำรบดี โดยรวม เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 
 ๒๕๕๙ 
 

กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของ 
รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธกิำรบดี 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

แปล 
ควำมหมำย 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

แปล 
ควำมหมำย 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

แปล 
ควำมหมำย 

ด้ำนที่ ๑ คุณลักษณะผู้น า ๓.๘๑ ๐.๗๑ มาก ๓.๘๕ ๐.๘๖ มาก ๔.๐๖ ๐.๘๑ มาก 
ด้ำนที่ ๒ การบริหารงานตามหน้าที ่ ๓.๗๙ ๐.๗๑ มาก ๔.๐๐ ๐.๖๐ มาก ๔.๑๕ ๐.๗๓ มาก 
ด้ำนที่ ๓ การบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
๓.๗๕ ๐.๘๒ มาก ๓.๘๑ ๑.๐๓ มาก ๔.๑๔ 

 
๐.๗๒ 

 
มาก 

รวมเฉลีย่ ๓.๗๙ ๐.๗๐ มำก ๓.๙๐ ๐.๖๘ มำก ๔.๑๒ ๐.๗๕ มำก 
  

 จากตารางที่ 49 พบว่า การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งสามปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด            
ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล              
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด แสดงได้ดังแผนภูมิที่ 20 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๒๐ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี โดยรวม เปรียบเทียบ
ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ตำรำงท่ี ๕0  ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของ                    
รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ 

 

ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
แปล 

ควำมหมำย 
๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก าหนดทิศทาง                

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ          
๔.๐๖ 

 
๐.๘๒ 

 
มาก 

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๔.๑๔ ๐.๗๗ มาก 

๓. มีความสามารถในการชี้น าและรับผิดชอบต่อสังคม   ๔.๐๑ ๐.๗๘ มาก 
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ    ๔.๐๙ ๐.๘๓ มาก 
๕. สร้างขวัญก าลังใจและให้การสนับสนุนความก้าวหน้าและ

สวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม  
๓.๙๙ 

 
๐.๘๕ 

 
มาก 

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่ายและ
สนับสนุนการท างานเป็นทีม   

๔.๐๖ 
 

๐.๘๐ 
 

มาก 

๗. มีบุคลกิภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา ๔.๑๑ ๐.๘๐ มาก 
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
๓.๙๖ ๐.๘๕ มาก 

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

๔.๐๗ 
 

๐.๗๙ 
 

มาก 

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความ
เจริญก้าวหน้า 

๔.๑๔ ๐.๗๙ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๐๖ ๐.๘๑ มำก 
 

 จากตารางที่ ๕0 พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี             
ด้านคุณลักษณะผู้น า โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม และแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า            
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ตามล าดับ  
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ตำรำงที่  ๕1 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของ               
รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำที่ 

 

ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำที่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน แปล
ควำมหมำย 

๑. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ และของ
มหาวิทยาลัย        

๔.๑๒ 
 

๐.๗๙ 
 

มาก 

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๒๐ ๐.๗๔ มาก 

๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ        
ของมหาวิทยาลัย  

๔.๑๐ 
 

๐.๗๓ 
 

มาก 

๔. ควบคุมดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ                 
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย    

๔.๑๘ 
 
 

๐.๗๔ 
 
 

มาก 

๕. ควบคุมดูแล สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ                     
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๑๑ 
 
 

๐.๗๓ 
 
 

มาก 

๖. จัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ๔.๑๗ ๐.๖๘ มาก 
๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จ             

ตามเป้าหมาย อย่างครบถ้วน 
๔.๑๙ 

 
๐.๗๐ 

 
มาก 

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ๔.๑๒ ๐.๗๐ มาก 
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ ๔.๒๐ ๐.๗๗ มาก 

๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจนครอบคลุม              
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

๔.๒๒ 
 

๐.๖๙ 
 

มาก 

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ                   
เพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

๔.๑๐ 
 

๐.๗๐ 
 

มาก 

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย                   
ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

๔.๑๐ 
 

๐.๗๘ 
 

มาก 

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ            
สภาคณาจารย์และข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๔.๑๖ 
 
 

๐.๖๗ 
 
 

มาก 

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย                  
ไปบริหารงาน 

๔.๑๒ 
 

๐.๗๕ 
 

มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๑๕ ๐.๗๓ มำก 
   

 จากตารางที่ ๕1 พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี              
ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เสนอรายงาน
ประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจนครอบคลุมภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและ
มารยาทแห่งวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย 
อย่างครบถ้วน ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี ๕2  ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของ             
 รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
แปล

ควำมหมำย 
๑. หลักประสิทธิผล : มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลเป้าหมาย             

โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
๔.๐๘ 

 
๐.๗๐ 

 
มาก 

๒. หลักประสิทธิภำพ : บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้
ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด           
ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

๔.๑๕ 
 
 

๐.๗๔ 
 
 

มาก 

๓. หลักกำรตอบสนอง : สามารถให้บริการที่ตอบสนอง                
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๔.๐๓ 
 

๐.๗๑ 
 

มาก 

๔. หลักภำระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่           
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบ              
ต่อสาธารณะ  

๔.๒๑ 
 

๐.๖๗ 
 

มาก 

๕. หลักควำมโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา               ๔.๒๒ ๐.๗๐ มาก 
๖. หลักกำรมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง           

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย                   

๔.๑๒ 
 

๐.๗๓ 
 

มาก 

๗. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ : มีการกระจายอ านาจสู่ส่วนงาน
ต่างๆ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีให้แก่
มหาวิทยาลัย 

๔.๑๔ 
 

๐.๗๒ 
 

มาก 

๘. หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง 

๔.๒๑ 
 
 

๐.๗๔ 
 
 

มาก 

๙. หลักควำมเสมอภำค : บริหารจัดการโดยยึดหลัก                
ความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   

๔.๑๖ 
 

๐.๗๐ 
 

มาก 

๑๐. หลักควำมมุ่งเน้นฉันทำมติ : บริหารงานมหาวิทยาลัย             
โดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่ม            
ที่ได้และเสียประโยชน์ 

๔.๑๓ 
 
 

๐.๗๗ 
 
 

มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๑๔ ๐.๗๒ มำก 
 

 จากตารางที่ ๕2 พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี             
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลักความ
โปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ หลักภาระรับผิดชอบ : มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ แ ละ                   
หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากัน และหลักความเสมอภาค : บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียม                
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ตามล าดับ 
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๔.๓.๓  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน 
 

ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ ๕3 - ๖1 
 

ตำรำงท่ี ๕3  ควำมถี่และร้อยละ สถำนภำพผู้ประเมิน 
 

สถำนภำพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
๑. คณาจารย์ ๑๙๐ ๕๙.๑๙ 
๒. หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ ๑๓๑ ๔๐.๘๑ 

รวม ๓๒๑ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางที่ ๕3 พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ รองลงมาเป็นหัวหน้าส านักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ แสดงได้ดังแผนภูมิที่ 21 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๒๑ สถำนภำพผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน 
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ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน โดยรวม
เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ตำรำงที่ ๕4 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/
ส ำนัก/สถำบัน เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของ 
ผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/               

ศูนย์/สถำบัน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

แปล 
ควำมหมำย 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

แปล 
ควำมหมำย 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

แปล 
ควำมหมำย 

ด้านที่ ๑ คุณลักษณะผู้น า ๓.๗๐ ๐.๘๙ มาก ๓.๘๕ ๐.๘๖ มาก ๓.๗๙ ๐.๙๒ มาก 
ด้านที่ ๒ การบริหารงานตามหน้าที ่ ๓.๗๗ ๐.๘๔ มาก ๔.๐๐ ๐.๖๐ มาก ๓.๘๙ ๐.๘๗ มาก 
ด้านที่ ๓ การบริหารงาน                     

ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๗๓ ๐.๘๗ มาก ๓.๘๑ ๑.๐๓ มาก ๓.๗๖ 

 
๐.๙๕ 

 
มาก 

รวมเฉลีย่ ๓.๗๔ ๐.๘๐ มำก ๓.๙๐ ๐.๖๘ มำก ๓.๘2 ๐.๙๑ มำก 
 

 จากตารางที่ ๕4 พบว่า การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน  
ทั้ง ๓ ด้าน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดทั้งสามปี แสดงได้ดังแผนภูมิที่ 22 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๒๒ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรคณะ/ส ำนัก/สถำบัน/วิทยำลัย โดยเปรียบเทียบ 
ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ตำรำงท่ี ๕5  ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ 

 

ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
แปล 

ควำมหมำย 
๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก าหนดทิศทาง                    

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ          
๓.๗๙ 

 
๐.๙๐ 

 
มาก 

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๓.๗๙ ๐.๘๙ มาก 

๓. มีความสามารถในการชี้น าและรับผิดชอบต่อสังคม   ๓.๗๘ ๐.๘๕ มาก 
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ    ๓.๘๙ ๐.๘๕ มาก 
๕. สร้างขวัญก าลังใจและให้การสนับสนุนความก้าวหน้าและ

สวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม  
๓.๖๑ 

 
๑.๐๔ 

 
มาก 

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่ายและ
สนับสนุนการท างานเป็นทีม   

๓.๗๖ 
 

๐.๙๗ 
 

มาก 

๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา ๓.๙๑ ๐.๘๘ มาก 
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน                    

ของมหาวิทยาลัย 
๓.๗๒ ๐.๙๗ มาก 

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

๓.๗๕ 
 

๐.๙๒ 
 

มาก 

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี                        
ความเจริญก้าวหน้า 

๓.๘๙ ๐.๙๒ มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.๗๙ ๐.๙๒ มำก 
 

 จากตารางที่ ๕5 พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน ด้านคุณลักษณะผู้น า โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีบุคลิกภาพ           
ที่น่าเชื่อถือศรัทธา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และแสดงความ
มุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ
เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ และแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ตามล าดับ 
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ตำรำงที่ ๕6 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
 คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำที่ 
 

ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำที่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน แปล 
ควำมหมำย 

๑. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ และของ
มหาวิทยาลัย        

๓.๙๘ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์                 
ของมหาวิทยาลัย 

๓.๙๙ ๐.๘๒ มาก 

๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย       
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ              
ของมหาวิทยาลัย  

๓.๙๗ 
 

๐.๘๔ 
 

มาก 

๔. ควบคุมดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ             
ของ ทางราชการและของมหาวิทยาลัย    

๓.๙๐ 
 
 

๐.๘๙ 
 
 

มาก 

๕. ควบคุมดูแล สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป  
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ                  
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๓.๙๐ 
 
 

๐.๘๖ 
 
 

มาก 

๖. จัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย 

๓.๙๑ ๐.๘๘ มาก 

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จ              
ตามเป้าหมายอย่างครบถ้วน 

๓.๘๘ ๐.๘๘ มาก 

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ๓.๘๔ ๐.๙๐ มาก 
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ ๓.๙๐ ๐.๘๘ มาก 

๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจนครอบคลุม
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

๓.๘๙ 
 

๐.๘๕ 
 

มาก 

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ               
เพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

๓.๘๐ 
 

๐.๙๒ 
 

มาก 

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารหน่วยงาน                    
ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

๓.๗๖ 
 

๐.๙๓ 
 

มาก 

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ                
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้ง ส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๓.๘๙ 
 
 

๐.๘๔ 
 
 

มาก 

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย                  
ไปบริหารงาน 

๓.๘๐ 
 

๐.๙๓ 
 

มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.๘๙ ๐.๘๗ มำก 
  

 จากตารางที่ ๕6 พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ บริหารกิจการ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย และควบคุมดูแลบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ  
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ตำรำงท่ี ๕7 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/
ส ำนัก/สถำบัน ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

 

ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
แปล

ควำมหมำย 
๑. หลักประสิทธิผล : มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลเป้าหมาย                  

โดยใช้ งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
๓.๗๖ 

 
๐.๙๔ 

 
มาก 

๒. หลักประสิทธิภำพ : บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้
ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด            
ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

๓.๘๑ 
 
 

๐.๙๑ 
 
 

มาก 

๓. หลักกำรตอบสนอง : สามารถให้บริการที่ตอบสนอง                 
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๓.๗๗ 
 

๐.๙๑ 
 

มาก 

๔. หลักภำระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่           
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบ           
ต่อสาธารณะ  

๓.๘๕ 
 

๐.๘๙ 
 

 
มาก 

๕. หลักควำมโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา               ๓.๗๖ ๐.๙๙ มาก 
๖. หลักกำรมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง           

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย                   
๓.๗๒ 

 
๐.๙๘ 

 
มาก 

๗. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ : มีการกระจายอ านาจสู่ส่วนงานต่างๆ              
เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

๓.๗๔ 
 

๐.๙๔ 
 

มาก 

๘. หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ             
ในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๓.๗๙ ๐.๙๒ มาก 

๙. หลักควำมเสมอภำค : บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียม       
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   

๓.๖๙ 
 

๑.๐๑ 
 

มาก 

๑๐. หลักควำมมุ่งเน้นฉันทำมติ : บริหารงานมหาวิทยาลัย โดยเน้น
กระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และ              
เสียประโยชน์ 

๓.๗๒ 
 
 

๐.๙๙ 
 
 

มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.๗๖ ๐.๙๕ มำก 
 

 จากตารางที่ ๕7 พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ หลักประสิทธิภาพ : บริหารจัดการอย่า งเหมาะสม                
โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย และหลักนิติธรรม 
: ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ผู้เกี่ยวข้อง ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี ๕8  จ ำนวนผู้ประเมิน ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน โดยรวมทั้ง ๓ ด้ำน จ ำแนกตำมคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน 

 

คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน โดยรวมทั้ง ๓ ด้ำน   
จ ำนวนผู้ประเมิน ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน แปลควำมหมำย 

๑. คณะครุศาสตร์  ๔๒ ๓.๗๑ ๐.๙๕ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๖๐ ๔.๐๖ ๐.๖๖ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕๑ ๓.๙๒ ๐.๗๙ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๑๗ ๓.๕๘ ๑.๑๖ มาก 
๕. วิทยาลัยการดนตรี ๒๘ ๓.๘๖ ๐.๘๖ มาก 
๖. บัณฑิตวิทยาลัย   ๗ ๓.๖๐ ๐.๕๑ มาก 
๗. ส านักงานอธิการบดี ๒๘ ๓.๖๖ ๐.๖๑ มาก 
๘. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒๐ ๓.๗๐ ๐.๕๔ มาก 
๙. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๓ ๓.๘๓ ๐.๖๙ มาก 

๑๐. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๔ ๔.๔๗ ๐.๒๒ มาก 
๑๑. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๓ ๓.๐๓ ๐.๑๙ ปานกลาง 
๑๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๔ ๓.๙๖ ๐.๖๗ มาก 
๑๓. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๑๐ ๔.๔๘ ๐.๘๗ มาก 
๑๔. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๑ ๒.๖๖ ๑.๒๒ ปานกลาง 
๑๕. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๖ ๓.๖๐ ๐.๘๐ มาก 
๑๖. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๓ ๓.๙๔ ๑.๐๔ มาก 
๑๗. หน่วยตรวจสอบภายใน ๓ ๓.๐๕ ๐.๕๗ ปานกลาง 
๑๘. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๔ ๓.๗๙ ๐.๕๓ มาก 
๑๙. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๗ ๓.๙๘ ๐.๕๗ มาก 

รวมเฉลี่ย ๓๒๑ ๓.82 ๐.91 มำก 
 

 จากตารางที่ ๕8 พบว่า คณาจารย์ หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ในคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน 
ได้ประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน ทั้ง ๓ ด้าน โดยรวมเฉลี่ย             
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รองลงมาเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการดนตรี คณะครุศาสตร์ และบัณฑิต
วิทยาลัย ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน พบว่า ส านักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียน
สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ รองลงมาเป็น ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ  
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ตำรำงท่ี 59 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/
ส ำนัก/สถำบัน ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ จ ำแนกตำมคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน  

 

คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำ 
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน แปลควำมหมำย 

๑. คณะครุศาสตร์  ๓.๗๒ ๐.๘๐ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๔.๐๗ ๐.๖๖ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓.๘๘ ๐.๗๙ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๓.๖๕ ๑.๑๘ มาก 
๕. วิทยาลัยการดนตรี ๓.๘๕ ๐.๘๗ มาก 
๖. บัณฑิตวิทยาลัย   ๓.๖๓ ๐.๕๔ มาก 
๗. ส านักงานอธิการบดี ๓.๖๕ ๐.๖๒ มาก 
๘. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๓.๖๔ ๐.๖๒ มาก 
๙. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๗๙ ๐.๗๑ มาก 

๑๐. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๔.๓๓ ๐.๒๖ มาก 
๑๑. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๒.๘๓ ๐.๒๙ ปานกลาง 
๑๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๓.๖๕ ๐.๘๗ มาก 
๑๓. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๔.๔๔ ๐.๘๖ มาก 
๑๔. ส านักคอมพิวเตอร์ ๒.๖๙ ๑.๒๙ ปานกลาง 
๑๕. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๓.๕๐ ๐.๗๖ มาก 
๑๖. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๓.๔๗ ๑.๑๙ มาก 
๑๗. หน่วยตรวจสอบภายใน ๒.๙๐ ๐.๖๒ ปานกลาง 
๑๘. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๓.๘๘ ๐.๖๓ มาก 
๑๙. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๔.๐๙ ๐.๖๐ มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.79 ๐.92 มำก 
  

 จากตารางที่ 59 พบว่า ผลการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย 
/ส านัก/สถาบัน ด้านคุณลักษณะผู้น า โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน 
พบว่า โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
และส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักคอมพิวเตอร์  
มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 
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ตำรำงท่ี ๖0 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/
ส ำนัก/สถำบัน ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำที่ จ ำแนกตำมคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน 

  

คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำที่   
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน แปลควำมหมำย 

๑. คณะครุศาสตร์  ๓.๙๒ ๐.๖๕ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๔.๐๘ ๐.๖๕ มาก 

๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔.๐๒ ๐.๗๓ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๓.๕๕ ๑.๑๗ มาก 
๕. วิทยาลัยการดนตรี ๓.๙๔ ๐.๘๗ มาก 
๖. บัณฑิตวิทยาลัย   ๓.๕๘ ๐.๕๐ มาก 
๗. ส านักงานอธิการบดี ๓.๗๔ ๐.๖๐ มาก 
๘. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๓.๗๖ ๐.๕๑ มาก 
๙. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๘๗ ๐.๗๐ มาก 

๑๐. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๔.๖๖ ๐.๑๙ มากที่สุด 
๑๑. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๓.๑๗ ๐.๒๒ ปานกลาง 
๑๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๔.๑๓ ๐.๖๑ มาก 
๑๓. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๔.๕๒ ๐.๘๒ มากที่สุด 
๑๔. ส านักคอมพิวเตอร์ ๒.๗๔ ๑.๒๔ ปานกลาง 
๑๕. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๓.๗๒ ๐.๗๙ มาก 
๑๖. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๔.๒๔ ๐.๘๗ มาก 
๑๗. หน่วยตรวจสอบภายใน ๓.๓๓ ๐.๒๙ ปานกลาง 
๑๘. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๓.๗๕ ๐.๕๐ มาก 
๑๙. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๓.๙๒ ๐.๖๓ มาก 

โดยรวม ๓.๘9 ๐.87 มำก 
 

 จากตารางที่ ๖0 พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน พบว่า ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนสาธิต มรภ.
บ้านสมเด็จฯ และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ตามล าดับ ส่วนหน่วยตรวจสอบภายใน และส านัก
คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 

ตำรำงท่ี ๖1  ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/
ส ำนัก/สถำบัน ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล จ ำแนกตำมคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/
สถำบัน 

 

คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน ด้ำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน แปลควำมหมำย 

๑. คณะครุศาสตร์  ๓.๗๓ ๐.๘๘ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๔.๐๑ ๐.๗๒ มาก 

๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓.๘๔ ๐.๙๔ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๓.๕๕ ๑.๑๕ มาก 
๕. วิทยาลัยการดนตรี ๓.๗๖ ๐.๙๑ มาก 
๖. บัณฑิตวิทยาลัย   ๓.๕๙ ๐.๕๒ มาก 
๗. ส านักงานอธิการบดี ๓.๕๕ ๐.๗๑ มาก 
๘. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๓.๖๘ ๐.๕๗ มาก 
๙. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๘๓ ๐.๗๕ มาก 

๑๐. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๔.๓๕ ๐.๔๐ มาก 
๑๑. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๓.๐๓ ๐.๒๕ ปานกลาง 
๑๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๔.๐๕ ๐.๖๖ มาก 
๑๓. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๔.๔๙ ๐.๙๔ มาก 
๑๔. ส านักคอมพิวเตอร์ ๒.๕๓ ๑.๑๔ ปานกลาง 
๑๕. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๓.๕๓ ๐.๘๗ มาก 
๑๖. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๔.๐๐ ๑.๑๘ มาก 
๑๗. หน่วยตรวจสอบภายใน ๒.๘๐ ๐.๙๖ ปานกลาง 
๑๘. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๓.๗๕ ๐.๕๐ มาก 
๑๙. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๓.๙๗ ๐.๖๐ มาก 

โดยรวม ๓.76 ๐.95 มำก 
 

 จากตารางที่ ๖1 พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน พบว่า โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามล าดับ ส่วนส านักศิลปะและวัฒนธรรม           
หน่วยตรวจสอบภายใน และส านักคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
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สรุปผลกำรประเมินส่วนที่ ๔ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและ   
กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

 

 จากการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
๕ ระดับ เก็บรวบรวมข้อมูลใน ๓ ส่วน คือ ด้านการบริหารงานเชิงระบบ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์กับผู้เกี่ยวข้ อง ได้แก่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรในส านัก/หน่วยงาน และผู้น าในองค์การ           
นิสิตนักศึกษา จ านวน ๓๘๒ คน พบว่า  

๑. ผลการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยู่ในระดับมาก           
โดยด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทั้งสามปี และมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นด้าน              
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นด้านการบริหารงานเชิงระบบ 

๒. ด้านการบริหารงานเชิงระบบโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านบริบทมีผลการประเมินอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด รองลงมาเป็น ด้านทรัพยากร                             
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามล าดับ 

๓. ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา            
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็น ด้านการผลิตบัณฑิต               
ด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ตามล าดับ 

๔. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง และหลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : 
บริหารงานมหาวิทยาลัย โดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และเสียประโยชน์ 
ตามล าดับ  

 

จากการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ เก็บรวบรวมข้อมูลใน ๔ 
ด้านหลัก ได้แก่ ๑) ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย ๒) ด้านวัฒนธรรมองค์กร ๓) ด้านพฤติกรรมการสอนของ
คณาจารย์ และ ๔) ด้านการให้บริการของหน่วยงานฯ ผลการประเมินการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์กับนิสิตนักศึกษา 
จ านวน ๙๙๙ คน พบว่า  

๑. ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตนักศึกษาคณะนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีความเชื่อมั่ นศรัทธาในคณาจารย์ และ
คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตามล าดับ และมีเพียง ๑ ข้อ คือ การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และ 
เป็นระเบียบ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
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๒. ด้านวัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา           
เป็นรายข้อ พบว่า นิสิตนักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา           
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อชาติบ้านเมืองและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ค าขวัญ “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” กระตุ้นให้ท่านมีมานะในการเรียน และนิสิต
นักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์ ตามล าดับ 

๓. ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอน
เสมอ คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นิสิตนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากัน และนิสิตนักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน การเรียนภาคปฏิบัติท าให้นิสิตนักศึกษาสามารถน า
ความรู้ ไปใช้ในการท างานได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ตามล าดับ 

๔. ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย
โดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ ๑ ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็น ด้านที่ ๒ ส านักคอมพิวเตอร์ ด้านที่ ๓ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านที่ ๔ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ตามล าดับ 

๕. ผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ของนิสิตนักศึกษา จ าแนกตามสังกัดคณะ/วิทยาลัย และรายด้าน พบว่า (๑) คณะครุศาสตร์ ด้านบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ด้านวัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”                    
ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
นักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ (๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ด้านวัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” และด้านการ
ให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ (๓) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์  ค่าเฉลี่ยเท่ากันและมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ด้านวัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” และด้านการให้บริการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ (๔) คณะวิทยาการจัดการ ด้านบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ด้านวัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ด้าน
พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
นักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ และ (๕) วิทยาลัยการดนตรี ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ด้านบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัย ด้านวัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านพฤติกรรมการสอนของ
คณาจารย์ ตามล าดับ 

๖. การทดสอบนัยส าคัญของความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้และความคิดเห็ นต่อ                 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน จ าแนก
ตามสังกัดคณะ/วิทยาลัย พบว่า การรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา โดยเฉลี่ยในแต่ละคณะ/วิทยาลัย ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 

 

 จากการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นการใช้แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/
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สถาบัน ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารงานตามหน้าที่            
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี  จากการเก็ บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์กับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) กรรมการ
สมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา จ านวน ๙๙ คน พบว่า  

๑.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งสองปี             
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากทั้งสองปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านคุณลักษณะผู้น า 
ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่สุด รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะ
ผู้น า และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ 

๑.๒ ด้านคุณลักษณะผู้น าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แสดงความ
มุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม และมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา ตามล าดับ 

๑.๓ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ 
และของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจนครอบคลุม
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และบริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ 

๑.๔ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า  หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึก
ในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา และหลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้วยความเป็นธรรม 
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง ตามล าดับ 

 

๒. ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์กับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ 
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน พบว่า 

๒.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี โดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทั้งสามปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และ          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

๒.๒ ด้านคุณลักษณะผู้น าโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า            
เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม และแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา และแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ตามล าดับ 
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๒.๓ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจนครอบคลุมภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และรักษาระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างครบถ้วน ตามล าดับ 

๒.๔ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ   
หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ และหลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารด้วยความเป็นธรรม 
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากัน และหลักความเสมอภาค : บริหารจัดการโดยยึดหลัก              
ความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ตามล าดับ 

 

๓. ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน  จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์กับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ คณาจารย์ และหัวหน้าส านักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ จ านวน ๓๒๑ คน พบว่า  

๓.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน ทั้ง ๓ ด้าน 
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดทั้งสามป ี

๓.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน ทั้ง ๓ ด้าน 
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รองลงมาเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการดนตรี คณะครุศาสตร์ และบัณฑิต
วิทยาลัย ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน พบว่า ส านักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียน
สาธิต รองลงมาเป็น ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

๓.๓ ด้านคุณลักษณะผู้น า จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน พบว่าโรงเรียนสาธิต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนหน่วยตรวจสอบภายใน ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และส านักคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 

๓.๔ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน  โดยรวม           
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน พบว่า ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ และส านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ ตามล าดับ ส่วนหน่วยตรวจสอบภายใน และส านักคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

๓.๕ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน 
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน พบว่า โรงเรียนสาธิต มรภ.             
บ้านสมเด็จฯ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามล าดับ ส่วนส านักศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน และส านักคอมพิ วเตอร์               
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

๑. ขอชื่นชมความสามารถและความตั้งใจปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ 
รวมทั้งความร่วมมือกันปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภท ที่ท าให้ผลการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีน่าพึงพอใจ 

๒. ขอชื่นชมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. ๕ ปี) ที่มีระบบและกลไกในการผลักดันและสนับสนุน               
ให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและศาสตร์การสอน โดยมีการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิต 
เพ่ือสอบเข้ารับราชการครูในรูปแบบต่างๆ จนท าให้บัณฑิตสามารถสอบติดเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับราชการครูในต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้ถึงร้อยละ ๒๖.๓๒ และสอบติดในโครงการ                
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น รุ่นปี ๒๕๕๙ รูปแบบการประกันการมีงานท า (การสอบครูคืนถิ่น) ได้จ านวนมาก                
ถึงร้อยละ ๖๒.๕ 

๓. เร่งด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยง 
กลมกลืนกัน และสามารถตอบสนองได้ทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและตอบสนอง
ต่อความต้องการความรู้ของสังคมแห่งการเรียนรู้                   

๔. ควรจัดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องสวัสดิการและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรให้สมบูรณ์มากขึ้น 

๕. ควรมีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมตามพันธกิจ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงินเพ่ือใช้ในการบริหารและตัดสินใจภายในคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน 

๖. ควรจัดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ห้องเรียน สถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬา บริการ
อนามัย การจัดจ าหน่ายอาหาร การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให้มีเพียงพอ สม่ าเสมอ ให้ใกล้เคี ยงกับ             
ความคาดหวังของนิสิตนักศึกษา 

๗. ควรจัดการด้านระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสิตนักศึกษา              
เพ่ือการค้นคว้าศึกษาให้สมบูรณ์มากขึ้น 

๘. ควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ให้สมบูรณ์มากข้ึน 

๙. ควรพัฒนาระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะกิจกรรมการบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต การบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สมบูรณ์มากข้ึน 

 

ผลกำรประเมินส่วนที่ ๕ กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมอธิการบดี และ
หน่วยงาน 20 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙                 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จากการตรวจเยี่ยม
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งรับทราบปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนา               
การด าเนินงาน ในปีงบประมาณถัดไป  
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 ๑. กำรเข้ำพบอธิกำรบดีเพื่อหำรือเรื่องกำรเตรียมควำมพร้อมมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำสู่กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
 

 อธิการบดีได้น าเสนอแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑) มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาของชาติ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Re-profiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สู่ความเป็นเลิศให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเป้าไว้ ๓ ประเด็น คือ              
๑) เน้นพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ๒) เน้นพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และ ๓) เน้นพัฒนาผู้สอน 
 วิชาพ้ืนฐาน/วิชาศึกษาทั่วไป คณะทั้ง ๖ คณะนั้น ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชาพ้ืนฐาน
และวิชาศึกษาทั่วไป ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นให้ผู้สอนใช้สื่อ 
Digital ประกอบการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานและวิชาศึกษาท่ัวไป และเน้นวิชาภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้าน 
ตามนโยบายของรัฐบาลเช่นเดิม 
 วิชาเอก มหาวิทยาลัยจะเน้นพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและตอบโจทย์
ประเทศ โดยเน้น ๔ กลุ่มวิชา ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ๑) หลักสูตรการผลิตครู มุ่งผลิตบัณฑิต          
ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ๒) หลักสูตรทางดนตรี โดยเน้น
ทักษะทางด้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ๓) หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการทางด้านการบัญชี การท่องเที่ยว ธุรกิจบันเทิง และคหกรรมศาสตร์ ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ และ         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 สิ่งที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีอยู่ในทุกหลักสูตร คือ การเน้นให้น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้           
ในชีวิตประจ าวัน โดยเพ่ิมวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) มหาวิทยาลัยพยายามหาเครือข่าย
และท าข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานต่างๆ ที่รับนิสิตนักศึกษา            
ของมหาวิทยาลัยเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
  ๒) มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่คณาจารย์เพ่ือเตรียมความพร้อม               
ในการจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการต่างๆ โดยเฉพาะคณาจารย์ที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการการท าสัญญาจ้างระยะ ๗ ปี 
๑๐ ปี ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีจ านวนคณาจารย์ที่ท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด  
 ๓) สนับสนุนสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ การพัฒนา
ห้องเรียน การพัฒนาสื่อ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการปรับปรุง              
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ค่อนข้างมาก 
 ๔) มหาวิทยาลัยส่งเสริมคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาในเรื่องของการวิจัย ซึ่งหัวข้อในการวิจัย
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่
คณาจารย์เพ่ิมมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ถึง ๒๐ ล้านบาท โดยเน้นพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยทั้งหมด ๓ กลุ่ม คือ           
๑) นักวิจัยระดับต้น (เริ่มต้น) ๒) นักวิจัยระดับกลาง ๓) นักวิจัยระดับสูง (พ่ีเลี้ยง) ซึ่งมหาวิทยาลัยร่วมกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการ
พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีงานวิจัยที่เข้าเป้านโยบายของรัฐบาลค่อนข้างมาก และมีนักวิจัยเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ 
และในส่วนของนิสิตนักศึกษานั้นมหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการวิจัย และเน้นให้มีการวิจัยบูรณาการกับหน่วยงาน
ต่างๆและชุมชนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
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 ๕) การผลิตบัณฑิตครู มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์
หลักและศาสตร์การสอน มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้พหุภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาจีน และมีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 ๖) คณะครุศาสตร์ได้ท าการเปิดอบรม STEM Education ให้แก่โรงเรียนบริเวณใกล้เคียง
มหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมในการท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ  STEM 
Education 
 

 ข้อเสนอแนะที่คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้เสนอ
ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน ๓ ประเด็น มหำวิทยำลัยฯ ได้ด ำเนินกำร ดังนี้  
 

 ประเด็นที่ ๑ มหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายในการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  
 ภายในประเทศ มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือการท าวิจัย ร่วมมือการน าเสนอเวทีเผยแพร่
ผลงานวิจัย และเครือข่ายการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเรื่องสนับสนุนทุนการวิจัย 
 ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ      
ประเทศในอาเซียน ท าวิจัยร่วมกันและเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งขณะนี้มี ๒-๓ มหาวิทยาลัย ในสาธารณรัฐจีน
ที่ก าลังด าเนินการอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของการวิจัยทางด้านดนตรี และด้านวิทยาศาสตร์ 
 

 ประเด็นที่ ๒ มหาวิทยาลัยควรเน้นการวิจัยสถาบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะจ านวนผู้เข้าศึกษาและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน 
 มหาวิทยาลัยได้ส ารวจจ านวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในช่วงระยะ ๓ ปี           
ที่ผ่านมา พบว่ามีจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อจ านวนมากแต่มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาน้อย เนื่องจากมีนิสิต
นักศึกษาลาออกกลางคันเป็นจ านวนมากและพบว่าสาเหตุเกิดจากนิสิตนักศึกษาเลือกสอบ Admission              
เข้ามหาวิทยาลัยอ่ืน ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจนท าให้ต้องลาออกเพ่ือไปประกอบอาชีพ ซึ่งปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีมาตรการการเปิดรับสมัครโดยการสอบคัดเลือกท าให้ได้นิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและเกิดปัญหา
การลาออกจากสถานศึกษาน้อยลง 
 

 ประเด็นที่ ๓ มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย               
ท าหน้าทีดู่แล ส่งเสริม และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ ควรเป็นบุคคลภายนอก 
 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย               
เพ่ือติดตามขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีนายสกล ชุมทัพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิ ท ชุนดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งมีคณบดี และผู้อ านวยการศูนย์/
ส านัก/สถาบัน ร่วมเป็นกรรมการด้วย 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

 ๑) รัฐบาลก าหนดนโยบายการน าประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” โดยก าหนดให้
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นแกนน าในการท าวิจัยและพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเน้นตาม
ความถนัดและจุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัย เพ่ือผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ
การพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาควรน า “ความรู้” 
“นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยี” มาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นิสิตนักศึกษา  
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 ๒) มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมทักษะส าคัญ ๓ ข้อ คือ ๑) การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
๒) การเจรจาต่อรอง และ ๓) ความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่คณาจารย์และนิสิตนักศึกษา ตามผลส ารวจ ของ World 
Economic Forum ที่กล่าวถึง ๑๐ อันดับทักษะงานที่ส าคัญในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ และ ค.ศ. ๒๐๒๐     
 ๓) รัฐบาลให้ความส าคัญในการผลิตครูโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยจึงควรเน้น
ทักษะส าคัญๆ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตครูและต้องเป็นครูที่ทันสมัย รู้เท่าทันเหตุการณ์  
 ๔) การฝึกหัดครู ควรอยู่ในรูปแบบของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-
Integrated Learning : WIL) คณะครุศาสตร์ควรมี PDS : Professional Development School เพ่ือช่วย
พัฒนาครูในสาขาวิชาต่างๆ ในโรงเรียนทุกระดับ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียน
การสอน ท าให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้น และคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตควรจะมีรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนตามนโยบายของประเทศไทย คือ การท าให้เป็นประเทศไทย ๔.๐ ได ้
 

๒. กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย ๒๐ หน่วยงำนนั้น คณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้พบกับหัวหน้ำหน่วยงำน ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่                        
เพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน และรับฟังปัญหำควำมต้องกำรเพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน ดังนี้ 
 ๒.๑ คณะครุศำสตร์  
 กำรด ำเนินงำน 
  ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 คณะครุศาสตร์มีการโอนย้ายคณาจารย์ไปยังสาขาวิชาหลัก เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.๑) ท าให้คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์เหลือเพียง ๗๖ คน โดยมีคณาจารย์
ระดับปริญญาเอก ๓๓ คน และระดับปริญญาโท ๔๓ คน ซึ่งภาพรวมคุณวุฒิระดับปริญญาเอกยังมีจ านวนน้อย  
ซึ่งขณะนี้คณาจารย์ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาต่ออีกหลายคน การสร้างเครือข่าย โดยการจัดอบรมครูพ่ีเลี้ยง 
ผู้บริหารการศึกษา และการจัดประชุมเพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวคิดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือไปสู่การ           
มีคุณภาพของนิสิตนักศึกษา การจัดกิจกรรมของคณะฯ ได้ก าหนดรูปแบบของการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
นักศึกษาว่าต้องมีเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย ๑๒ กิจกรรม จากทั้งหมด ๒๐ กิจกรรมตลอดหลักสูตร 
 ๒) ด้ำนงำนวิชำกำร  
 การพัฒนาหลักสูตร ๒ ภาษา เพ่ือตอบรับการจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การผลักดันให้คณาจารย์มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก การจัดอบรมพัฒนาครูประจ าการให้เป็นครู            
พ่ีเลี้ยงที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเร่งรัดพัฒนาหลักสูตรที่น าไปใช้ในการพัฒนาครู และ            
การผลิตครูอาจจะลดบทบาทของคณะฯ ลง อาจจะไปในทิศทางของการพัฒนาครูประจ าการ พัฒนาครูในโรงเรียน
ขนาดเล็ก และพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ อบรมให้เป็นผู้ช่วยวิทยากร การสร้าง
เครือข่ายการบริการวิชาการพัฒนาเพ่ือกระจายให้ทั่วประเทศไทย การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ให้สามารถ
เป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาโรงเรียนได้ การจัดตั้งคลินิกวิจัยและจัดหาวิธีการเผยแพร่งานวิจัย การจัดท าวารสาร             
ครุศาสตร์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๑ ของ TCI และผลักดันแก้ไขเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาหลักสูตรและ
บริการวิชาการ โดยจุดเน้นหลักเป็นการพัฒนากลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเทียบเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ที่คุรุสภาก าหนด การจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในแต่ละรายวิชา และแต่ละสาขา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาพิจารณาในแต่ละรายวิชา 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชา โดยมีคู่มือการทดสอบของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทาง                  
ในการปฏิบัติ 
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 ๓) ด้ำนบุคลำกร 
  มุ่งเน้นให้คณาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตนักศึกษา                      
ได้น าไปใช้ในการเป็นครูในอนาคต และมุ่งให้นิสิตนักศึกษาสามารถสอนในระดับอาชีวศึกษาได้  
 ๔) ด้ำนอำคำรสถำนที่  
 การบริหารจัดการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย 
 ๕) ด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำ 
 การอบรมนิสิตนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติและน านิสิตนักศึกษาไปบริการวิชาการในสถานศึกษา 
และการบูรณาการในรายวิชาต่างๆ การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย ร่วมกัน
มุ่งเน้นในด้านศิลปวัฒนธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ 
 

 ปัญหำที่พบ 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 การรับนิสิตนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ไปสังกัด 
ในคณะหลัก อาจท าให้คุณลักษณะความเป็นครูลดลง และการย้ายนิสิตนักศึกษาไปอยู่ในคณะหลักตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับใหม่ค่อนข้างเข้มงวดต่อคณาจารย์ที่สอนเนื้อหาวิชาเอก             
ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่เห็นว่าครูไม่มีคุณภาพ แต่เน้นไปที่เนื้อหาสาระของวิชาเอกในการสอน คณะฯ จึงเห็น
ว่าผู้ที่จะสอนวิชาเอก คือ สาขาวิชาหลักเท่านั้น และคณะฯ สอนได้หรือไม่นั้น ต้องมีคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติระดับ
ปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ขึ้นไป จึงสามารถสังกัดคณะฯ และสอนวิชาเอกได้                        
ในสถานการณ์เช่นนี้ ท าให้คณาจารย์ขาดคุณสมบัติในการสอนจึงต้องย้ายไปสังกัดสาขาวิชาหลักเพ่ือให้สามารถ
สอนได ้
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) คณะฯ ควรหาจุดเด่นและจุดขายที่จะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได้ ไม่ควรผลิตบัณฑิตเหมือน
สถาบันการศึกษาอ่ืน ควรมีทุนให้นิสิตนักศึกษา และมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน หลักสูตรแบบ
ก้าวหน้าหรือหลักสูตรเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยบางแห่งน ามาใช้แล้ว นิสิตนักศึกษาที่เรียนระดับมัธยมศึกษา              
ตอนปลาย สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เรียนระดับปริญญาโทแล้วสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้
ต่อเนื่อง  
 ๒) คณะฯ ควรสร้างจุดเด่นในด้านการวิจัย โดยการเสริมสมรรถนะในการวิจัย ควรท าการวิจัยให้มาก
ขึ้น ก าหนดโจทย์ในการวิจัยร่วมกับชุมชน วิจัยร่วมกับโรงเรียน 
 ๓) ควรเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ครู สอนครูให้มีความรู้ในด้านภาษาและสามารถหา
รายได้เข้าคณะ โดยการพัฒนาและจัดท าข้อสอบบรรจุครู เนื่องจากคณะครุศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถในการออกข้อสอบ และเทคนิคการวัดผลประเมินผลอยู่แล้ว 
 ๔) การจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ควรมีข้อสอบหมวดที่วัด              
การประยุกต์ใช้ การประเมินสถานการณ์ จากการน าทฤษฎีและหลักการไปใช้ โดยข้อสอบจะต้องเริ่มจาก
คณาจารย์ที่ต้องปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่ 
  ๕) ควรพัฒนาหลักสูตรก้าวหน้าไปสู่ระดับปริญญาโท ซึ่งมีแนวโน้มที่สามารถด าเนินการได้                 
แต่อาจมีปัญหาเรื่องคณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตร และหากด าเนินการเพียงมหาวิทยาลัยเดียว อาจจะขาด
ความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามควรต้องพิจารณาตั้งแต่ระดับบนลงมาสู่ระดับล่าง  



140 

 ๖) การพัฒนาหลักสูตร ควรท าให้เป็นประชารัฐโดยให้องค์กรเอกชนมาร่วมพัฒนาครูในโ รงเรียน             
การพัฒนาหลักสูตรไม่ควรพิจารณาเฉพาะผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาเท่านั้น ควรพิจารณาองค์กรเอกชนที่มี
ศักยภาพ อาจจะได้มุมมองที่ดีและมีศักยภาพที่สามารถช่วยพัฒนาหลักสูตรได้ 
 ๗) ควรจัดท า ASEAN Plus One Professional Teaching Standard ส าหรับกลุ่มประเทศ         
ในอาเซียนบวก ๑ เช่น ถ้าใช้มาตรฐานของประเทศไทยจะสามารถไปสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ในทุก
ประเทศ โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมก่อน 
 ๘) การก้าวไปสู่ Thailand 4.0 คนไทยต้องเป็น Citizen 4.0 การที่จะสร้างนิสิตนักศึกษา 4.0            
ได้นั้นท าอย่างไรคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจะเป็น Professor 4.0 ได้ การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยน 
และเน้นการประดิษฐ์คิดค้นการหาความรู้ใหม่ คณะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอน                
เพ่ือให้เกิด Teacher 4.0 ที่เน้นการสร้างความรู้ การสร้างนวัตกรรม โดยพิจารณาถึงความแตกต่างของนักเรียน            
แต่ละคนให้มากขึ้น การหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ผนวกกับความรู้ที่มีหลากหลายน ามาสร้างเป็นความรู้ใหม่             
ให้แก่นักเรียน  
 ๙) การพัฒนาครูยังคงเป็นภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์ คณะจึงควรหาวิธีการในการพัฒนา เช่น               
มีนวัตกรรมในการพัฒนาครู การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเสริมการผลิตครู การให้ครูมีเวลาในการเตรียมการเรียน
การสอน 
 ๑๐) ควรมีข้อมูลให้โรงเรียนเลือกนิสิตนักศึกษาไปฝึกสอนได้ครบถ้วน ไม่ควรพิจารณาเฉพาะ                
ผลการเรียนเพียงอย่างเดียว อาจพิจารณาจากนิสิตนักศึกษาท่ีท ากิจกรรมหรือมีความสามารถด้านอ่ืนๆ ด้วย 
 ๑๑) การแก้ไขปัญหาการโอนย้ายที่ประหยัดงบประมาณ ควรให้วิชาเอกไปอยู่ในคณะหลัก แต่ต้อง         
มีความพอดีและการประสานงานที่ดีซึ่งกันและกัน คณะที่สอนวิชาเอกก็ต้องค านึงว่าการสอนนิสิตครูควรสอน            
ให้แตกต่างจากนิสิตในคณะหลัก  
 ๑๒) ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ของคณะฯ ให้ทันกับปีงบประมาณ 
 ๑๓) ควรประเมินผลโครงการที่คณะด าเนินการอย่างเข้มข้นโดยค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือให้
คุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย 
 ๑๔) ควรแก้ไขปัญหาเรื่องจ านวนคณาจารย์ที่ย้ายสังกัดด้วยระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 

 ๒.2 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
 กำรด ำเนินงำน 
 ๑) ด้ำนงำนวิชำกำร 
 คณะฯ ได้พัฒนาหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของคณาจารย์และการจัดโครงการ
กระตุ้นเพ่ือเร่งรัดการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง การจัดท าวารสารวิชาการชื่อ “มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” เพ่ือให้สามารถอยู่ในฐานข้อมูล TCI สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลและแหล่ง
ค้นคว้าในระดับคณะ มีงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยในระดับคณะ และได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนและผลิตนักวิจัย มีการจัดโครงการให้ความรู้หรือเผยแพร่บทความวิจัยและ
บทความวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ าเสมอ มีสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ซึ่งสามารถผลิตและ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสาขาวิชานาฏยศิลป์ที่ผลิตและเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติได้ มีการจัดท าข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันกับหน่วยงานเมื่อมีการลงพ้ืนที่
ชุมชนเพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่สังคมหรือองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นการลงนามความร่วมมือกันในการบริการ
ทางวิชาการและเชื่อมโยงไปถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการบริการอย่าง
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ต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว มีบริการวิชาการแก่สังคมแบบสร้างรายได้ คือโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งเป็น
โครงการที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป 
  ๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 คณะฯ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติครบถ้วนทั้ง ๕ ด้าน และครอบคลุมอัตลักษณ์ของคณะฯ ในด้าน “เชี่ยวชาญในศาสตร์ 
ศิลป์ ภาษา”  คณะฯให้ความส าคัญกับเครือข่ายศิษย์เก่า โดยการจัดโครงการสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่าง
ต่อเนื่อง รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งได้จัดสรรส าหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน มีการริเริ่มโครงการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ การมอบโล่เพ่ือประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และมอบโล่พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในทุกๆ ช่องทาง เพื่อประกาศ
เกียรติคุณด้านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  
คณะมีการจัดประชุมเพ่ือการสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนอย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (กบค.) เดือนละ ๑ ครั้ง การประชุมคณาจารย์ทั้งคณะ 
ภาคเรียนละอย่างน้อย ๒ ครั้ง และมีการประชุมสัญจรไป ในแต่ละสาขาวิชาเพ่ือแจ้งนโยบายส าคัญให้สาขาวิชา
ทราบตามบริบทของสาขาวิชา  
  ๓) ด้ำนงบประมำณ 
 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ แหล่งงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการทั้งประเภทงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
รายได้ (บ.กศ.) ท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะมีการจัดท าแผน           
กลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ก าหนดเป้าประสงค์ และตัวบ่งชี้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถด าเนินการเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดได้ มีการให้
นโยบายการบริหารงบประมาณแบบการกระจายอ านาจลงสู่สาขาวิชาอย่างทั่วถึง สาขาวิชาสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณที่ได้รับอย่างเป็นเอกเทศและมีความคล่องตัว และมีระบบการติดตามเร่ งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ                
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การแจ้งในที่ประชุม การส่งหนังสือเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ รายเดือน รายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 
 4) ด้ำนบุคลำกร 
 คณาจารย์มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นวิทยากรในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในทุกสาขาวิชา  
และพร้อมให้ความร่วมมือในการร่วมบริการวิชาการแก่สังคมตามความถนัดและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน 
รวมทั้งมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนานิสิตนักศึกษาต่อไป 
 ๔) ด้ำนบุคลำกร  
 คณาจารย์มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นวิทยากรในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในทุกสาขาวิชา 
และพร้อมให้ความร่วมมือในการร่วมบริการวิชาการแก่สังคมตามความถนัดและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน 
รวมทั้งมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนานิสิตนักศึกษาต่อไป 
  ๕) ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะฯ มีการด าเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์รวมถึงการศึกษา            
ดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีน              
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ คือ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและผลงานสร้างสรรค์สู่ระดับนานาชาติ               
การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน และการเข้าใจ             
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม คณะมีสาขาวิชาที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลาย
สาขาวิชา อาทิ สาขาวิชานาฎยศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และ สาขาวิชาภาษาไทย ท าให้สามารถด าเนิน
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โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับในสังคม คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ                 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านนาฏยศิลป์และศิลปกรรม สามารถสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงาน        
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้ มีชมรมวรรณศิลป์ที่ก่อตั้งขึ้น            
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบสานการแสดงเพลงพ้ืนบ้านของไทย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
แขนงหนึ่งชมรมดังกล่าวมีโอกาสเผยแพร่การแสดงสู่สาธารณะตามวาระและโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ 
  ๖) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
 คณะฯ มีการจัดท าเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของคณะ ชื่อ “HU-SO 
NEWS” เป็นการประมวลภาพและรายงานผลการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมฉบับย่อ และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)                
เพ่ือรับทราบความเคลื่อนไหวของคณะอย่างสม่ าเสมอ ข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นเสมือนเอกสารจดหมายเหตุ
ที่บันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในคณะฯ นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังได้รับการจัดเก็บไว้ในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของคณะด้วย ท าให้สะดวกต่อการสืบค้นและอ้างอิงในโอกาสต่างๆ ได้ 
 

 ปัญหำที่พบ 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ๑) ด้านนโยบายการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ยังไม่มีความชัดเจน  
 ๒) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ทันสมัย 
 ๓) นโยบายการพัฒนาหลักสูตรยังไม่ชัดเจน 
 ๔) อาคารสถานที่และสถานที่ไม่เพียงพอ 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) คณะฯ ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการปรับวิธี             
การสอนให้นิสิตนักศึกษาได้รู้จักคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
 ๒) การจัดการเรียนการสอนจะใช้รูปแบบใดต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชานั้น และต้องเป็น  
การเรียนแบบการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) 
 ๓) ควรปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและด าเนินการทั้งระบบ            
โดยจัดให้เป็นวาระของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าสูงและต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ๔) นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาในปัจจุบันเน้นการเป็นคณาจารย์ ๔.๐ คือต้องมีความรู้                  
ในศาสตร์นั้นและต้องสร้างนวัตกรรม 
 ๕) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ตรงสาขาวิชาที่สอน รวมทั้ง              
การจัดท าผลงานวิชาการด้วย 
 ๖) ควรสร้างผลงานวิจัยของคณาจารย์เพ่ือการเรียนรู้ และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยควรมุ่งไปที่นิสิตนักศึกษา 
 ๗) ควรวิเคราะห์สาขาวิชาที่เปิดสอนให้สอดคล้องและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและ          
การพัฒนาประเทศ 
 ๘) ควรจัดท าห้องเรียนให้เป็นสังคมของการสืบค้น (Community of Inquiry) เริ่มต้นด้วยการน า
ปัญหาเข้าไปแทนการสอนจากต าราและให้หาค าตอบโดยการแบ่งกลุ่มท าเป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning)  
 ๙) ควรสร้างความรักความสามัคคีให้เพ่ิมมากขึ้น เพราะความสามัคคีในหมู่คณะและองค์กร มีส่วน
ช่วยให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ และเป็นการพัฒนาในลักษณะก้าวกระโดด  
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 ๒.๓ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 กำรด ำเนินงำน  
 ๑) ด้ำนงำนวิชำกำร 
 คณะฯ มีการด าเนินงานเน้นด้านวิชาการ งานวิจัย การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการวิจัย
และมีทุนสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาท างานร่วมกัน การให้ความส าคัญกับเครื่องมือและความเป็น
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ การบริการวิชาการมีทั้งแบบให้เปล่าและเพ่ือหารายได้ เน้ นผลงานที่ตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะนวัตกรรมใหม่ และการด าเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล            
การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และท างานในรูปแบบการสนับสนุน งานวิจัยของคณาจารย์
เป็นเชิงวิชาการและจะต้องได้รับการพัฒนาในเชิงการค้า มีหน่วยงาน SME รองรับการค้า และผลก าไรที่เกิดขึ้นจะ
เข้าสู่ระบบรายได้ การด าเนินการจัดตั้งภาควิชาใหม่ จากเดิมมี ๒ ภาควิชา เพ่ิมเป็น ๗ ภาควิชา โดยการปรับเอา
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกันเข้าไปอยู่ในภาควิชาเดียวกัน ประกอบด้วย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสต ร์
ประยุกต์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ การจัดให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ท าหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติงานวิจัยกลาง และ
ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการ ๓ ห้อง คือ ห้อง scanning electron ห้องหอดูดาว และห้องพลังงานทดแทน และ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท างานวิจัยเรื่องต่างๆ การจัดระบบและกลไกเรื่องของการบริหารจัดการงานวิจัย ระบบ
การสืบค้นข้อมูล การกระตุ้นให้คณาจารย์ร่วมกันพัฒนาผลงานวิจัยและน าตีพิมพ์เผยแพร่โดยสนับสนุน
ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์และยกย่องคณาจารย์ที่ มี
ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมเพ่ือผลักดันให้คณาจารย์มีงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมไปสู่           
การเรียนรู้ โดยการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และจัดท าโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน การบริหาร
จดัการคณะด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการเรื่องแผนกลยุทธ์ การจัดทบทวนและวิพากษ์แผนกลยุทธ์            
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและเป็นที่ต้องการของ
สังคม และการก ากับมาตรฐานการศึกษาตามพันธกิจหลักและการทบทวนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร 

   ๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 การด าเนินงานของคณะฯ มีเป้าหมายที่ SME โดยรายได้ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เกิดจาก SME และ 
๑๐ เปอร์เซ็นต์ที่เกิดจากบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งคณะให้การสนับสนุนโดยใช้งบประมาณของศูนย์วิทยาศาสตร์  

 ๓) ด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำ 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษา ทั้งในเรื่องของสติปัญญา สังคม อารมณ์ และ
ร่างกาย รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา 

 ๔) ด้ำนงบประมำณ  
 มีการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และ               
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และงบประมาณเงินบ ารุง
การศึกษาสามารถเบิกจ่ายได้ ๖๕ เปอร์เซ็นต ์
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 ปัญหำที่พบ 
 ด้ำนงบประมำณ 

 ๑) งบประมาณลงทุน ในส่วนของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มีการปรับลดวงเงินท าให้ต้องเพ่ิม
ขั้นตอนในการด าเนินการ และต้องใช้เวลาเพ่ิมขึ้น แต่สามารถแก้ไขโดยจัดการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน   
ทุกปี  
 ๒) การอนุมัติงบประมาณเงินบ ารุงการศึกษางวดที่ ๑ ไม่เพียงพอในการด าเนินงานส่งผลให้
การอนุมัติเงินงวดที่ ๒ เหลือเวลาให้ด าเนินการน้อย  
 ๓) ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ยังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 ๔) งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยยังได้รับไม่เพียงพอ 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ฯ จ าเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ และมีเครื่องมือ
ต่างๆ ที่ครบถ้วนและทันสมัย 
 ๒) ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการกับการท างาน Work Integrated 
leaning (WIL) เมื่อจบแล้วจะมีงานท า ได้ประสบการณ์และรู้จักกับนายจ้างในอนาคต 
 ๓) ควรจัดห้องเรียนให้เป็นสังคมของการสืบค้น (Community of inquiry) เน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
และน าประเด็นปัญหามาหารือกัน โดยมีค าถามให้ผู้เรียนหาค าตอบ 
 ๔) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ควรเป็นที่ พ่ึงของท้องถิ่น และช่วยใน การพัฒนาการจัดการเรียน              
การสอน มีโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือกับทุกสาขาวิชา ทุกคณะ เพ่ือจัดท างานวิจัยที่สามารถช่วยพัฒนาแก้ไข
ปัญหาในชุมชนท้องถิ่น พัฒนาครู และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 ๕) ควรจัดอบรมและสร้างความคิดของคณาจารย์ให้เป็นวิทยาศาสตร์ และขยายผลไปสู่นิสิต
นักศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง 
 ๖) คณะฯ ควรท าวิจัยและหาผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถขายได้และมีรายได้เข้ามหาวิทยาลัยได้  
 ๗) ควรท าวิจัยเรื่องข้อมูลผู้เรียนและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต อาทิ จ านวนนิสิตนักศึกษา             
ที่ส าเร็จการศึกษา จ านวนผู้มีงานท า จ านวนผู้ออกไปท างานในระหว่างเรียน เป็นต้น  
 ๘) ควรแก้ปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณที่ด าเนินการล่าช้า โดยเบิกจ่ายงบประมาณให้ทัน
ปีงบประมาณอย่างน้อย ๘๐ เปอร์เซ็นต ์
 

 ๒.๔  คณะวิทยำกำรจัดกำร 
 กำรด ำเนินงำน 
 ๑) ด้ำนงำนวิชำกำร 
 คณะฯ ด าเนินการจัดท าหลักสูตรใหม่ ๓ หลักสูตร หลักสูตรสหกิจศึกษา(การจัดการธุรกิจ            
ค้าปลีก) อยู่ระหว่างการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอลมีเดียได้รับความ
เห็นชอบ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ส่วนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) อยู่ระหว่างการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย การจัดหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ           
ในการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการ              
เป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาคลังข้อสอบเพ่ือประหยัดทรัพยากรและบุคลากร ได้รับการใช้บริการจากคณาจารย์
หลายสาขาวิชา การพัฒนาศาสตร์วิชาชีพ โดยการท างานวิจัยมารองรับ การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์วิจัย
ทางบริหารธุรกิจ ศูนย์วิจัยทางด้านโลจิสติกส์ และศูนย์วิจัยด้านภาพยนตร์และวิทยุโทรทัศน์ การจัดท าการเรียน
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การสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ IPTV เผยแพร่ การจัดหาห้องเรียนออนไลน์ ๒๐ ห้อง โดยติดตั้ง Stand อัจฉริยะ   
ไว้บริการผู้สอน การพัฒนาหลักสูตรที่มีการถ่ายเทบุคลากรในวิชาชีพ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนโดยลงนาม
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์กับประเทศกัมพูชา และส่งเสริมการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ 
 ๒) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 คณะฯ เร่งรัดการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ มีการใช้เทคโนโลยีควบคุมความปลอดภัย
ด้วยกล้องวงจรปิด ควบคุมเครื่องปรับอากาศและการใช้ห้องเรียนอย่าง เหมาะสม จัดท าจุดบริการนักศึกษาแบบ 
One Stop Service และจัดท าห้องสอนทางไกล (VDO conference) 
 ๓) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  สัดส่วนคณาจารย์ต่อนักศึกษายังค่อนข้างสูง แต่ได้พยายามแก้ไขโดยการรับนักศึกษาตาม
จ านวนที่เสนอไว้ในหลักสูตร การจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนการสอนโดย
สาขาวิชาต่างๆ ได้เชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาปัจจุบัน และด าเนินการผลิตภาพยนตร์ 
โดยสาขาวิชาภาพยนตร์ได้ผลิตภาพยนตร์ จ านวน ๑ เรื่อง และสาขาวิชาโฆษณาธุรกิจบันเทิงได้ผลิตภาพยนตร์ 
จ านวน ๑ เรื่อง และมีค่ายเพลง 
 

 ปัญหำที่พบ 
ด้ำนงำนวิชำกำร 

  ๑. นิสิตนักศึกษาออกระหว่างเรียนค่อนข้างมาก 
  ๒. ไม่สามารถควบคุมจ านวนนิสิตนักศึกษาได้ เนื่องจากนิสิตนักศึกษาเรียนได้ระยะหนึ่งแล้ว
ลาออกไปศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน 
  ๓. งานวิจัยของคณาจารย์ไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน 
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 ๑) ควรผลักดันการเรียน เช่น ๑.จ านวนนิสิตนักศึกษาที่มากเกินไปไม่เป็นไปตามสัดส่วนของ
คณาจารย์ : นิสิตนักศึกษา ๒.ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ยังมีน้อยเกินไป ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาพยายามผลักดันเรื่องการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ควรมีกฎ กติกาเคร่งครัดเพ่ือลดจ านวนการผลิตบัณฑิตลง หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถผลิตบัณฑิต
ให้ได้มาตรฐานสูง จะเกิดปัญหาแต่สิ่งที่อาจจะต่อยอดได้ คือ คณบดีคณะวิทยาการจัดการหรือบริหารธุรกิจหรือ
ศิลปศาสตร์จะรวมตัวกันเพ่ือผลักดันในกลุ่มราชภัฏหรือมหาวิทยาลัย เพ่ือต่อรองกับรัฐบาล และควรมี การออก
กฎหมายให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในลักษณะบูรณาการกับการท างาน Work Integrated 
Learning (WIL) ให้ได้มากขึ้น  
 ๒) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความจ าเป็นมากขึ้น คณะฯ ควรเตรียมการเรื่องการพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตนักศึกษา เช่น บางแห่งน าคะแนนการสอบ CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL มาเป็น
เกณฑ์ในการส าเร็จการศึกษา เป็นต้น มหาวิทยาลัยควรพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ และก าหนดว่านิสิตนักศึกษา
ต้องท าคะแนนภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์จึงจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
 ๓) ควรพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การออกเสียง การใช้ภาษาที่ชัดเจนและถูกต้อง             
เริ่มตั้งแต่คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และจะต้องทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ๔) ควรผลักดันเรื่องภาษาอังกฤษเป็นวาระของมหาวิทยาลัย และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง             
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงการสอนในห้องเรียนเท่านั้น ควรมีการศึกษาค้นคว้า  มีการสอน
ภาษาอังกฤษในทุกสาขาวิชา และมีการประเมินผลโครงการอบรมภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างแท้จริง และมหาวิทยาลัยต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน 
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 ๕) ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับระบบโฆษณา ซึ่งปัจจุบันการโฆษณาลดน้อยลงอย่างมาก อาจเป็นไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจของโลก แต่ผลต่างๆ กระทบต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และวงการสื่อสารมวลชนทุกระบบ ท าให้ในการผลิตบัณฑิตต้องศึกษาการตลาด
เช่นกัน  
 ๖) การวิจัยของคณาจารย์ ส่วนใหญ่เป็นการท าวิจัยตามความต้องการของอาจารย์ ไม่ใช่ของ
ผู้ประกอบการ จึงควรหาวิธีพัฒนางานวิจัยให้เข้าไปสู่ตลาดแรงงาน 
 ๗) ควรติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศ ในเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนจากการเรียน 
แบบ Lecture Based มาใช้การเรียนแบบ Work Integrated Learning (WIL) คือเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ และ
มีการท าสัญญาร่วมกันระหว่างสถานประกอบการกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย   
 ๘) รัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ในการท างานวิจัยเพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยจึงควรจัดท าโครงการให้เป็นไปในทิศทางดังกล่าว หากไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดจะ
ถูกตัดงบประมาณ  
 ๙) มหาวิทยาลัยควรผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานควบคู่ไปกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือทางด้าน 
ICT ได้ เพ่ือสร้างโอกาสการท างานในภูมิภาค และระดับนานาชาติ  
 ๑๐) นิสิตนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการมีจ านวนมาก ควรหามาตรการควบคุมไม่ให้นิ สิต
นักศึกษาออกระหว่างเรียน หาวิธีการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วอยู่จนส าเร็จการศึกษา 
 ๑๑) การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในประเทศแคนาดาให้มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจาก            
การมีงานท าของบัณฑิตว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ได้ปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาที่ เรียนมาหรือไม่ รวมทั้ง
พิจารณาจากสัดส่วนของการสอบแข่งขันเข้าเรียนและพิจารณาจากการตีพิมพ์ในนิตยสารระดับประเทศและ           
ผลการจัดอันดับการวิจัย 
 

 ๒.๕ บัณฑิตวิทยำลัย  
 กำรด ำเนินงำน 
 ๑) ด้ำนงำนวิชำกำร 
  การพัฒนาระบบการก ากับมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และการบูรณาการ
ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้น า              
การเปลี่ยนแปลงและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล การบริการ
วิชาการทางสังคมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 
 

 ปัญหำที่พบ 
 ๑) ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 ส านักงานและห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษาควรอยู่ในบริเวณอาคารเดียวกันเพ่ือการอ านวย
ความสะดวกที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของนักศึกษาและคณาจารย์ ควรปรับปรุงห้องเรียนให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๒) ด้ำนบุคลำกร  
 ขาดบุคลากรจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
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 ๑) ควรมีกรอบการวิจัยที่ชัดเจนให้แก่นักศึกษาและมุ่งเป้าในการท าวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถ่องแท้ 
แตกฉากจนได้องค์ความรู้ที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชน สามารถขยายขอบข่าย
งานวิจัยได้ โดยการให้คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาคิดโจทย์วิจัยร่วมกัน 
 ๒) ควรจัดเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง Work - Integrated Learning (WIL) 
Project - Based Learning (PBL) การเรียนรู้แบบการกระท าจะต้องสอดแทรกลงไปในทัศนคติและวิธีการ             
การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ เพ่ือน าไปสู่การเรียนการสอน ๔.๐ ได้ 
 ๓) ควรสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาท าการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือศึกษาว่าบริเวณ
มหาวิทยาลัยหรือกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านใดบ้างที่จะต้องด าเนินการแก้ไข อาทิ ด้านมลพิษทางเสียง              
ทางอากาศ น้ าเสีย และการจราจร เป็นต้น  
 ๔) ควรให้ความส าคัญเก่ียวกับประเด็นปัญหาการลอกเลียนผลงานวิชาการ  
 ๕) ควรส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในชั้นเรียน ใช้ เทคนิคการสอน หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ            
การคิดและการเรียนรู้ของนักการศึกษา มาประยุกต์ใช้และพัฒนาด้านการเรียนการสอน เพ่ือก้าวเข้าสู่การเรียน
การสอน ๔.๐ 
 ๖) ควรบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยในเชิงรุก 
 ๗) ควรส่งเสริมและเน้นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ๘) ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพ่ือน าผลสัมฤทธิ์ที่ได้มา
พัฒนากิจกรรมและโครงการในครั้งต่อไป 
 

 ๒.๖ วิทยำลัยกำรดนตรี  
 กำรด ำเนินงำน 
 ๑) ด้ำนงำนวิชำกำร 
 วิทยาลัยฯ มีนโยบายใช้หลักการของ STEM+ARTS =STEAM ที่เน้นถึงวิชาชีพด้านดนตรีและ              
การบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ รวมถึงการสอนเข้าด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนมีแขนงวิชาเอกทางเลือกในการเรียนที่มากขึ้น 
สามารถสร้างงานด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการบริการของประเทศ มีหลักสูตร
และระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรและแขนงวิชาเอกที่ใช้                
เกณฑ์มาตรฐานของ International Society of Music Education จัดให้มีรายวิชาที่สอนโดยคณาจารย์                    
ชาวต่างประเทศ และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและในการสื่อสาร ด้านหลักสูตร ปัจจุบันมี ๓ หลักสูตร คือ 
ระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีตะวันตกและสาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ และระดับ
ปริญญาโท ๑ หลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษาของคณะครุศาสตร์ไปพร้อมกัน ดังนั้ นการพัฒนา
หลักสูตรจะมี ๔ หลักสูตร คือการพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ดนตรีศึกษา ดนตรี
ตะวันตก การพัฒนาวิชาแกนเป็นวิชาพ้ืนฐาน โดยมีการบูรณาการร่วมกันใช้ในการจัดการศึกษาทั้ง ๔ หลักสูตร 
และการผลักดันให้คณาจารย์ทั้งหมดได้ท างานวิจัยในรูปแบบใหม่ที่เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบ            
ของการแต่งเพลง รวมทั้งการผลักดันให้คณาจารย์ท างานวิจัยทุกรูปแบบที่มีความถนัด 

 ๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)          
การสร้างงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างการศึกษา โดยการจัดตั้งศูนย์บริการทางดนตรีครบวงจร และ
การจัดการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และSocial Media 
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 ๓) ด้ำนบุคลำกร 
 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 ๔) ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  
 สนับสนุนวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและภายนอก ส่วนใหญ่เป็นการบรรเลงดนตรีไทย                
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งอนุรักษ์และร่วมสมัย การด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในจังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี และตาก การจัดกิจกรรมด้านดนตรีตามกระแสสังคม และส่งเสริม            
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
 

 ปัญหำที่พบ 

 ๑) ด้ำนอำคำรสถำนที่  
  การใช้พ้ืนที่อาคารที่หลากหลายท าให้ไม่สะดวกในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งอาคาร
ดังกล่าวไม่มีลิฟต์ขนส่งเครื่องดนตรีโดยเฉพาะ และมหาวิทยาลัยให้น าของที่มีน้ าหนักมากไว้ บริเวณด้านล่าง              
จึงยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ได้ครบถ้วนอย่างแท้จริง 

  ๒) ด้ำนบุคลำกร  
  คณาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนไม่เพียงพอ และอัตราส่วนของจ านวนคณาจารย์กับนิสิต
นักศึกษายังไม่เพียงพอ 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) ควรให้วิทยาลัยการดนตรีเติบโตขึ้นอย่างพอเหมาะกับจ านวนนิสิตนักศึกษาที่รับได้ และ                  
ใช้ศักยภาพให้เต็มประสิทธิภาพ  

 ๒) ควรวางแผนผลักดันเพ่ือให้ได้อาคารที่เป็นเอกเทศของวิทยาลัยการดนตรี เพ่ือเอ้ือประโยชน์             
ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อม การแสดง และพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล 
 ๓) ควรวางแผนการให้บริการวิชาการกับกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 
 ๔) ควรเพิ่มจ านวนคณาจารย์ประจ าให้เพียงพอกับจ านวนนิสิตนักศึกษา 

 ๕) ห้องซ้อมดนตรีของวิทยาลัยการดนตรี ควรอยู่บริเวณชั้น ๑ เพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
 

 ๒.๗ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 กำรด ำเนินงำน 
 ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 การรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมช่องทางการรับสมัคร            
โดยนิสิตนักศึกษาสามารถสมัครออนไลน์ นอกจากการรับตรงและแอดมิดชั่น มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกจาก               
ผลการเรียน GAT PAT  ซึ่งพบว่ามีจ านวนน้อยไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเตรียมการรับ
สมัครนิสิตนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือรองรับนิสิตนักศึกษาจากผลการเรียน GAT PAT ให้เพ่ิมมากขึ้น              
การด าเนินการในการรับสมัครส านักฯ ได้จัดท าแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้สมัครสอบ และน ามา
ปรับใช้ในการสมัครสอบในครั้งถัดไป ซึ่งในปีดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเปิดสอบ จ านวน ๔ ครั้ง                 
จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มาสมัครสอบพบว่า ผู้มาสมัครสอบได้รับความสะดวกในการใช้ระบบ
ออนไลน์ท าให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส านักฯ ได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเพ่ือให้ความรู้แก่
นักศึกษาจ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ การลงทะเบียนเรียนยากจริงหรือ การให้ความรู้เรื่อง ทบ. ๑๗ และไขข้อข้องใจ
เรื่องเกรด การประกันคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส านักฯได้ด าเนินการตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจากการตรวจ
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ประเมินคุณภาพและน าผลการประเมินมาปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติงานของส านักฯ ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยจัดท า
แผนกลยุทธ์ฯ ให้เชื่อมโยงกับ SWOT และจัดท าเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ด้วย ส านักฯ ได้น ากระบวนการวิจัยมาใช้เพ่ือการพัฒนางาน โดยการจัดอบรมการเขียน
งานวิจัยให้แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือใช้ในการประเมินความดีความชอบ และสนับสนุนให้ขอทุนจากสถาบันวิจัย และ                
มีการน าผลงานวิจัยแต่ละปีมาปรับปรุงกับแผนเพ่ือการพัฒนากลุ่มงานต่างๆ เริ่มเสนอหัวข้องานวิจัย เช่น เรื่องค าร้อง 
แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ แนวทางลดปัญหาในการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า ส่วนกลุ่มวัดผลประเมินผล            
ได้มีการวิจัยและขอทุนเรื่องการไม่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ประเมินผล ทดลองกับนิสิตนักศึก ษากลุ่ม                   
ศิลปศาสตรบัณฑิตและจะขยายผลต่อไปยังกลุ่มอ่ืนๆ มีการกระตุ้นให้คิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนางาน 
 ๒) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ส านักฯ ได้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการด าเนินงาน เช่น ระบบ e-Office,  
e-Document และ e-Service คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้ระบบ MIS 
และสามารถพิมพ์ข้อมูลออกมาได้ทันที 
   

 ปัญหำที่พบ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 ๑) ปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบางประการ เช่น นโยบายด้านการศึกษา                 
การเปิด - ปิดภาคเรียน การรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ การใช้งานในระบบ MIS ซึ่งปัจจุบัน
ส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแล ท าให้การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการเขียนเงื่อนไขบนระบบ แต่ระบบเป็นแพ็คเกจ            
จึงไม่สามารถแก้ไขในฐานข้อมูลต่างๆ ได้ 
 ๒) คณาจารย์บางส่วนส่งเกรดล่าช้า ส่งผลให้นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีไม่ได้รับ
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) การท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการจัดท าโครงการของส านักฯ แสดงถึงความใจกว้าง                
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ควรน าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาพิจารณา และควรแยก
ความคิดเห็นของคณาจารย์ออกมา และส ารวจส ารวจความคิดเห็นของคณาจารย์ให้มากขึ้น ซึ่งอาจได้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ และควรตั้งข้อค าถามปลายเปิดให้มากข้ึนก็จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 ๒) ควรสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนางานวิจัยให้เป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร
ในอนาคต 
 ๓) ควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้มีระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการส่งเกรดล่าช้า เพ่ือด าเนินการ
แก้ไขและลดปัญหาดังกล่าว 
 

 ๒.๘ ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 กำรด ำเนินงำน 
 ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ส านักคอมพิวเตอร์มีการประชุมคณะกรรมการประจ า คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละเดือนของแต่ละฝ่ายภายในส านักคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้แทน             
นิสิตจากองค์การนิสิตนักศึกษาได้ร่วมประชุมและเสนอความเห็นในการประชุมประจ าเดือน ให้ค าแนะน าการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน (MIS : Management Information System) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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และจัดเก็บเอกสารแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ประสานงานการด าเนินงานการเชื่อมต่อระบบ 
ERP และ MIS โดยใช้เครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ติดตามตรวจสอบ และการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึงให้บริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นเพ่ิมเติมในวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์ และบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 ๒) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 การติดตั้งระบบบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายเพ่ิมเติม เพื่อสนับสนุนการสืบค้นผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต Suriya Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการใช้งานส าหรับนิสิตนักศึกษารวมถึง
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ ERP ระบบ MIS และ
ระบบ e-Document วางแผนการบ ารุงรักษาระบบ รวมถึงการประสานงานเพ่ือจัดอบรมการใช้งานระบบต่างๆ ให้แก่
บุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการเปิดใช้งานแล้วทุกระบบ และพัฒนา
ระบบให้บริการคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการโดยการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ส าหรับบริการอินเตอร์เน็ต
เพ่ือสืบค้น ๓ ห้อง จ านวน ๑๗๖ เครื่อง 
 ๓) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
 เผยแพร่ความรู้และข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในรูปแบบเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ๔) ด้ำนงำนวิชำกำร  
 ด าเนินโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์
ด้วย Moodle และการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒” ให้แก่คณาจารย์ 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่
ผู้เข้ารับการอบรบ 
   

 ปัญหำที่พบ 
ด้ำนบุคลำกร 

 ส านักฯ มีบุคลากรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะขาดบุคลากรฝ่าย Network 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาชุมชน การแก้ปัญหาของท้องถิ่นและ
สังคมให้เป็นรูปธรรม  
 ๒) ควรพิจารณาให้ความส าคัญเรื่องขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรเพ่ือให้มีความก้าวหน้า              
ทางวิชาชีพ 
 ๓) ควรใช้คอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางในการบริการข้อมูลต่างๆ และควรแยกภารกิจให้            
ชัดเจนว่า ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนหรือเป็นหน่วยงานวิชาการ   
 ๔) ควรใช้ AI : Artificial Intelligence ในการสร้างนวัตกรรม และน ามาใช้ในการสั่งงานการพัฒนา 
การเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมใหม่ การปรับปรุงงานผลิตบัณฑิต และการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
 

 ๒.๙ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
 กำรด ำเนินงำน 
 ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ส านักฯ ด าเนินโครงการและกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานิสิตนักศึกษา 
เพ่ือให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง กิจกรรมท่ี ๓ ส่งเสริมพัฒนานิสิตนักศึกษา พัฒนาศักยภาพ 
ทักษะชีวิต ทักษะภาษา และการสื่อสารเพ่ือก้าวสู่สังคมอาเซียนและนานาชาติ โครงการเตรียมความพร้อม         



151 

สู่ประชาคมอาเซียน และการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน โดยได้รับงบประมาณการจัดอบรมภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดหาคณาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา 
เพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
 ๒) ด้ำนงำนวิชำกำร 
 ส านักฯ ด าเนินโครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยใน            
การส่งเสริมให้นิสิต ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีอ่ืนๆ ที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีโอกาสและประสบการณ์               
จากการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาและยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย               
ในต่างประเทศ โดยในปีนี้ได้ส่งนิสิตนักศึกษาไปเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือนบ้านรวม ๑๐ แห่ง               
มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗๐ คน ด าเนินโครงการ “การพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ” ผู้ได้รับ
การอบรมได้แสดงศักยภาพของตนเองและให้ความร่วมมือกับวิทยากรและเพ่ือนๆ ในการท ากิจกรรมต่างๆ ด้วย
ความเต็มใจและมีความสุข ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ด าเนินโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการติดต่อสื่อสารส าหรับบุคลากรภายนอก” (ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ) กิจกรรมการดังกล่าวท าให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจเกิดความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือติดต่อสื่อสารและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสายงาน
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด าเนินโครงการ “อาเซียนสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๕๘” เป็นการ
ให้บริการวิชาการด้านภาษาเพ่ือนบ้านแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ด าเนินโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสาน
ความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ด าเนินโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน “เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพ่ือนบ้ าน                
ปีการศึกษา ๒๕๕๘” และการส่งนิสิตนักศึกษาไปฝึกงานในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ปัจจุบันมีส่งไปประเทศ
ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน และก าลังด าเนินการวางแผนให้สาขาวิชาอ่ืนๆ เห็นประโยชน์และช่วย
ส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาและพัฒนาทักษะทางภาษาด้วย 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนควรใช้ชื่อเดิม คือ ส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา จะท า
ให้บทบาทและหน้าที่ในการด าเนินงานชัดเจน และในส่วนที่เกี่ยวกับอาเซียน ควรระบุไว้ในภาระหน้าที่ 
 ๒) ควรจัดหาทุนสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาที่ต้องการไปเรียนรู้ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๓) ผลการประเมินในการจัดโครงการของส านักฯ ควรมีข้อมูลที่เป็นผลสัมฤทธิ์ เช่น Pre - test/           
Post - test และควรแสดงค่า SD เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ว่าผู้เรียนสื่อสารได้หรือไม่ 
 ๔) ควรมีการวัดผลสัมฤทธิ์ในการจัดอบรมภาษาเพ่ือนบ้านว่าผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารภาษา             
เพ่ือนบ้านได้มากน้อยเพียงใด มีการพัฒนาจากเดิมหรือไม่ 
 

 ๒.๑๐ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
 กำรด ำเนินงำน 
 ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 โรงเรียนสาธิตฯ ปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ โดยมีผู้อ านวยการคนเดียวท าให้การ
บริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่อง บุคลากรมีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น ครูปฐมวัย
ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด นอกจากนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนได้เปิดการสอน           
ในหลักสูตรพิเศษ (IEP) ในระดับประถมศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะเปิดสอนหลักสูตรพิเศษ (Gifted) 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์
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ของโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน              
มีการจัดท าหลักสูตรพิเศษส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๑ การจัดการเรียนรู้ได้ขอความอนุเคราะห์
วิทยาลัยการดนตรีมาสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โดยขอความอนุเคราะห์
คณาจารย์ ในแต่ละคณะมาช่วยสอน เช่น คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบัน
ขงจื๊อ และด าเนินการจัดโครงการเรียนพิเศษทุกภาคเรียน และน ารายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๒๐ ทุกโครงการ 
 ๒) ด้ำนงบประมำณ 
 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป โดยผู้ปกครองรายใดไม่เบิกก็ขอให้สละสิทธิ์และโรงเรียน
สามารถน าเงินที่เหลือมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 ๓) ด้ำนบุคลำกร  
 บุคลากรมีความก้าวหน้าสามารถส่งผลงานทางวิชาการได้ ได้รับการขึ้นเงินเดือน ท าให้มีขวัญ
และก าลังใจในการท างาน 
 ๔) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
 มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย              
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และออกไปแนะแนวการศึกษาต่อกับโรงเรียนใกล้เคียง  
 

 ปัญหำที่พบ 
 ด้ำนงบประมำณ 
 ๑) การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินล่าช้าและมีเงินเหลือจ่ายเนื่องจากค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน
ที่มีนักเรียนหลายคนไม่ใช้สิทธิ์ในการเบิกค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าหนังสือเรียน  
 ๒) โรงเรียนสาธิตมีพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) จ านวน ๒๑ คน ท าให้โรงเรียนต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนที่จ่ายด้วยเงินบ ารุงการศึกษาของโรงเรียน และมีการปรับขึ้นเงินเดือนทุกปี ท าให้
งบประมาณท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนน้อยลง   
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) โรงเรียนสาธิตต้องเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการเผยแพร่ นวัตกรรมการเรียน              
การสอนและการบริหารจัดการที่เป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่น รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
 ๒) ควรมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายให้โรงเรียนสาธิตเข้าสู่การจัดอันดับห้าสิบอันดับแรกของ
โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ เพ่ือเกิดผลแก่ผู้เรียนและเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ๓) คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ควรติดตามศึกษาวิธีการสอนใหม่ๆ โดยเน้นให้ผู้ เรียนเป็น  
ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง เริ่มต้นจากปัญหา หาข้อมูล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนในชั้นเรียน  
เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการแนะน า เน้นการสอนให้ทดลอง และสามารถเขียนเป็นผลงานวิจัยได้ 
 ๔) ควรน าวิธีการเรียนการสอนแบบ ๔.๐ มาใช้เพ่ือเป็นนวัตกรรมใหม่ให้แก่โรงเรียนสาธิต ต้องมุ่ง
สร้างคน ๔.๐ ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ 
 ๕) การสอนเสริมนอกเวลาเรียนต้องมีการควบคุมให้มีความเหมาะสม  
 ๖) ควรไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของรัฐบาลและเอกชน เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบในการ
ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน 
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 ๒.๑๑ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 กำรด ำเนินงำน 
 ๑) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ส านักฯ มีมาตรการลดจ านวนหนังสือในห้องสมุด และน าเสนอรูปแบบการให้บริการ             
ที่หลากหลาย เช่น e-Book ฐานข้อมูลออนไลน์ ข่าวออนไลน์ ตู้บริการยืม- คืนหนังสืออัตโนมัติ การให้บริการและ
ให้ความร่วมมือในการจัดหา e-Book ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ การให้บริการห้องประชุม
แบบมัลติฟังก์ชั่น/สัมมนา ห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย การจัดพ้ืนที่ให้บริการการเรียนรู้ (Learning Commons Zone) 
และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ โดยผ่านระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 การให้บริการห้องสมุดอาเซียนและการสร้างบรรยากาศอาเซียนภายในอาคาร การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เช่น คืนตู้นี้มีโชคลุ้นรางวัล ตามหาดาวยอดนักยืม โครงการ Happy Birthday to 
you โครงการ Library Tour โครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศส าหรับนิสิตนักศึกษา โครงการก้าวทัน
เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์ 
 ๓) ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 ด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ชั้นดาดฟ้า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการให้บริการอ่านหนังสือ การปรับปรุง
ห้องประชุม และห้องน้ าภายในอาคารให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 ๔) ด้ำนงำนวิชำกำร  
 การจัดท าวารสารสารสนเทศร่วมกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
และได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI ในกลุ่มท่ี ๒ ซึ่งจะผลักดันให้เข้าสู่ TCI ในกลุ่มที่ ๑ ภายใน ๑-๒ ปีข้างหน้า 
โดยถือเป็นวารสารเล่มที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ และการบริการวิชาการสู่สังคม การจัดการ
สารสนเทศและความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ 
 ๕) ด้ำนบุคลำกร 
   การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทักษะทางวิชาชีพ และทักษะ         
ทางภาษา  
 

 ปัญหำที่พบ 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ๑) จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดและจ านวนผู้ใช้บริการระบบ e-Book ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ข่าวออนไลน์ ค่อนข้างน้อย ส านักฯ จึงหามาตรการรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์เข้าใช้บริการห้องสมุด 
และสนใจการใช้บริการระบบ e-Book เพ่ิมมากข้ึน   
 ๒) ครุภัณฑ์มีไม่เพียงพอ เช่น ประตูอัตโนมัติ RFID ใช้ในการป้องกันหนังสือสูญหาย และ
ประตูเลื่อนเปิด-ปิด ในแต่ละชั้น เป็นต้น 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) ส านักฯ ควรเป็นแหล่งดึงดูดให้นิสิตนักศึกษามาใช้บริการ โดยอาจจัดอ านวยความสะดวก             
ในรูปแบบบ้านหรือโรงแรม โดยเฉพาะห้องน้ า ควรปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  
 ๒) จ านวนผู้เข้าห้องสมุดขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนการสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิตนักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้            
สอดรับกับแนวคิด จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดจะเพ่ิมมากขึ้น เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-
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Based Learning (การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน) Project-Based Learning (การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน) และ Activity - Based Learning (การจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน) โดยให้นิสิต
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ นิสิตนักศึกษาก็จะเรียนรู้ด้วยตนเองมาก
ยิ่งขึ้น จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดก็จะเพ่ิมมากข้ึน  
 ๓) ควรกระตุ้นให้คณาจารย์ศึกษาค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) ให้แก่นิสิตนักศึกษา เพ่ือให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง               
ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ควรสร้างจิตบริการที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องสมุดเพ่ือดึงดูดและสร้างความ
ประทับใจให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้บริการห้องสมุดอีกครั้ง 
 ๔) ควรจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและอ านวย
ความสะดวกให้แก่นิสิตนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 ๕) ควรต่อยอดการบริการห้องสมุดอาเซียนให้เป็นห้องสมุดระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือส่งเสริม          
ให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้อารยธรรม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพ่ิมข้ึน   
 ๖) ควรมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิต
นักศึกษาในกิจกรรมรับน้องทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้มีผู้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น 
 ๗) ควรประชาสัมพันธ์การใช้บริการระบบ e – Book ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในเชิงรุก 
 ๘) ควรมีห้องบริการค้นคว้าเฉพาะรองรับส าหรับนิสิตนักศึกษาที่ก าลังท าบัณฑิตนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
และดุษฎีนิพนธ์ ในแนวทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 

 ๒.๑๒ สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
 กำรด ำเนินงำน 
 ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและส่งเสริมความส าเร็จ           
ด้านการวิจัย รวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ได้แก่ โครงการคลินิกวิจัย โครงการศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จ
โพลล์ โครงการส่งเสริมการท าวิจัยแบบบูรณาการ โครงการจัดท าวารสารวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการ
การจัดท า (ร่าง) มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบัน เป็นต้น สถาบันวิจัยและ
พัฒนาด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 ๒) ด้ำนงำนวิชำกำร 
 สถาบันฯ ให้ทุนสนับสนุนและผลักดันให้คณาจารย์ท าการวิจัยแบบบูรณาการ ส่งเสริมการ
เผยแพร่งานวิจัยเพิ่มมากข้ึน โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการผลิตผลงาน รวมถึง การสร้างเครือข่ายเพ่ือให้
เกิดเวทีเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์มากยิ่งขึ้น ด าเนินโครงการจัดท าวารสารวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา            
ซึ่งคณาจารย์ที่น าผลงานวิชาการลงตีพิมพ์วารสารวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถใช้ขอต าแหน่ง                
ทางวิชาการได้ การส่งเสริมผลงานด้านการวิจัยเพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับคณะ วิทยาลัยและสถาบัน              
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดสรรงบประมาณให้คณะเพ่ือผลักดันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยจัดสรร
งบประมาณตามคะแนนที่ได้รับจากการประกันคุณภาพ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และผลักดันให้คณะและหน่วยงาน
ต่างๆ เพิ่มจ านวนงานวิจัยในองค์ประกอบการวิจัยของการประกันคุณภาพในคณะและหน่วยงานให้มีคะแนนสูงขึ้น 
การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลักดันให้คณาจารย์ได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกเพ่ิมมากขึ้น และส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ได้เผยแพร่             
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น 



155 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) มหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนแบบ Research – Based Learning (RBL) โดยการน า
การวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัย 
 ๒) สถาบันฯ ควรจ าแนกประเภทงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมดตามคณะต่างๆ โดยแบ่งเป็น             
๔ ประเภท เช่น งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น งานวิจั ยสถาบัน งานวิจัยเพ่ือการ
สนับสนุนการเรียนการสอน และเปรียบเทียบจ านวนผลงานวิจัยกับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐ เพ่ือน าเสนอข้อมูลดังกล่าวในเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย               
 (๓) หากสถาบันฯ มีตัวดัชนีชี้วัดความส าเร็จการท าวิจัยของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่            
การเริ่มต้นไปจนถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ชัดเจน ย่อมแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพสูงทางด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยก็จะได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากรัฐบาลเพ่ิมมากข้ึน 
 (๔) สถาบันฯ ควรมีคณะกรรมการประจ าสถาบันที่มีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ในการผลักดัน           
การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 (๕) มหาวิทยาลัยควรท าวิจัยสถาบัน อย่างน้อย ๑ เรื่อง เช่น การออกระหว่างเรียนของนิสิต
นักศึกษา การมีงานท าของบัณฑิต ปัญหาและความต้องการของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา เป็นต้น เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
 (๖) สถาบันฯ ควรสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรียนบริเวณฝั่งธนบุรี 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าวิจัยในชั้นเรียน 
 (๗) สถาบันฯ ควรผลักดันเจ้าหน้าที่ในสถาบันให้มีความก้าวหน้าในสายงานวิจัย ควรมีเจ้าหน้าที่
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันฯ เพ่ือเป็นหลักในการบริหารงานของสถาบันฯ 
 (๘) สถาบันฯ ควรผลักดันศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ให้เป็นที่ยอมรับเทียบเท่าศูนย์
ส ารวจความคิดเห็นของสถาบันอื่นๆ  
 (๙) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมงานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือเป็นช่องทางใน
การหาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น 
 

 ๒.๑๓ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
 กำรด ำเนินงำน  
 ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ส านักฯ ด าเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมแบบยั่งยืน           
การจัดสรรโครงการหารายได้ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๑ การจัดโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยทุนทางวัฒนธรรม การจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ครั้งที่ ๓๐ โดยการจัดทัศนาหัวหินดินแดนแห่งบูรพกษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัด
โครงการตามรอยพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ผู้น าเยาวชนเรียนรู้งานสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ ๒ ณ พิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ จังหวัดปทุมธานี การจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด าเนินการจัดห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) บริเวณชั้น ๒ ของอาคาร
หอประชุมส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา                
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก ในปี พ.ศ.๒๕๖๑  
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 ๒) ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุง พร้อมทั้งเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม              
การจัดกิจกรรมเผยแพร่ประวัติและคุณูปการเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ๓) ด้ำนงำนวิชำกำร 
 มีการจัดท าวารสารทีทัศน์วัฒนธรรมและพัฒนาให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 
 

 ปัญหำที่พบ 
 ด้ำนบุคลำกร 
 ขาดแคลนบุคลากรประจ าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหอเกียรติ
ประวัติ และบ้านเอกะนาค  
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) ส านักฯ ควรริเริ่มจัดท าห้องเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัย โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงรวบรวมผลงานของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติหรือ
บุคคลที่สร้างชื่อเสียงหรือผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และควรมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เป็นประโยชน์ คุ้มค่า 
และทันสมัย 
 (๒) ควรหากิจกรรมให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติ เช่น เป็นกิจกรรม           
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับน้องใหม ่
 (๓) ควรจัดกิจกรรมหารายได้ เช่น การจัดการแสดงในรูปแบบต่างๆ เพ่ือหารายได้และสร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย  
 (๔) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีความสนใจ 
นิยม และชื่นชอบศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงและร่วมกันเป็น
ส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดง การแต่งกาย อาหาร เครื่องส าอาง เป็นต้น 
 (๕) ส านักฯ ควรจัดกิจกรรมร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี            
เพ่ือปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ให้ความส าคัญทางด้านงานศิลปะ ดนตรี และการแสดง เพ่ือสร้างประชาคม
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 (๖) การจัด/โครงการต่างๆ ควรเน้นการประเมินผลโครงการเป็นส าคัญ โดยประเมินตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยไม่ควรประเมินผลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว เช่น การจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์เป็นโครงการหารายได้ ในการด าเนินโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับสิ่งที่มหาวิทยาลัยลงทุน
หรือไม่ และควรมีการสอบวัดสัมฤทธิผลของผู้เข้าอบรมด้วย 
 

 ๒.๑๔ ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ 
 กำรด ำเนินงำน 
  ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ส านักฯ ด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของส านักฯ โดยการจัดตั้งชมรมสุริยะอาสาพยาบาล              
จัดตั้งทุนการศึกษาให้เปล่าแก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี              
“กิจการ...บ้านสมเด็จ” การจัดท าคู่มือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาเพ่ือรวบรวมการท ากิจกรรม
ตลอดปีการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ให้นิสิตนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ
และน าไปใช้ประโยชน์ การสร้างเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เพ่ือประสานงาน                
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การด าเนินการจัดกิจกรรมแก่นิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชาในคณะต่างๆ จะมีคณาจารย์ผู้แทน
สาขาเข้าร่วมประชุมและวางแผนการด าเนินงานของนิสิตนักศึกษา รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าใบทรานสคริปต์ 
(Transcript) กิจกรรมให้แก่นิสิตนักศึกษา และการจัดท าโปรแกรมกิจกรรมโฮมรูมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี 
 ๒) ด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำ  
 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ กีฬา ส่งเสริม
สุขภาพและนันทนาการ กิจกรรมด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดสวัสดิการและบริการให้แก่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริม          
ให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย              
การส่งเสริมนิสิตนักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน โดยส่ง
ผู้น านิสิตนักศึกษาไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ Phnom Penh International University (PPIU) ประเทศ
กัมพูชา ส่งเสริมนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทางด้านกีฬาและสุขภาพ โดยเปิดบริการ
ห้องฟิตเนส เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และดูแลสุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
    

 ปัญหำที่พบ 
 ด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำ 
 นิสิตนักศึกษาไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ท่ีจัดไว้ และแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) ควรประเมินอัตลักษณ์ที่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพึงมี คือ “มีจิตสาธารณะ ทักษะ
สื่อสารดี มีความเป็นไทย” ในช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายบุคคลและชี้แจงข้อมูลโดยละ เอียด                    
เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 
 ๒) ควรประชาสัมพันธ์ข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจ “เกรดท าให้คนมีงานท า กิจกรรมท าให้
คนท างานเป็น” หรือสุภาษิตต่างๆ โดยติดประกาศ หรือโฆษณา เพ่ือปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษามีจิตส านึกที่ดี และ
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น 
 

 ๒.๑๕ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 กำรด ำเนินงำน  
 ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ส านักงานฯ ด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ของส านักงาน  ด าเนินการปรับ
หลักเกณฑ์การประเมินและการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 ๒) ด้ำนงบประมำณ 
 ส านักงานอธิการบดีด าเนินการจัดสรรงบประมาณประจ าปีไปยังหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย จัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ด าเนินการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ๓) ด้ำนบุคลำกร 
 ส านักงานฯ ด าเนินการจัดอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) เพ่ือพัฒนาในสายงาน 
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 ๔) ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 ส านักงานฯ ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว ด าเนินการ
ควบคุมงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆ                
ในมหาวิทยาลัย ด าเนินการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย และซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 

 ปัญหำที่พบ 
  ๑) ด้ำนบุคลำกร 
  ส านักงานฯ ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกร และสถาปนิก 
  ๒) ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
  มหาวิทยาลัยมีสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) ควรส่งเสริมให้บุคลากรภายในส านักงานมีใจรักงานบริการ รอบรู้งานดี มีน้ าใจ และใสสะอาด 
 ๒) ควรจัดท าสถานที่จอดรถใต้ดิน เพ่ือลดปัญหาสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ และจัดระเบียบพ้ืนที่
จราจรภายในมหาวิทยาลัย   
 ๓) ควรมีคณะกรรมการพิจารณาจ้างอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถมามาช่วยงานตาม          
ความจ าเป็น 
 ๔) ควรปรับปรุงห้องน้ าคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาโดยใช้สุขภัณฑ์โถชักโครกทั้งหมด 
 ๕) มหาวิทยาลัยควรด าเนินการจัดท าทะเบียนชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบันและประวัติศิษย์เก่า รวมทั้งรายชื่อ
และประวัติศิษย์เก่าดีเด่น เพ่ือเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์
ปัจจุบัน และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 ๖) ควรดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่สมเด็จพระพ่ีนางฯ ทรงปลูกให้ดี หากต้นไม้ตายต้องรีบน าออก
และหาต้นไม้ใหม่มาทดแทน 
 ๗) ควรเพ่ิมช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนางานของส านักงานอธิการบดีจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา  
 ๘) ควรจัดท า Model จ าลองอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 

 ๒.๑๖ ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ  
 กำรด ำเนินงำน  
 ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ส านักฯ มีภารกิจทั้งหมด ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านข้อมูล ๒) ด้านบรรณาธิการ ๓) ด้านการผลิตสื่อ             
๔) ด้านการกระจ่ายข่าวสาร ๕) ด้านหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีส่วนสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือน าเสนอข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น                 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อดิจิตอล  เป็นต้น การสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษา            
ทั่วประเทศ ทั้งหมด ๑๕๐ สถาบันการศึกษา ผ่านเครือข่ายส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บริการ
ออกแบบของที่ระลึก โปสเตอร์ แบนเนอร์ ป้ายไวนิล ให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยกราฟิกดีไซน์เนอร์เป็นฝ่ายที่จัดท า
อาร์ตเวิร์ค มีหน้าที่ออกแบบให้สวยงาม ถูกต้อง และน่าสนใจ ด าเนินการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น BSRU Bulletin 
เอกสารข่าวรายปักษ์ เผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เผยแพร่ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของเดือน 
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โดยตีพิมพ์ ๒๔ ฉบับต่อปี และเอกสารต่างๆตามวาระ เช่น BSRU Guide ส าหรับวันปฐมนิเทศและ BSRU มุทิตา 
กษิณา ส าหรับวันเกษียณอายุราชการ เป็นต้น ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ป้าย
ทรงกระบอก ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดใหญ่-เล็ก และธงญี่ปุ่น ด าเนินการจัดท าสื่อออนไลน์ เช่น Facebook 
BSRU News, Line application และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ในการกระจายข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ คือ รายการ BSRU PR NEWS เผยแพร่ผ่านช่องทาง LED TV และช่องทาง 
Youtube PRinfo BSRU โดยออกอากาศทุกสัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของทุกเดือน และรายการ BSRU FOCUS 
เผยแพร่ผ่านช่องทาง LED TV และช่องทาง Youtube PRinfo BSRU ออกอากาศ ทุกวันที่ ๑ ของทุกเดือน และ
วิดีโอภาพข่าวทั่วไป รายการที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง LED TV และช่องทาง Youtube PRinfo BSRU ออกอากาศ
ตามกิจกรรมพิเศษในแต่ละเดือน โดยเฉลี่ย ๘ ครั้งต่อเดือน 
 ๒) ด้ำนงำนวิชำกำร 
 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นิสิตนักศึกษา เพ่ือบูรณาการ
ระหว่างการเรียนการสอนกับภารกิจของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เช่น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้ง ๔ แขนง 
 ๓) ด้ำนประชำสัมพันธ์ 
 ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยา                       
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลกต่อยูเนสโก โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แก่บุคคล
ภายในและนอกมหาวิทยาลัย เรียนเชิญสื่อมวลชนหลากหลายแขนงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโดยจัดประชุมเดือน
ละ ๑ ครั้ง  
  

 ปัญหำที่พบ 
  ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  ส านักฯ ได้รับข้อมูลในการจัดท าข่าวล่าช้า ท าให้มีเวลาเตรียมการหรือการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป 
  ๒) ด้ำนงบประมำณ 
 งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ค่อนข้างสูง เช่น เครื่องมือ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ต่างๆ ส านักฯ จึงจ าเป็นต้องจ ากัดจ านวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัย หรือเลือกร้านค้าในการด าเนินการผลิตที่ราคาถูกและมีคุณภาพ 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) ควรมียุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและทันสมัย 
 ๒) ควรวางเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เช่น ภายใน ๑ ปีการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยจะมีผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง มีจ านวนนิสิตนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อเพ่ิมมากขึ้น ได้รับผลก าไรเพ่ิม
มากขึ้นหรือไม่ หากด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศจะสามารถจัดท า
แผนการของบประมาณในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น 
 ๓) ควรมีนโยบายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัดทราบถึงจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงคณะและสาขาวิชาที่น่าสนใจ 
 ๔) ส านักฯ ต้องมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในเชิงรุก เช่น การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ผู้น าในองค์กร การประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งอู่ทองทวารวดีให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ทราบ   
 ๕) ควรสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเอกชนและรัฐบาลทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด เพื่อชักชวนให้มีผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี – เอก 
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 ๖) ควรรวบรวมรายชื่อศิษย์เก่าท่ีมีชื่อเสียงและผู้ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ให้ช่วยประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกทราบ หรือเป็นพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้แก่มหาวิทยาลัย  
 

 ๒.๑๗ ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้งอู่ทองทวำรวดี 
 กำรด ำเนินงำน  
 ๑) ด้ำนงำนวิชำกำร 
 ศูนย์ฯ ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ค ายสร างความพรอมด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเขาสูประชาคมอาเซียน เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน พัฒนา
ความรูดาน AEC OPEN HOUSE ประจ าป ๒๕๕๙ และการเพ่ิมมูลค่าสินค้าวิสาหกิจชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ ได้แก่ เทศบาลต าบลอู่ทอง ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาล
ต าบลขุนพัดเพ็ง เทศบาลต าบลสระยายโสม โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย และสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง การ
จัดฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารการปฏิบัติหน้าที่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ และหลักสูตรเทคนิคการเงินการคลังท้องถิ่น
อย่างมืออาชีพ มีผู้เข้าอบรมจ านวน ๒๙๒ คน  โดยรายได้จากการจัดโครงการก่อนหักค่าใช้จ่ายเข้ามหาวิทยาลัย 
(๒๐%) การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับทราบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาภายใน ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๒) ด้ำนงบประมำณ 
 การจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการปรับงบประมาณ โดยแบ่งเปนครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ         
แปรรูปผลผลิต หอพัก ส านักงาน อาคารสถานที่ และการรักษาความปลอดภัย รายการครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดซื้อ
เสร็จสมบูรณ์มี ๙ รายการ รวมงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๖๙๐,๖๔๓ บาท และครุภัณฑ์ที่อยูระหวาง
ด าเนินการจัดซื้อ มี ๓๘ รายการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๒๗๐,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ความส าเร็จ
ของงาน  
 ๓) ด้ำนบุคลำกร   
 ศูนย์ฯ ได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในงานพิธีการ              
งานประกันคุณภาพการศึกษา แผนบริหารความเสี่ยง การจัดท าแผนกลยุทธ์ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร            
ด้านการบริหารงานสารบรรณและการให้บริการ (โครงการร่วมกับกองกลาง) 
 ๔) ด้ำนประชำสัมพันธ์ 
 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตนักศึกษา ปัจจุบันอยูในช่วงการรับสมัคร รอบที่ ๔ ภาคเรียน
ที่ ๑/๒๕๕๙ มีนิสิตนักศึกษาสมัครเข้าเรียนทั้งสิ้น ๔๐ คน 
 ๕) ด้ำนกิจกรรมนิสิตนักศึกษำ 
 ศูนย์ฯ ได้ด าเนินโครงการอบรมการใช้ห้องสมุด พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม             
ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในพิธีการ การศึกษาดูงานวิสาหกิจ
ชุมชน พัฒนาทักษะด้าน IT เพ่ือปรับพ้ืนฐานแก่นิสิตนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖) ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
 ศูนย์ฯ ได้ด าเนินโครงการไหว้ครู งานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม โดยเข้าร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  
การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดมรดกวัฒนธรรมและจริยธรรม งานวันพิราลัย และท าบุญปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
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 ปัญหำที่พบ  
 ๑) ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ขั้นตอนการด าเนินการออกแบบ TOR และ BOQ ไมมีวิศวกรก่อสร้างและสถาปนิก ท าให้เกิด
ความล่าช้า การออกแบบผิดพลาดจากการไม่ตรวจสอบพื้นท่ีหน้างานจริง และไม่มีผู้ทวนสอบการออกแบบ รวมทั้ง
แบบแปลนก่อสร้างอาคารเดิมได้สูญหายต้องเขียนแบบอาคารเดิมใหม่ ไม่มีผู้ช านาญในการเขียนรายละเอียด
อ้างอิงประกอบแบบก่อสร้าง (TOR) ท าให้เกิดความผิดพลาดต่อการซื้อจ้าง และไม่มีผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) การต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายพัสดุ ซึ่งมีภาระ
งานในส่วนกลางมาก ประกอบกับการด าเนินการในแต่ละเรื่องมีขั้นตอนของทางราชการหลายขั้นตอน เช่น             
การจัดซื้อจัดจ้าง การก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) เป็นต้น ท าให้ต้องล่าช้า ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซื้อได้เนื่องจาก
ราคาในท้องตลาดปรับขึ้น ไม่มีสถานที่จัดเก็บเนื่องจากบางรายการต้องรอการปรับปรุงหรือก่อสร้าง ขั้นตอนการ
ก าหนดและตรวจสอบราคากลาง ไมมีผู้ตรวจสอบราคากลางที่เป็นส่วนกลาง และเป็นผู้ช านาญการโดยตรงมา
ควบคุมหน้างานการก่อสร้าง หน้างานของ ผู้รับจ้างไม่ตรงตามแบบก่อสร้างที่ท าสัญญาว่าจ้างมา มีการอนุมัติ
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ท าให้การก่อสร้างเกิดความผิดพลาด และเสียหายโดยไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ 
 ๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 แนวทางและนโยบายของการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี มีการเปลี่ยนผู้บริหารท าให้มี              
การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการด าเนินงานบ่อย 
 ๓) ด้ำนบุคลำกร 
 บุคลากรอยูในช่วงด าเนินการรับสมัครท าให้มีไม่เพียงพอต่อภาระงานที่มีปริมาณมาก และ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่สวนใหญ่รับเข้าบรรจุใหม่ท าให้ขาดประสบการณในการท างาน จึงส่งผลใหงานลาชาได้           
ในบางขั้นตอน และปัญหาจ านวนคณาจารย์ยังไม่ได้ตาม TQF เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครเพราะต้องมาปฏิบัติงานอยู่
ที่ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๔) ด้ำนงบประมำณ 
 งบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานมีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับสวนกลาง 
และจากขอจ ากัดดานงบประมาณท าใหไมมีคาตอบแทนและคาลวงเวลาเพ่ิม  
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) การจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นวิทยาเขต ควรด าเนินการตามปกติแต่ขณะเดียวกันต้องท าภารกิจของศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดีให้ชัดเจน 
 ๒) ควรมีแผนแม่บท เพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี และ
ทิศทางการพัฒนาศูนย์ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ควรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการเกษตร 
 ๓) กระบวนการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ ง อู่ทองทวารวดี ควรเชื่อมโยงกับ
คณะกรรมการส่วนกลาง มีการหารือเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ    
 ๔) ควรรายงานปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานต่างๆ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว                 
เพ่ือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
 ๕) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน สามารถตอบโจทย์ของ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดีได้มาก ในอนาคตสามารถเป็นต้นแบบการเกษตรแนวใหม่หรืออ่ืนๆ ได้ 
 ๖) ควรคิดค้นงานวิจัยใหม่ๆ และศึกษางานวิจัยเรื่องการเลี้ยงหอยมุกน้ าจืดของรศ.ดร.สาธิต โกวิทวที 
เป็นตัวอย่าง ควรปรับการด าเนินงานให้เกิดเป็นองค์ความรู้และเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ชุมชน  
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 ๗) ควรขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพ่ือรับผู้จบการศึกษาด้านการเกษตรประมาณ             
๒-๓ คน ทีม่ีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสามารถมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดีได ้
 ๘) ศูนย์ฯ มีพ้ืนที่จ านวนมาก ระหว่างที่รอความชัดเจนในเรื่องต่างๆ ควรมีการด าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่องและส ารวจการจัดท าโครงการการเกษตรที่มีความเหมาะสม  
 ๙) การออกแบบสิ่งก่อสร้าง ควรผ่านคณะกรรมการส่วนกลาง โดยหาบุคคลที่มีความช านาญในการ
อ่านแบบและสามารถตรวจการซื้อจ้างได้ บุคคลกลุ่มนี้ไม่จ าเป็นต้องมีใบรับรอง แต่สามารถให้ข้อเสนอแนะ
ผู้รับเหมาได้ หรือหาบุคคลที่สามารถให้ค าปรึกษาได้ เช่น โยธาธิการจังหวัด เพื่อขอความช่วยเหลือในการออกแบบ
ก่อสร้างในเบื้องต้น 
 

 ๒.๑๘ หน่วยตรวจสอบภำยใน  
 กำรด ำเนินงำน 
 ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจากการ
ก าหนดแผนดังกล่าว ท าให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ            
การตรวจสอบภายในภาครัฐ หน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบงานบริการให้ความเชื่อมั่น (ด้านงาน
ตรวจสอบ) และงานบริการให้ค าปรึกษา เสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบการบริการให้               
ความเชื่อมั่นและบริการให้ค าปรึกษา และด าเนินการติดตามผลการตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วย
รับตรวจเพ่ือให้หน่วยรับตรวจได้มีการปรับปรุงแก้ไข 
 ๒) ด้ำนบุคลำกร 
 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งเน้นให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
  

 ปัญหำที่พบ 
  ๑) ด้ำนงบประมำณ 
   งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงานในหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น การฝึกอบรม
บุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน แต่การฝึกอบรมย่อมมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนค่อนข้างสูง เห็นควรให้มี          
การท าสัญญาการฝึกอบรมเพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
  ๒) ด้ำนบุคลำกร 
  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นพนักงานราชการ ท าให้ไม่สามารถมีต าแหน่งงานที่สูงขึ้น
ได้ เช่น ช านาญการ รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการที่ได้รับน้อยกว่าพนักงานมหาวิทยาลัย จึงท าให้ขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ เนื่องจาก           
มีอายุงานน้อยกว่า ๓ ปี จึงควรมีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน จะท าให้การด าเนินงาน             
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และบุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอต่ อการ
ด าเนินงาน   
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

 ๑) มหาวิทยาลัยควรจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก (External Audit) ที่ขึ้นตรงกับนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรายงาน              
ผลการปฏิบัติตามหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
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 ๒) มหาวิทยาลัยควรปรึกษาหารือและหาวิธีด าเนินการกรณีพนักงานราชการไม่สามารถด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นได ้
 ๓) มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญและใช้ประโยชน์จากหน่วยตรวจสอบภายในให้มากขึ้น 
 

 ๒.๑๙ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  
 กำรด ำเนินงำน 
 ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 ส านักงานฯ ได้ด าเนินโครงการทบทวนงานนโยบาย Retreat ของสภามหาวิทยาลัย โครงการ
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โครงการจัดประชุมส านักงานสภามหาวิทยาลัย                
โดยมีการจัดประชุม ๒ ระดับ คือ การประชุมระดับนโยบาย การประชุมระดับบริหาร ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
จัดท าแบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และด าเนินการจัดประชุม e-Meeting โดยใช้ Tablet ในการประชุมเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าเล่มประชุม   
โดยเริ่มใช้ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ๒) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์   
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
ศูนย์กลาง ในการรวบรวมข่าวสาร กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ รายงานการประชุม มติการประชุม รายชื่อ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ส านักงานฯ ดูแลและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการประชุมเพื่อเป็นช่องทางในการสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของมหาวิทยาลัย และจัดท าจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย              
เพ่ือเผยแพร่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และเรื่องการด าเนินงานต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย  เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลไปยังประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 ปัญหำที่พบ 
  ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  การน าเสนอวาระการประชุม ไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด              
มีผลกระทบท าให้บางครั้งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่มีเวลาในการตรวจสอบข้อมูล 
  ๒) ด้ำนงบประมำณ 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในส่วนการด าเนินงานของส านักงาน 
เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็น อาทิ เครื่ อง
สแกนเนอร์ เพ่ือใช้ในการพัฒนางานได้ 
  ๓) ด้ำนบุคลำกร 
  บุคลากรภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน บุคลากรยังขาด
ทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  ๔) ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่คับแคบ ไม่เ อ้ืออ านวยต่อการจัดท าและจัดเก็บเอกสาร
จ านวนมาก 
  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ 
 

  ๑) ส านักงานฯ ควรปฏิบัติหน้าที่ท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากการดูแลและจัดการประชุม  
  ๒) ส านักงานฯ ควรเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ             
เพ่ือชี้แจงบทบาทและอ านาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและอนุกรรมการชุดต่างๆ  
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  ๓) การจัดท าเว็บไซต์ของส านักงานฯ ควรเชื่อมโยงกับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสะดวก            
ในการค้นหาข้อมูลประกอบการประชุม 
  ๔) ควรจัดท าเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยในเชิงรุก เช่น มีการสัมภาษณ์นายกสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถึงประเด็นส าคัญต่างๆของประเทศ เช่น การศึกษา ๔.๐               
เพ่ือสะท้อนให้เห็นมุมมองความคิดของคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  ๕) ควรมีการฉายภาพหรือวิดีทัศน์การด าเนินงาน หรือกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย               
ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบก่อนการประชุม 
  ๖) ควรให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณบดี และอธิการบดี โดยน าเสนอหัวข้อส าคัญในด้านต่างๆ และร่วมกันระดมความคิด เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม    
  ๗) ควรให้ความส าคัญในเรื่องการให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย รวมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือสร้างความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กรอันเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร  
 

 ๒.๒๐ โครงกำรบ้ำนรับรองมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
 กำรด ำเนินงำน 
 ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 โครงการฯ มีคณะกรรมการด าเนินโครงการ ๕ คน เพ่ือดูแลรับผิดชอบโครงการบ้านรับรองฯ     
ทั้งในส่วนของงานบริการ ความปลอดภัย การเงินและพัสดุ และมีเจ้าหน้าที่ประจ า ๑ คน มีห้องพักทั้งหมด 
จ านวน ๓๐ ห้องแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ เตียงเดี่ยว ๑๕ ห้อง และ เตียงคู ่๑๕ ห้อง ปริมาณผู้เข้าพักมากน้อย
ต่างกันในแต่ละเดือน รายได้โดยถัวเฉลี่ย ๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน อัตราการใช้บริการห้องพัก ส าหรับแขกของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ห้องพักเดี่ยว ๘๐๐บาท/คืน ห้องพักคู่ ๑,๐๐๐ บาท/คืน เตียงเสริม ๔๐๐ บาท/คืน 
ส าหรับคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ๘๐๐ บาท/ห้อง/ ๒ คน และมีการเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
ได้แก่ ช่องทาง line application, Facebook ในการจองห้องพักซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า
เว็บไซต์ของโครงการบ้านรับรองฯ เพ่ือใช้ในการจัดท าระบบการจองห้องพักเหมือนโรงแรมทั่วไป และจ าลอง
สถานการณ์ของโรงแรมให้แก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจบริการได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสร้างร้านอาหารด้านล่างของโครงการบ้านรับรองฯ เพ่ือเปิดให้บริการแก่ผู้เข้าพักใน
โครงการบ้านรับรองฯ 
 

 ปัญหำที่พบ 
 ๑) ด้ำนงบประมำณ 
 โครงการฯ ไม่มีงบประมาณในการส ารองจ่ายในส่วนต่างๆ เนื่องจากรายรับทั้งหมดเป็นรายได้
ของมหาวิทยาลัย และการเบิกจ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามระบบราชการซึ่งมีความล่าช้า 
 ๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 บริบทในการด าเนินงานของโครงการฯ ยังไม่ชัดเจน ว่าจะใช้เป็นสถานปฏิบัติการโรงแรมของ
นิสิตนักศึกษาหรือบริหารจัดการเชิงธุรกิจ หากไม่ได้ด าเนินการจดทะเบียน แล้วมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก              
จะมีผลต่อการตรวจสอบภาษีหรือไม่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการ บ้านรับรองฯ มีภาระงานประจ าวัน
ค่อนข้างมากซึ่งโครงการฯ เป็นงานบริการที่ต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบในการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัย            
ได้จ้างเจ้าหน้าที่ประจ าเข้ามาควบคุมดูแลท าให้นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจบริการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานโรงแรมน้อยลง 
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 ๑) นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องโรงแรมควรก าหนดให้ชัดเจน  
 ๒) ควรศึกษาวิธีการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและโรงแรมต้นแบบ เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นต้น ว่ามีการบริหารจัดการระบบอย่างไร มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน
อย่างไร แล้วน ามาพัฒนาการบริหารจัดการโครงการฯ ของมหาวิทยาลัย โดยให้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแก่นิสิตนักศึกษาด้วย 
 ๓) มหาวิทยาลัยต้องมีระเบียบการจัดการโครงการบ้านพักรับรองฯ และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาการบริหารจัดการโครงการอันจะพึงเกิดข้ึน 
 

 กล่ำวโดยสรุปแล้วจำกกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนปัญหำที่พบและควำมต้องกำรโดยรวมของ
หน่วยงำนส่วนใหญ่ท้ัง ๒๐ หน่วยงำน  มีดังนี้ 
 

 ๑. ปัญหำที่พบโดยรวม 
  (๑) นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานใหม่และการพัฒนาหลักสูตร ยังไม่ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจน 
  (๒) ระเบียบ ข้อบังคับบางอย่างยังไม่มี ส่วนที่มีอยู่ก็ล้าสมัย 
  (๓) การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ และการปรับภูมิทัศน์ยังไม่ชัดเจน 
  (๔) เนื่องจากมีการปรับลดวงเงินงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่อนข้างล่าช้า  
ท าให้มีเวลาในการด าเนินงานน้อย 
  (๕) งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานบางหน่วยงานไม่เพียงพอ เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
  (๖) อัตราส่วนระหว่างคณาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษา ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด กล่าวคือ มีจ านวน
นิสิตนักศึกษาค่อนข้างมาก แต่มีคณาจารย์ประจ าน้อย ทั้งนี้รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ยังขาดบุคลากร              
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี และส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 

 ๒. ปัญหำที่พบควำมแตกต่ำง 
  (๑) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตนักศึกษาเข้าใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐               
ต้องสังกัดคณะหลัก ซึ่งมิใช่คณะครุศาสตร์เช่นเดิม อาจท าให้มีคุณลักษณะของความเป็นครูลดน้อยลง 
  (๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะมีจ านวนน้อย
และต่ ากว่าเกณฑ ์
  (๓) บัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานและห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษาอยู่แยกกันทั้งๆ ที่ควรอยู่ใน
บริเวณอาคารเดียวกัน 
  (๔) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 
๒๑ คน ต้องจ่ายเงินเดือนและเลื่อนขั้นจากเงินบ ารุงการศึกษา ท าให้มีเงินงบประมาณที่น าไปใช้ในการพัฒนา         
การเรียนการสอนน้อยลง 
  (๕) ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  ขาดสถาปนิกและวิศวกร ออกแบบและควบคุมงาน             
การก่อสร้างอาคารส านักงานที่มีความรู้ความสามารถอย่างพอเพียง ท าให้การด าเนินงานค่อนข้างล่าช้าไม่ทันกาล 
ประกอบการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยท าให้งานไม่ต่อเนื่อง 
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ในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ เฉพำะที่ส ำคัญ มีดังนี้ 
 

  ๑. มหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายในการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือขอทุนสนับสนุน          
การวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย โดยเฉพาะด้านดนตรีและวิทยาศาสตร์ 
  ๒. มหาวิทยาลัยฯ ควรด าเนินการวิจัยสถาบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงและ
พัฒนามหาวิทยาลัยได้ตรงกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง   
  ๓. เนื่องจากรัฐบาลในปัจจุบันได้ก าหนดนโยบายน าประเทศเข้าสู่โมเดล “นโยบายประเทศไทย 
๔.๐” โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นแกนน า ซึ่งมหาวิทยาลัยควรน า “ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยี”            
มาสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกวิชา 
  ๔. รัฐบาลปัจจุบันเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏุทุกแห่งเน้นการศึกษาด้านครุศาสตร์เป็นส าคัญ
มากกว่าศาสตร์ด้านอ่ืน ประชากรในอนาคตต าแหน่งข้าราชการครูจะยังมีการรับสมัครเพ่ือทดแทนข้ าราชการที่
เกษียณอายุราชการ ปีละไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ คน (โดยเฉลี่ย) มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมพร้อมในด้านการผลิตครู          
ตามแนวใหม่นี้ ซึ่งจะมีการเน้นวิชาภาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นส าคัญ 
  ๕. การผลิตบัณฑิตในอนาคตควรมีการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
แรงงานและส่วนราชการ และเน้นคุณภาพเป็นส าคัญมากกว่าจ านวนปริมาณนิสิตนักศึกษา 
  ๖. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน             
ที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ รวมทั้งให้สร้างงานวิจัย และจัดท าผลงานทางวิชาการให้ม ากยิ่งขึ้น
อย่างรวดเร็ว 
  ๗. ควรหาจุดร่วมและจุดต่างระหว่างบุคลากรทุกส่วนของมหาวิทยาลัยทั้งคณาจารย์ บุคลากร
และนิสิตนักศึกษา ในอันที่จะสร้างพลังสามัคคีและความเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันเช่นเดียวกับในอดีต 
  8. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated 
Leaning = WIL) เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะมีประสบการณ์ รู้จักกับนายจ้างและหางานท าได้ง่าย 
  9. ศูนย์วิทยาศาสตร์ ควรเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น โดยเปิดให้กับประชาชนมาศึกษาได้ตลอดเวลา 
รวมทั้ง การท างานวิจัยที่ช่วยพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยรอบได้ 
  10. มหาวิทยาลัยฯ ต้องเตรียมตัวนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนไว้ให้พร้อมที่จะเข้ารับ
การสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกไว้ล่วงหน้า มีการศึกษาหลักสูตรการสอบเข้าท างาน และเตรียมให้มีความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่การงาน เพ่ือว่าเมื่อได้รับการบรรจุแล้วก็สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานนายจ้างได้ทันที 
โดยไม่ต้องเสียเวลาฝึกอบรมใหม่ 
  ๑๑. มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความส าคัญแก่บุคลากรที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป (สาย ค.) 
เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและให้มีขวัญและก าลังใจในการท างานเพ่ิมขึ้น 
  ๑๒. ควรหาวิธีการที่จะให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์หันมาใช้บริการของห้องสมุด และเอกสาร
ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น โดยเน้นการจัดห้องทักษะส าหรับนิสิตนักศึกษาที่ท าปริญญาบัณฑิตนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์  
  ๑๓. ควรจัดห้องเกียรติประวัติ  หรือ หอเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัย โดยมีประวัติ               
ความเป็นมา รูปของบุคคลและข้อความที่สร้างคุณประโยชน์ในลักษณะที่เคลื่อนไหวคล้ายมีชีวิต 
  ๑4. ควรจัดท าทะเบียนฐานข้อมูลของศิษย์เก่าให้ถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และควรมีเอกสารสื่อสัมพันธ์เป็นรายปีหรือรายเดือน เพ่ือเป็น
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างกัน 
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พระรำชบัญญัติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกำลปัจจุบัน 
 

หมวด ๒  
กำรด ำเนินกำร 

 

 มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔  
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

  

 มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 

 องคป์ระกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการไดมา วาระการด ารงต าแหนง การพ้นจากต า
แหนง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
  

 มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอ านาจและ
หน้าที่  ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ ายงบประมาณ                  
การจัดการศึกษา การวิจัยดังนี้ 
 
  (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟัง 
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบ                 
การประเมินผลงาน  
  (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ               
ของอธิการบดีพรอมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ว่ำด้วย องค์ประกอบ จ ำนวน คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง   
กำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
---------------------------------- 

 

 โดยที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องก าหนดองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม                  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 

 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึง่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 ข้อ ๕ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีจ านวน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
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 ข้อ ๖ คณะกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งมิได้ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นกรรมการใดๆ ในมหาวิทยาลัย 
 (๒) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา 
 (๓) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการจัดการอุดมศึกษา 
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ใดๆเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  วางกรอบแนวทางวิธีการและด า เนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                  
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบั ติหน้าที่                     
ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 
 (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ข้อ ๘ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและ             
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
 กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ งอยู่ ในวาระที่ เหลืออยู่ของผู้ซึ่ งตนแทน แต่ถ้าวาระ              
การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
 

 ข้อ ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ โดยสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา 
 (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งให้ออก 
 

 ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งคณะกรรมการให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวน
ห้าคน ประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ 
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 
 

 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดวิธีการสรรหาและด าเนินการสรรหาคณะกรรมการ             
จากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๖ จ านวนสิบคน โดยให้จัดท าข้อมูลประวัติการศึกษา การปฏิบัติงาน                 
และผลงานที่ส าคัญของผู้ได้รับการสรรหานั้น 
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 ข้อ ๑๒ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลตาม ข้อ ๑๑ ให้เหลือ
จ านวนห้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการสี่คน และเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
แต่งตั้งต่อไป 
 

 ข้อ ๑๓ ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๑๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณี
ที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ที่  ๒/๒๕๕๗ 

 เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
---------------------------------- 

 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัย  ที่ ๒๖/๒๕๕๖ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย               
และมีองค์ประกอบครบถ้วน อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๔๙ และ มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน           
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเห็นควรให้ยกเลิก                  
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๒๖/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                  
ของมหาวิทยาลัย และให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย               
โดยเพิ่มเติม รายชื่อเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่การประชุม ดังนี้ 

 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย  ประธานกรรมการ 
๒. นายสมเชาว์    เกษประทุม  กรรมการ 
๓. นายชัยสิทธิ์    ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการ 
๔. ดร.ดิเรก     พรสีมา   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์   อาจคุ้มวงศ ์  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว  เลขานุการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวกฤตยา    สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑๐. นางสาวณัฐกาญ    รีรานนท์   เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑๑. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ   เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑๒. นางสาวภรทิพย์    พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑๓. นางอายูณี    เส็มหมาด  เจ้าหน้าที่การประชุม 
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ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่           
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินและประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดกา รศึกษา
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่องอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ตามข้อ ๒ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ค ำสั่งหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ที่ ๑๐๘๕/๒๕๕๘ 

 เรื่อง  แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่กำรประชุมของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย (เพิ่มเติม) 

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

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๒/๒๕๕๗             
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ          
มีองค์ประกอบครบถ้วน อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๔๙ และ มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  จึงเห็นควรให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การประชุม (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

 

๑. นางผ่องพรรณ  ศรีประเสริฐ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
๒. นางวลินเนศวร์  ธีรการุณวงศ์  เจ้าหน้าที่การประชุม  
 

ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  มีอ านาจและหน้าที่              
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินและประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่องอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ตามข้อ ๒ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 



176 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภฏับ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 

ที่ ๓๗/๒๕๕๙ 
 

เร่ือง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรและเจ้ำหน้ำที่กำรประชุมของ 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย (แก้ไขและเพิ่มเติม) 

 

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

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๒/๒๕๕๗            
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑๐๘๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การ
ประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) สั่ง ณ วันที่ ๒๔ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย              
และมีองค์ประกอบครบถ้วน อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงเห็นควรให้แก้ไขและเพ่ิมเติม ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และยกเลิกค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑๐๘๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การประชุมของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

 

 ๑. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

  แก้ไขจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  เป็น     อาจารย์อภิญญา  หนูมี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  แก้ไขจาก  นางอายูณี  เส็มหมาด  เจ้าหน้าที่การประชุม 
  เป็น  นางสาวนิศาชล  ฉัตรทอง  เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการและพนักงานขับรถยนต์ (เพ่ิมเติม) 
 

(๑) นางสาวกัลย์ธมน  ภัคเวทพิสิษฐ์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
(๒) นางกมลทิพย์  เชื้องาม    เจ้าหน้าที่การประชุม 
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(๓) นางสาวจิดาภา  ชุมทอง    เจ้าหน้าที่บริการ 
(๔) นางสาวศิริวรรณ  ไชยวรรณ์    เจ้าหน้าที่บริการ 
(5) นายบุญส่ง  นาแข็ง    พนักงานขับรถยนต์ 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศของมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 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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คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมนิผลงำน 

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย 
 

ประธำนกรรมกำร 
 

สถำนที่ท ำงำน 
๓๓ ซอยปุณวิ ถี  ๓๐  ถนนสุขุ มวิ ท  ๑๐๑                 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง  กรุ ง เทพฯ 
๑๐๒๖๐ 
 

สถำนที่ติดต่อได้ 
๓๓ ซอยปุณวิ ถี  ๓๐  ถนนสุขุ มวิ ท  ๑๐๑                 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง  กรุ ง เทพฯ 
๑๐๒๖๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๒-๓๓๑๑๑๗๓,๐๘๑-๙๑๔๙๘๘๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยสมเชำว์  เกษประทุม 
 

กรรมกำร 
 

สถำนที่ท ำงำน 
๒๘๕/๙๗ ถนนงามวงศ์วาน  ต.บางกระสอ             
อ.เมือง  จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 
 

สถำนที่ติดต่อได้ 
๒๘๕/๙๗  ถนนงามวงศ์วาน  ต.บางกระสอ      
อ.เมือง  จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๒-5891094,๐๘๗-๐๔๙๘๓๓๓ 
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นำยชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวญั   
 

กรรมกำร 
 

สถำนที่ท ำงำน 
๑๐๕๙ หมู่บ้านมิตรภาพ ซ.อ่อนนุช ๔๖             
ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ 
 

สถำนที่ติดต่อได้ 
๑๐๕๙  หมู่บ้ านมิตรภาพ ซ. อ่อนนุช ๔๖             
ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๒-๓๒๑๒๒๔๔,๐๒-๓๒๐๑๒๕๖ ,  
๐๘๑-๖๕๕๕๑๕๑   
Fax. ๐๒-๗๒๑๕๖๕๖ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ดิเรก  พรสีมำ 
 

กรรมกำร 
 

สถำนที่ท ำงำน 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

สถำนที่ติดต่อได้ 
ส า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร คุ รุ ส ภ า  ๑ ๒ ๘ /๑             
ถนนนครราชสีมา   เขตดุสิ ต   กรุ ง เทพฯ 
๑๐๓๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๘๒๓๑๗๐,๐๘๑-๙๒๗๗๒๓๐ 
 

Fax. ๐๒-๒๘๒๑๓๐๙ 
e-Mail : dpornsima@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:dpornsima@hotmail.com
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิทักษ์  อำจคุ้มวงศ์ 
 

กรรมกำร 
 

สถำนที่ท ำงำน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต  
กทม. ๑๐๓๐๐ 
 

สถำนที่ติดต่อได้ 
๑๒/๗  ซ.วิศวะเสนานิคม ต.หน้าเมือง  อ.เมือง 
จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๕๘๒๗๘๒ 
 

e-Mail : p_arjkumwong@hotmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงเขียว 
 

เลขำนุกำร 
 

สถำนที่ท ำงำน 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๗๘๘๓๗๒๕ 
 

e-Mail : ajnu009@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:p_arjkumwong@hotmail.com
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 อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก 

 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

สถำนที่ท ำงำน 
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๔๒๓๑๐๑๓ 
 

e-Mail : drifbsru@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำจำรย์อภิญญำ  หนูม ี
 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

สถำนที่ท ำงำน 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ                      
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๕-๑๔๔๙๕๗๑ 
 

e-Mail : Sapinya20@hotmail.com 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:drifbsru@hotmail.com
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นำงสำวกัลย์ธมน  ภัคเวทพิสิษฐ์ 
 

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

นำงกมลทิพย์  เชื้องำม 
 

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

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ 
 

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

 

นำงสำวสุนิสำ  รีรำนนท์ 
 

เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม 
โทรศัพท์ : 092-5328065 
e-Mail : puy_10012528@hotmail.com 

 
 
 

 

mailto:puy_10012528@hotmail.com
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นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ 
 

เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม 
โทรศัพท์ : 097-1572291 
e-Mail : wanrudee.sa@gmail.com 
 
 
 

นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ 
 

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

นำงสำวนิศำชล  ฉัตรทอง 
 

เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม 
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๙๓๘๙๗๐ 
e-Mail : nisachon.diwvy@hotmail.com 
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ปฏิทินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 

กิจกรรม 
ม.ค. 

๒๕๕9 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.ค. 
๒๕60 

๑. ก าหนดแนวคดิกรอบการประเมิน และกรอบเวลา            
การปฏิบัติงาน 

             

๒. พัฒนาเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณ (ส่วนท่ี ๒) 

             

๓. พัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ส่วนท่ี ๔) 

             

๔. จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ              
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

             

๕. เสนอเอกสารแนวต่อสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจา้พระยา และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

             

๖. การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน               
๗. เก็บข้อมูลการประเมิน ส่วนท่ี ๑ - ๒              
๘. เก็บข้อมูลการประเมิน ส่วนท่ี ๓ - ๔              
๙. วิเคราะห์ข้อมลูและสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด              
๑๐. เขยีนรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕9 

             

๑๑. จดัท ารูปเล่มรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ             
และประเมินผลงานฯ (จัดพิมพ์และส่งโรงพิมพ์) 

             

๑๒.น าเสนอผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมิน          
ผลงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
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แบบประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 

 

๑.แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 

 ๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน.............................................................................บาท  
 ๑.๒ งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย.....................................................บาท 
 ๑.๓ งบประมาณเงินรายได้ที่จัดเก็บได้จริง..................................................บาท 
 ๑.๔ งบประมาณแผ่นดิน (งบพิเศษ/เพ่ิมเติม)..............................................บาท 
 

  ระบุวิธีการด าเนินการขอ 
 ........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 ๑.๕ เงินบริจาค....................................................บาท 
 

  ระบุแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์การบริจาค 
 

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

๒.กำรจัดสรรงบประมำณ 
 

 ๒.๑ วธิีการจัดสรรงบประมาณ 
 ........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 ๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ 
 

 ........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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๓.กำรบริหำรงบประมำณ 
 

 ๓.๑ วิธีการบริหารงบประมาณ 
 

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

 ๓.๒ การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ 
 

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

 ๓.๓ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 
 

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

๔.ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 

 ๔.๑ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    จ านวน.................โครงการ คิดเป็นร้อยละ………… 
 ๔.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน.................โครงการ คิดเป็นร้อยละ............ 
 

  เหตุผลความจ าเป็นที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
 ........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๔.๓ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน.................โครงการ คิดเป็นร้อยละ........... 
 

        เหตุผลความจ าเป็นที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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๕.กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 

 ๕.๑ การใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 
 

ไตรมำสที ่
เป้ำหมำย ผลกำรใช้จ่ำยจริง 

จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ 
๑.     
๒.     
๓.     
๔.     

 
 ๕.๒ รวมผลการใช้จ่ายแล้วทั้งปี.......................................บาท คิดเป็นร้อยละ............ 
 

 ๕.๓ เงินกันงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 .................................................บาท  
  คิดเป็นร้อยละ..........................................................  
 

 ๕.๔ เงินกันงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ...................................................บาท  
  คิดเป็นร้อยละ.........................................................  
 

  เหตุผลความจ าเป็นของการกันเงิน 
 

 ........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำ 
 

ค ำชี้แจง     
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในด้านต่างๆ โดยอาศัยความเห็นของประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการเลือกให้เป็น           
ผู้แสดงความคิดเห็น จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงที่ท่านประสบเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ค าตอบของท่าน
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะผู้ด าเนินการขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะใช้ความเห็น
ของท่านให้เป็นประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 
 

สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

        ๑. ต ำแหน่ง/หน้ำที่ 
 

 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  (  ) กรรมการสภาวิชาการ 
 

  (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

  (  ) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี (  ) คณบดีหรือผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า 
  

  (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  (  ) คณาจารย์ผู้สอน 
 

  (  ) เจ้าหน้าที่    (  ) ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา  
 

        ๒. หน่วยงำนที่สังกัด (ส ำหรับบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย) 
 

 (  ) คณะครุศาสตร์   (  ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 (  ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (  ) คณะวิทยาการจัดการ 
 

 (  ) บัณฑิตวิทยาลัย   (  ) วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน..................... 
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ค ำชี้แจง ขอให้ท่านประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับ           
 ของการปฏิบัติ ดังนี้ ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 

๑. ด้ำนกำรบริหำรงำนเชิงระบบ 
 

กำรบริหำรงำนเชิงระบบ 

ระดับปฏิบัติ 
มำก 
ที่สุด 
(๕) 

มำก 
 

(๔) 

ปำน
กลำง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ด้ำนบริบท        
๑. ด าเนินงานอย่างมีความสัมพนัธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม      
๒. ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เปน็ส่วนได้สว่นเสียของมหาวิทยาลัย      
๓. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรภายนอก      
๔. สร้างเครือข่ายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย      

๕. ด าเนินงานโดยค านึงถึงความต้องการของสังคมด้านการเรียนรู้      
ด้ำนทรัพยำกร       
๖. จัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา      
๗. วางแผนงานการจัดการทรัพยากร อย่างเหมาะสมตามหน้าที่      
๘. แสวงหาทรัพยากรเพื่อการด าเนินการอย่างเพียงพอ      
๙. จัดองค์การเพื่อด าเนินงานอย่างเหมาะสม      
๑๐. ปรับปรุงงานดา้นทรัพยากรให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่เสมอ      
ด้ำนกระบวนกำร       
๑๑. สร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อถือซ่ึงกันและกัน      
๑๒. สื่อสารและประชาสัมพันธอ์ย่างมีคุณภาพ      
๑๓. ส่งเสริมความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การ      

๑๔. จัดบริการสนับสนนุทรัพยากรด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
๑๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในหนา้ที่รับผดิชอบ      
ด้ำนผลผลิต       
๑๖. ผู้จบการศึกษามีศักยภาพในการท างานสูง      
๑๗. ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง      
๑๘. ศิษย์เก่ามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลยั      
๑๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยกยอ่งในประเทศ      
๒๐. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ      
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๒. ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย   
 

กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย   

ระดับปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด
(๕) 

มำก 
 

(๔) 

ปำน
กลำง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต      
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
๒. เน้นศักยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ      
๓. ส่งเสริมการสอนที่เน้นสร้างสมรรถนะในการปฏิบัตงิาน      
๔. พัฒนาคุณธรรมด้วยการท ากจิกรรมเพื่อชุมชน      

๕. สร้างคุณภาพของการจัดการเรียนรู ้      

ด้ำนกำรวิจัย      
๖. มุ่งมั่นมุ่งสู่การพฒันามหาวิทยาลัยด้วยการวิจัย      

๗. มุ่งมั่นในการเป็นสถาบนัเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน      
๘. ส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน      
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม      
๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม      
๑๐. จัดระบบสารสนเทศทางศลิปวัฒนธรรม      
๑๑. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม      
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน      
๑๒. จัดการเรียนเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอยา่งต่อเนื่อง      
๑๓. สร้างเครือข่ายชุมชนทางวชิาการทั้งในและตา่งประเทศ      
๑๔. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง      
๑๕. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีความเชื่อมโยงกับชุมชนอย่างเปน็ระบบ      
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๓. ด้ำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
  

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ระดับกำรปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 
(๕) 

มำก 
 

(๔) 

ปำน
กลำง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล : 
มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลเป้าหมายโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภำพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ        
และเวลาให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักกำรตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เก่ียวข้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

     

๔. หลักภำระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด                
โดยส านึกในความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักควำมโปร่งใส :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา               

     

๖. หลักกำรมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ           
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 

     

๗. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ : 
มีการกระจายอ านาจสูส่่วนงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ                
ในการด าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

๘. หลักนิติธรรม :  
ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัในการบริหาร                     
ด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เก่ียวข้อง 

     

๙. หลักควำมเสมอภำค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบตัิงาน                    
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักควำมมุ่งเน้นฉันทำมติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเนน้กระบวนการหาข้อตกลง                   
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มทีไ่ด้และเสียประโยชน ์
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โปรดแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 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…………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถำมกำรประเมนิผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำน 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำของนิสิตนักศึกษำ 

 

ค ำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าของนิสิตนักศึกษา ท่านเป็นผู้หนึ่ งที่ ได้รับคัดเลือกให้ เป็นผู้แสดง              
ความคิดเห็น จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามการรับรู้และความเป็นจริง           
ที่ท่านประสบเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559          
(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในโอกาสต่อไป คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ขอให้ความมั่นใจกับท่านว่าจะใช้ความเห็นของท่านให้เป็นประโยชน์อย่างระมัดระวัง 
โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 

 

สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

 1. เป็นนิสิตนักศึกษำ 
   (   )  ภาคปกติ    (   )  ภาคพิเศษ 
 

  2. สังกัดคณะ/วิทยำลัย 
   (   )  คณะครุศาสตร์   (   )  คณะวิทยาการจัดการ  
   (   )  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (   )  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (   )  วิทยาลัยการดนตรี   (   )  บัณฑิตวิทยาลัย 
 

  3. ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับ 
   (   )  ปริญญาตรี  ชั้นปีที่.................... 
   (   )  บัณฑิตศึกษา 
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กำรรับรู้และควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
ค ำชี้แจง ให้นิ สิ ตนักศึกษาพิจารณาใน  4 เรื่ องหลัก  ต่อ ไปนี้ แล้ วตอบค าถามตามการรับรู้ และ               

ความเป็นจริง โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง 
1. บรรยำกำศภำยในมหำวิทยำลัย 

บรรยำกำศภำยในมหำวิทยำลัย 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำก 
ที่สุด 
(5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

1. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย      
2. รู้สึกสดชื่นและมีความหวังเมือ่เข้ามาในมหาวิทยาลัย      
3. มคีวามพอใจในอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป           
ของมหาวิทยาลัย 

     

4. อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสะอาด                   
เป็นระเบียบ สวยงาม ร่มร่ืน และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

     

๕. โรงอาหาร ร้านจ าหนา่ยอาหารเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย 
และราคาเปน็ธรรม  

     

๖. ห้องน้ า ห้องสุขาเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย      
๗. มีสถานที่พักผ่อน สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกายและสถานที่  
จัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาอย่างพอเพียงและเหมาะสม 

     

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเปน็ระเบียบ      
๙. มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่างๆ                
ทั้งแบบบรรยาย แบบสาธิต แบบทดลองปฏิบัติการ การท างานหรือ
ท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม  

     

๑๐. ห้องสมุดมีความทันสมัย บรรยากาศสะดวกสบาย มีหนังสอืต ารา 
วารสาร สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งสืบค้นทางอีเล็กทรอนิกส์ที่ทนัสมัย 
สะดวกแก่การศึกษาค้นควา้และมีความเป็นระเบียบ 

     

๑๑. มีศูนย์หนังสือที่สะดวกแก่การซื้อหาต ารา อุปกรณ์              
การเรียน การกีฬา การปฏิบัตทิดลองอย่างเหมาะสม 

     

๑๒. มีอุปกรณป์ระกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายที่พร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

     

๑๓. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องพร้อมส าหรับการใช้งาน      
๑๔. บรรยากาศในห้องเรียนเปิดเผย ไว้ใจซึ่งกันและกัน      
๑๕. มีบรรยากาศทางวชิาการเหมาะสมกับการเปน็สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

     

๑๖. ภูมิใจที่ได้เป็นนสิิตนักศึกษาคณะนี้      
1๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย      
1๘. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคณาจารย ์      
1๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่างๆ      
๒๐. คณาจารย์มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกัน      
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2. วัฒนธรรมองค์กร “บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” 
 

วัฒนธรรมองค์กร 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำก 
ที่สุด 
(5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

1. ค าขวัญ “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” กระตุ้นให้
ท่านมีมานะในการเรียน 

     

2. นิสิตนักศึกษามสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยั      
3. นิสิตนักศึกษาเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน      
4. นิสิตนักศึกษาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน      
5. นิสิตนักศึกษาให้ความร่วมมอืในกิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์      
6. นิสิตนักศึกษารับรู้ความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จ             
ของมหาวิทยาลัย 

     

7. นิสิตนักศึกษารับรู้และถือปฏบิัติในการเป็นประชาคมที่รัก             
การท างานเปน็ทีม 

     

8. นิสิตนักศึกษารับรู้และถือปฏบิัติในความเปน็ประชาคม                      
ที่รับผิดชอบในหน้าที ่

     

9.นิสิตนักศึกษารับรู้และถือปฏบิัติในความเปน็ประชาคมที่ยึดมัน่           
ในวิธีการแห่งปัญญาและใชป้ัญญาในการแก้ปัญหา 

     

10. นิสิตนักศึกษารับรู้และตระหนักในความเป็นประชาคม            
ที่ยึดมั่นในความเท่าเทียมกันของมนุษย ์

     

11. นิสิตนักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม               
ที่ตระหนักในเร่ืองการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

     

12. นิสิตนักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของการเป็นประชาคม           
ที่เคารพเสียงส่วนใหญ่ โดยไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย 

     

13. นิสิตนักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของการเป็นประชาคม            
แห่งปัญญาและการเรียนรู้ 

     

14. นิสิตนักศึกษารักษาวนิัย เคารพกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย      
15. นิสิตนักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการ
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีตอ่ชาติ
บ้านเมืองและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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3. พฤติกรรมกำรสอนของคณำจำรย์ 
 

พฤติกรรมกำรสอนของคณำจำรย์ 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำก 
ที่สุด 
(5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

1. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวชิาที่สอน      
2. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ      
3. คณาจารย์กระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบตัิทดลอง                 
ได้ทดลองใช้ความรู้ในการแก้ปญัหาภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ                 
และไดส้ร้างความรู้ใหม่  

     

4. คณาจารย์สร้างแรงจงูใจให้นิสิตนักศึกษาอยากเรียนรู้      
5. คณาจารย์มีความสามารถในการบรรยายและถา่ยทอดความรู้      
6. คณาจารย์มีความทนัสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู้      
7. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน      
8. คณาจารย์มีความสามารถในการจูงใจและเสริมแรง      
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนิสิตนักศึกษา      
๑๐. คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นิสตินักศึกษา      
1๑. คณาจารย์มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผล              
นิสิตนักศึกษา 

     

๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นิสิตนักศึกษา      
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นิสิตนักศึกษารักษา
ระเบียบวินยั 

     

1๔. นิสิตนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ไดท้ั้งในการ
ปฏิบัติงานและการปฏบิัติตน 

     

1๕. การเรียนภาคปฏิบัติท าให้นิสิตนักศึกษาสามารถน าความรู ้          
ไปใช้ในการท างานได ้

     

1๖. นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอน                  
ของคณาจารย ์

     

1๗. นิสิตนักศึกษามีความผูกพนัต่อคณาจารยผ์ู้สอน      
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4. กำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษำโดยตรงของมหำวิทยำลัย 
 

 
กำรให้บริกำรของหน่วยงำนฯ 

 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำก 
ที่สุด 
(5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

ห้องสมุดหรือส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ 

     

2. เอกสาร สื่อและแหล่งความรู้ต่างๆ มีความพอเพียง      
3. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นควา้      
4. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าทีส่ านักวิทยบริการฯ      
ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
5. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ 

     

6. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อยา่งสะดวก      
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก      
8. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าทีส่ านักคอมพิวเตอร์      
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9. ได้รับความสะดวกสูงในการลงทะเบียนวชิาเรียน 

     

10. บริการเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนมีประสิทธิภาพสูง      
11. ระบบอาจารย์ทีป่รึกษามปีระสิทธิภาพสูง      
12. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ      
ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ 
13. บริการแนะแนวมีประสิทธภิาพสูง 

     

14. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง      
15. กิจกรรมองค์การบริหารนิสิตนักศึกษามีประสิทธิผลสูง      
16. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา      
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ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย 
ของเรามีสิ่งต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน 3 เรื่อง 
 
  1. .......................................................................................................................... .............................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

  2. .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

  3. ................................................................................................ .................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
             ขอขอบคุณ 
       คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ 
               มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
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แบบสอบถำมกำรปฏิบัตติำมบทบำทหน้ำที่ของอธกิำรบดี 
 

ค ำชี้แจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของผู้บริหารในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
และประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 ๕ หมายถึง  มากที่สุด 
 ๔ หมายถึง  มาก 
 ๓ หมายถึง  ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง  น้อย 
 ๑ หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาวิชาการ 
 

 (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

 (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
 

 (  ) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) 
 

 (  ) ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา 
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๑. ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำของอธิกำรบดี 
 

 คุณลักษณะผู้น ำ 

ระดับคุณลักษณะ 

มำก
ที่สุด 
(๕) 

มำก 
 

(๔) 

  ปำน
กลำง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 

     

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งประโยชน์สว่นรวม      

๓. มีความสามารถในการชี้น าและรับผิดชอบต่อสังคม       
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ         
๕. สร้างขวัญก าลังใจและให้การสนับสนนุความก้าวหน้าและสวสัดิการ
ของผู้ใต้บังคับบญัชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 

     

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝา่ยและสนบัสนุน
การท างานเปน็ทีม 

     

๗. มีบุคลิกภาพที่นา่เชื่อถือศรัทธา      
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการตัดสินใจ             
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

     

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพฒันามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า      
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๒. ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของอธิกำรบดี 
 

กำรบริหำรงำนตำมบทบำทหน้ำที ่

ระดับกำรปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 
(๕) 

มำก 
 

(๔) 

ปำน
กลำง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคบัของทางราชการและของมหาวิทยาลยั 

     

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวทิยาลัย      
๓. ควบคุม ดูแล บุคลากรของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคบัของทางราชการและของมหาวทิยาลัย 

     

๔. ควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ           
ของมหาวิทยาลัย 

     

๕. ควบคุม ดูแล สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของทางราชการ                 
และของมหาวิทยาลัย 

     

๖. จัดท าแผนพฒันามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบริบท                        
ของมหาวิทยาลัย 

     

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างครบถ้วน 

     

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนนิงานด้านต่างๆ      
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวชิาชีพ      
๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีขอ้มูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจน ครอบคลุม 
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

     

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ              
ในการบริหารงานและพฒันามหาวิทยาลยั 

     

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย                     
ด้วยความเหมาะสมและเปน็ธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ รวมทัง้ ส่งเสริมกิจการนิสิตนักศึกษา              
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

     

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย             
ไปบริหารงาน 
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๓. ด้ำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี 
 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 
(๕) 

มำก 
 

(๔) 

ปำน
กลำง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
มีผลการปฏบิัติงานที่มผีลเปา้หมายโดยใชง้บประมาณอยา่งคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภำพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือและ
เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักกำรตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เก่ียวข้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

     

๔. หลักภำระรับผดิชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด               
โดยส านึกในความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักควำมโปร่งใส  :  
บริหารงานอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา               

     

๖. หลักกำรมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ              
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 

     

๗. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ :  
มีการกระจายอ านาจสูส่่วนงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ                 
ในการด าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

๘. หลักนิติธรรม :  
ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัในการบริหาร                     
ด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เก่ียวข้อง 

     

๙. หลักควำมเสมอภำค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบตัิงาน                 
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักควำมมุ่งเน้นฉันทำมติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเนน้กระบวนการหาข้อตกลง                          
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มทีไ่ด้และเสียประโยชน ์
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 ท่ำนคิดว่ำมหำวิทยำลัยของเรำมีสิ่งท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้ำง 
 

 ๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
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แบบสอบถำมกำรปฏิบัตติำมบำบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 

ค ำชี้แจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่ง หมายถึง 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่
และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 ๒. ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของผู้บริหารในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
และประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 ๕ หมายถึง  มากที่สุด 
 ๔ หมายถึง  มาก 
 ๓ หมายถึง  ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง  น้อย 
 ๑ หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาวิชาการ 
 

 (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

 (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
 

 (  ) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) 
 

 (  ) ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา 
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๑. ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 

 คุณลักษณะผู้น ำ 

ระดับคุณลักษณะ 

มำก
ที่สุด 
(๕) 

มำก 
 

(๔) 

  ปำน
กลำง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน           
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 

     

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมุ่งประโยชน์สว่นรวม      

๓. มีความสามารถในการชี้น าและรับผิดชอบต่อสังคม       
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ         
๕. สร้างขวัญก าลังใจและให้การสนับสนนุความก้าวหน้าและสวสัดิการ
ของผู้ใต้บังคับบญัชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 

     

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝา่ยและสนบัสนุน
การท างานเปน็ทีม 

     

๗. มีบุคลิกภาพที่นา่เชื่อถือศรัทธา      
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงาน                     
ของมหาวิทยาลัย 

     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการตัดสินใจ                 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

     

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพฒันามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า      
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๒. ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 

กำรบริหำรงำนตำมบทบำทหน้ำที ่

ระดับกำรปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 
(๕) 

มำก 
 

(๔) 

ปำน
กลำง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคบัของทางราชการและของมหาวิทยาลยั 

     

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวทิยาลัย      
๓. ควบคุม ดูแล บุคลากร ของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคบัของทางราชการและของมหาวทิยาลัย 

     

๔. ควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ              
ของมหาวิทยาลัย 

     

๕. ควบคุม ดูแล สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ     
ของมหาวิทยาลัย 

     

๖. จัดท าแผนพฒันามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลยั 

     

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างครบถ้วน 

     

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนนิงานด้านต่างๆ      
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวชิาชีพ      
๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีขอ้มูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจน ครอบคลุม 
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

     

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ              
ในการบริหารงานและพฒันามหาวิทยาลยั 

     

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย                        
ด้วยความเหมาะสมและเปน็ธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ                   
สภาคณาจารย์และขา้ราชการ รวมทั้ง ส่งเสริมกิจการนสิิตนักศึกษา                   
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

     

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยไป
บริหารงาน 
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๓. ด้ำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย   
 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ระดับกำรปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 
(๕) 

มำก 
 

(๔) 

ปำน
กลำง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
มีผลการปฏบิัติงานที่มผีลเปา้หมายโดยใชง้บประมาณอยา่งคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภำพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือและ
เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักกำรตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เก่ียวข้อง              
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

๔. หลักภำระรับผดิชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด                          
โดยส านึกในความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักควำมโปร่งใส  :  
บริหารงานอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา               

     

๖. หลักกำรมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ              
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 

     

๗. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ :  
มีการกระจายอ านาจสูส่่วนงานต่างๆเพื่อสร้างประสิทธิภาพ                      
ในการด าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

๘. หลักนิติธรรม :  
ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัในการบริหาร               
ด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เก่ียวข้อง 

     

๙. หลักควำมเสมอภำค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบตัิงาน                    
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักควำมมุ่งเน้นฉันทำมติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเนน้กระบวนการหาข้อตกลง                       
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มทีไ่ด้และเสียประโยชน์ 
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 โปรดแสดงข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ตำมที่ท่ำนคิดว่ำคณะของเรำมีสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วน 
 

 ๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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แบบสอบถำมกำรปฏิบัตติำมบทบำทหน้ำที่ของผูบ้ริหำร 
คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์ 

ค ำชี้แจง    
 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/

สถาบัน/ศูนย์ ซึ่ง หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน              
รองผู้อ านวยการสถาบัน ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และ             
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒.ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
ศูนย์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่า
เหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 ๕ หมายถึง  มากที่สุด 
 ๔ หมายถึง  มาก 
  ๓ หมายถึง  ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง  น้อย 
 ๑ หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

๑. คณะที่สังกัด 
 

 (   ) คณะครุศาสตร์ 
 (   ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (   ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (   ) คณะวิทยาการจัดการ 
 (   ) บัณฑิตวิทยาลัย 
 (   ) วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน......................................... 
 

๒. กำรด ำรงต ำแหน่ง 
 

 (   ) ประธานสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 
 (   ) คณาจารย์ 
 (   ) หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ 
 (   ) อ่ืนๆ ( โปรดระบุ.......................................................... ) 
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๑. ด้ำนคุณลักษณะผู้น ำของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน/ศูนย ์
 

 คุณลักษณะผู้น ำ 

ระดับคุณลักษณะ 
มำก
ที่สุด 
(๕) 

มำก 
 

(๔) 

ปำน
กลำง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน            
ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศนูย์ อย่างมีคุณภาพ 

     

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม      

๓. มีความสามารถในการชี้น าและรับผิดชอบต่อสังคม       
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ         
๕.สร้างขวัญก าลังใจ และให้การสนับสนนุความก้าวหน้าและสวสัดิการ        
ของผู้ใต้บังคับบญัชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 

     

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝา่ยและสนบัสนุน
การท างานเปน็ทีม  

     

๗. มีบุคลิกภาพที่นา่เชื่อถือศรัทธา      
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบนั/ศูนย ์

     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์ 

     

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพฒันาคณะครุศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้า      
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๒. ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหน้ำที่ของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน/ศูนย ์
 

กำรบริหำรงำนตำมบทบำทหน้ำที ่

ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 
(๕) 

มำก 
 

(๔) 

ปำน
กลำง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศนูย์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและ         
ของมหาวิทยาลัย 

     

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวทิยาลัย      
๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ          
ของมหาวิทยาลัย 

     

๔. ควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบนั/ศูนย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ              
ของทางราชการและของมหาวทิยาลัย 

     

๕. ควบคุม ดูแล สถานที่และทรัพย์สินของคณะ/วทิยาลัย/ส านกั/สถาบนั/ 
ศูนย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคบั              
ของทางราชการและของมหาวทิยาลัย 

     

๖.จัดท าแผนพฒันาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบนั/ศูนย์ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัย 

     

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย             
อย่างครบถ้วน 

     

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนนิงานด้านต่างๆ      
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวชิาชีพ      
๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีขอ้มูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจ
ต่างๆ ของคณะ/วิทยาลัย/ส านกั/สถาบนั/ศูนย ์

     

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการ
บริหารงานและพฒันาคณะ/วทิยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย ์

     

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารคณะ/วทิยาลัย/ส านกั/สถาบนั/
ศูนย์ ด้วยความเหมาะสมและเปน็ธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ รวมทั้งสง่เสริมกิจการนิสิตนักศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศนูย ์

     

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบนั/ศนูย์ ไปบริหารงาน 
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๓. ด้ำนกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน/ศูนย ์
 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ระดับกำรปฏิบัติ 

มำก
ที่สุด 
(๕) 

มำก 
 

(๔) 

ปำน
กลำง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
มีผลการปฏบิัติงานที่มผีลเปา้หมายโดยใชง้บประมาณอยา่งคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภำพ :   
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ                
และเวลา ให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักกำรตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เก่ียวข้อง                  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

๔. หลักภำระรับผดิชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด             
โดยส านึกในความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักควำมโปร่งใส  :  
บริหารงานอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา               

     

๖. หลักกำรมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ               
เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบนั/ศนูย ์

     

๗. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ :  
มีการกระจายอ านาจสูส่่วนงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ                    
ในการด าเนินงานที่ดีให้แก่คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบนั/ศนูย ์

     

๘. หลักนิติธรรม :  
ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัในการบริหาร                          
ด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เก่ียวข้อง 

     

๙. หลักควำมเสมอภำค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบตัิงานและ                        
การให้บริการ 

     

๑๐. หลักควำมมุ่งเน้นฉันทำมติ :  
บริหารงานคณะ/วิทยาลัย/ส านกั/สถาบนั/ศูนย์ โดยเนน้กระบวนการ                
หาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และเสียประโยชน์ 
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 โปรดแสดงข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ตำมที่ท่ำนคิดว่ำคณะของเรำมีสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วน 
 

 ๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 ๓. ……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แนวทำงกำรสัมภำษณ์ประกอบกำรตรวจเยี่ยมหนว่ยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 

 ๑. หน่วยงานมีส่วนท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอะไรบ้าง มีปัญหาและอุปสรรคอะไรหรือไม่ 
 ............................................................................................................................. ...........................
................................................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

 ๒. หน่วยงานได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้           
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของส านักงบประมาณในแต่ละไตรมาสอย่างไรบ้างหรือไม่ มีอุปสรรคและปัญหา            
การใช้จ่ายงบประมาณอะไรหรือไม่ 
 ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................... ............................. 
 

 ๓. หน่วยงานมีแผนการพัฒนาหน่วยงานที่เด่นๆ อะไรบ้าง (นวัตกรรมหรือโครงการ/กิจกรรม) 
 ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ............................. 
 

  ๔. ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ...................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
...................................................................... ................................................................................. ............................. 
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ภำพกิจกรรมกำรปฏิบัติงำนของ 
คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมนิผลงำนของมหำวิทยำลัย 
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ภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รางวัลชนะเลิศประเภท Percussion Ensemble 
การประกวดดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ 

ครั้งที่ ๑๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/แหล่ง
ประกอบการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ 
กับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน 
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