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บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหารภายใ ต้
แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน             
ของมหาวิทยาลัยถือเป็นข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วย             
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ในมาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน   
ผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก             
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังน้ี (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน     
ผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่     
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน (๒) รายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ              
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี                 
 

 ส าห รับปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๑ มหาวิทย าลั ย ราชภัฏบ้ านสม เ ด็จ เ จ้ าพระยา  
ได้มีการด าเนินงานภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล”                    
โดยยึดถือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
หลายประการ โดยเฉพาะด้านการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศใน 
กลุ่มอาเซียน มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และชี้น าสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ดังน้ัน แนวทางการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการปรับระบบการบริหารจัดการให้เป็นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยส่วนราชการต่างๆ จะต้องวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ
ส่วนราชการ อันประกอบด้วยการวิ เคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก และกลยุทธ์การด าเนินงานไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม  
อีกทั้งสอดคล้องกับมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาออกเป็น ๔ ด้าน คือ  
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารท่ัวไป โดยแต่ละงานจะมีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  แผนงาน และโครงการต่าง ๆ  
ตามกระบวนการจัดการ ที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การให้ความร่วมมือผสมผสานและ  
ความรับผิดชอบของฝ่ายน้ัน ๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งน้ี ในการด าเนินการ
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าเป็นต้องเชื่อมโยงผลงานของคณะและหน่วยงานสนับสนุน

  



๔ 

ทุกหน่วยงานมาเป็นส่วนหน่ึงเพื่อบ่งชี้ผลส าเร็จของงานโดยรวม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัยในการสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางบวกและทางลบ  
 

ขอบเขตการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้ัน 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการก ากับ 
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมีแนวคิดในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและ                 
ผู้ รับการประเมินอย่างสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการประเมินที่มีบรรยากาศของความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร จึงได้ก าหนดประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ โดยแยกออกเป็น ๖ ส่วน 
ดังน้ี  
 

ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  

 

ด าเนินการศึกษาและรายงานผลการด าเ นินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑            
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

๑) ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ด้าน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด โดยจ าแนกตาม 
แผนกลยุทธ์ที่ระบุไว้ตามแผนกลยุทธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

๒) ผลจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยไ ด้ด าเ นินการขึ้นเพื่อรองรับ               
ในแต่ละกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ฯ 

 

 ส่วนท่ี ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ด าเนินการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังน้ี 
๑) แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒) การจัดสรรและบริหารงบประมาณ ได้แก่ วิธีการจัดสรรงบประมาณ ผลการจัดสรร

งบประมาณ วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ และปัญหา อุปสรรค 
การจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

๓) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงาน และเหตุผล       
ความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๔) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรวมและรายไตรมาส จ าแนกตามหน่วยงาน และ           
ผลเงินกันเหลื่อมปี และเหตุผลความจ าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปี 

 

 ส่วนท่ี ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

   ด าเนินการประเมินผล ดังน้ี 
๑) การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
๒) การประเมินผลการควบคุมภายใน 



๔ 

ทุกหน่วยงานมาเป็นส่วนหน่ึงเพื่อบ่งชี้ผลส าเร็จของงานโดยรวม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัยในการสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางบวกและทางลบ  
 

ขอบเขตการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้ัน 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการก ากับ 
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมีแนวคิดในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและ                 
ผู้ รับการประเมินอย่างสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการประเมินที่มีบรรยากาศของความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร จึงได้ก าหนดประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ โดยแยกออกเป็น ๖ ส่วน 
ดังน้ี  
 

ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  

 

ด าเนินการศึกษาและรายงานผลการด าเ นินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑            
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

๑) ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ด้าน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด โดยจ าแนกตาม 
แผนกลยุทธ์ที่ระบุไว้ตามแผนกลยุทธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

๒) ผลจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยไ ด้ด าเ นินการขึ้นเพื่อรองรับ               
ในแต่ละกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ฯ 

 

 ส่วนท่ี ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ด าเนินการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังน้ี 
๑) แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒) การจัดสรรและบริหารงบประมาณ ได้แก่ วิธีการจัดสรรงบประมาณ ผลการจัดสรร

งบประมาณ วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ และปัญหา อุปสรรค 
การจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

๓) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงาน และเหตุผล       
ความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๔) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรวมและรายไตรมาส จ าแนกตามหน่วยงาน และ           
ผลเงินกันเหลื่อมปี และเหตุผลความจ าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปี 

 

 ส่วนท่ี ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

   ด าเนินการประเมินผล ดังน้ี 
๑) การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
๒) การประเมินผลการควบคุมภายใน 

๕ 

 ส่วนท่ี ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 ด ำเนนนนาำสสบบถำควาำควนดเน็นนเนืือบปสเเนคนนผกาำสบสน็ำสาำนอบาค็ำานทาำกยาลกเ
ปสเเนคนนผกาำสปฏนบยตนตำคบทบำท็น้ำทีออบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา โดาใช้ลบบสบบถำคจำาผู้ทีอเนาีอาาอ้บา ดยาน้ี  

 ๑) ผกาำสบสน็ำสาำนอบาค็ำานทาำกยาสำชภยฏบ้ำนสคเนดนจเนจ้ำืสเาำ 
 ๒) ผกาำสสยบสู้ลกเวาำควนดเน็นนอบานยาศึาษำต่บาำสบสน็ำสาำนอบาค็ำานทาำกยาสำชภยฏ

บ้ำนสคเนดนจเนจ้ำืสเาำ 
 ๓) ผกาำสปฏนบยตนตำคบทบำท็น้ำทีออบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา ปสเาบบด้าา บธนาำสบดี 

ผู้บสน็ำสวณเ/านทาำกยา/ส ำนยา/สถำบยน/ศูนา์/โสาเนสีาน  
 

 ส่วนท่ี ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยแบ่งการตรวจเยี่ยมเป็นกลุ่มดังน้ี 

๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ              
จะพิจารณาเลือกจากหลักสูตรที่โดดเด่น 

๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้บริการและส่งเสริมวิชาการ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา โรงเรียนสาธิต ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ  
ส่วนงานบริหารเงินรายได้ 

ก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ คร้ัง ในช่วงไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ )  
แล้วสรุปผลการตรวจเยี่ยมเป็นรายหลักสูตรและเป็นกลุ่ม หรือรายหน่วยงาน      

 

 ส่วนท่ี ๖ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  
 

  ืน จำ สณ ำผก าำ สด ำ เนนน นา ำนเน ืือ บ าำ สืยฒนำ วุณ ภำื าำ ส ศึา ษำ ตำ ควา ำค เน็น น 
อบาวณเาสสคาำสตนดตำค ตสาจสบบ ลกเปสเเนคนนผกาำนอบาค็ำานทาำกยา ตำคทีอค็ำานทาำกยาได้น ำเนสนบ
ลผนาำสด ำ เนนนนาำนเนืือบลา้ไอ ปสยบปสุา ลกเืยฒนำวุณภำืาำสศึาษำ ภำา็กยาสยบทสำบวาำคเน็นน  
อบาวณเาสสคาำสตนดตำค ตสาจสบบ ลกเปสเเนคนนผกาำนอบาค็ำานทาำกยา ปสเจ ำปีาบปสเคำณ ื.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประโยชน์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ท าให้ ไ ด้ทราบผลการประเมินการด า เ นินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ . ๒๕๖๑               
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  

๒. ท าให้ได้ทราบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 



๖ 

๔. ท าให้ทราบผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๕. ท าให้ได้ทราบผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๖. ท าให้ได้ทราบความคิดเห็นในการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๗. ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 

  
 
 
 
 

  

 

 



๖ 

๔. ท าให้ทราบผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๕. ท าให้ได้ทราบผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๖. ท าให้ได้ทราบความคิดเห็นในการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๗. ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 

  
 
 
 
 

  

 

 

๗ 

 
 
 
 

บทท่ี ๒ 
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๙ 

บทที่ ๒ 
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ภูมิหลัง 
 

 สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ในปัจจุบันน้ีได้ใช้
ประโยชน์เพื่อการศึกษามาเป็นเวลา ๑๒๐ ปีเศษ จุดเร่ิมต้นเกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพระราชประสงค์จะต้ังโรงเรียนแบบ Public School ของ
อังกฤษ โดยโปรดให้จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการเร่ืองน้ี โดยมีพระยาภาสกรวงศ์  เสนาบดีกระทรวง   
ธรรมการเป็นประธานที่ประชุม เห็นว่าจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยา
สีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้น้อมเกล้าถวายไว้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นที่กว้างขวาง
ใหญ่โต เห็นสมควรจัดต้ังเป็นโรงเรียนให้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เปิดเรียนต้ังแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๔๓๙ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “โรงเรียนฟากขะโน้น” หรือ “โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตราของ
โรงเรียนเป็นรูปจุฬมงกุฎ การแต่งกายนุ่งผ้าสีฟ้าครามแก่ เสื้อขาว มีนายเอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 

  คร้ันต่อมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นล าดับ ท าให้สถานที่คับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัย จึงย้าย
ไปอยู่ที่ต าบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวังสระประทุม จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ก็ว่างลง ในขณะน้ันการศึกษา
ระหว่างหัวเมืองกับกรุงเทพฯ เหลื่อมล้ ากันมากเน่ืองจากคุณภาพของครูแตกต่างกัน กระทรวงธรรมการ            
จึงได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ อีกคร้ังหน่ึง เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครู 
ฝ่ังตะวันตก” ส าหรับผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖                   
มีหลวงบ าเหน็จวรญาณ เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 

  การจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะน้ัน 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 ไปสังกัดเป็นแผนกหน่ึงในโรงเรียนข้าราชการพลเรือน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          
ในปัจจุบัน) แต่ยังต้ังอยู่ที่เดิม จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่วังใหม่ (กรีฑาสถานแห่งชาติ            
ในปัจจุบัน) ท าให้ “จวน” ว่างลงอีกคร้ังหน่ึง ทางราชการ จึงได้จัดต้ังโรงเรียนมัธยมขึ้น ณ จวนสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ ขึ้นใหม่ เรียกว่า “โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๕๘                
รับนักเรียนประจ า โดยมีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นสาขาของโรงเรียนแห่งน้ี ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ 
โรงเรียนสุขุมาลัย (ต้ังอยู่บริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถมวัดอนงค์ มีพระยาประมวลวิชาพูล              
เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 

 โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาต้ังแต่อดีต มีสีประจ าโรงเรียน 
คือ ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรียน คือ บ.ส. มีคติพจน์ประจ าโรงเรียน คือ “สจฺจ เว อมตา วาจา”และ      



๑๐ 

ตราประจ าโรงเรียน คือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
สัญลักษณ์ที่กล่าวมาน้ีเป็นรากฐานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบัน 
 

 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน
ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จึงมอบที่ดินบริเวณต าบลบางไส้ไก่            
และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิม เพื่อสร้างหอนอนและโรงเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่น้ี
ต้ังแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งเป็นสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะน้ัน               
มีการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๗ - ม.๘) 
 

 ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูเพิ่มขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู          
อีกแผนกหน่ึงที่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับ
โรงเ รียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งน้ีเปิดรับนักเ รียนทุนของจังหวัดที่ส าเ ร็จ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และได้เปิดสอนหลักสูตรครูประถม (ป.ป.) เป็นโรงเรียนประจ า ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๙              
ได้ยุบหลักสูตรดังกล่าว และได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) กับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 
 

 พ.ศ. ๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการยกฐานะเป็นวิท ยาลัยครู               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครู          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

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

 เมื่อวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” พร้อมกับพระราชทานตรา
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ ให้เป็นตราเคร่ืองหมายของสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ 
ชาว “ราชภัฏ” ทุกคนได้ตระหนักในพระราชปณิธานของพระองค์ ที่มุ่งหวังให้สถาบันราชภัฏ เป็นที่พึ่งและ 
เป็นผู้น าทางปัญญาให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น และผลจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๓๘ ท าให้
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้องปฏิบัติภารกิจในฐานะอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ท าหน้าที่
ให้บริการวิชาการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างและพัฒนาคนให้มีความรู้ทางวิชาการ พัฒนาคนให้มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพพร้อม ๆ กับการสร้างองค์ความรู้ที่ยังประโยชน์ในเชิงวิชาการและน าไปใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
 

จวบจนในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏ ทั้ง ๔๑ แห่ง ต่างปิติกันถ้วนหน้า 
ด้วยในพระราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดต้ัง “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในคร้ังน้ี และจากการเปลี่ยนแปลงสถานะดังกล่าว 



๑๐ 

ตราประจ าโรงเรียน คือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
สัญลักษณ์ที่กล่าวมาน้ีเป็นรากฐานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบัน 
 

 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน
ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จึงมอบที่ดินบริเวณต าบลบางไส้ไก่            
และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิม เพื่อสร้างหอนอนและโรงเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่น้ี
ต้ังแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งเป็นสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะน้ัน               
มีการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๗ - ม.๘) 
 

 ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูเพิ่มขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู          
อีกแผนกหน่ึงที่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คู่กับ
โรงเ รียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งน้ีเปิดรับนักเ รียนทุนของจังหวัดที่ส าเ ร็จ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และได้เปิดสอนหลักสูตรครูประถม (ป.ป.) เป็นโรงเรียนประจ า ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๙              
ได้ยุบหลักสูตรดังกล่าว และได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) กับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 
 

 พ.ศ. ๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการยกฐานะเป็นวิท ยาลัยครู               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครู          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

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

 เมื่อวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” พร้อมกับพระราชทานตรา
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ ให้เป็นตราเคร่ืองหมายของสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ 
ชาว “ราชภัฏ” ทุกคนได้ตระหนักในพระราชปณิธานของพระองค์ ที่มุ่งหวังให้สถาบันราชภัฏ เป็นที่พึ่งและ 
เป็นผู้น าทางปัญญาให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น และผลจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๓๘ ท าให้
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้องปฏิบัติภารกิจในฐานะอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ท าหน้าที่
ให้บริการวิชาการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างและพัฒนาคนให้มีความรู้ทางวิชาการ พัฒนาคนให้มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพพร้อม ๆ กับการสร้างองค์ความรู้ที่ยังประโยชน์ในเชิงวิชาการและน าไปใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
 

จวบจนในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏ ทั้ง ๔๑ แห่ง ต่างปิติกันถ้วนหน้า 
ด้วยในพระราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดต้ัง “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในคร้ังน้ี และจากการเปลี่ยนแปลงสถานะดังกล่าว 

๑๑ 

ส่งผลให้มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกข้อบังคับ ระ เบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้เอง    
อย่างเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น  

 

ปรัชญา 
 

 “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล”  
 

คติพจนป์ระจ ามหาวิทยาลัย 
 

สจฺจ เว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย” 
 

ปณิธาน 
 

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

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

 เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม 
 

อัตลกัษณ์ของบัณฑิต 
 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี                
และมีความเป็นไทย 

 

วิสัยทัศน์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 

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



๑๒ 

 ส านักกิจการนิสิต – นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กองคลัง 

โครงสร้างมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส านักงานคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

ส านักงานคณบดี 

ส านักงานคณบดี ส านักงานคณบดี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานผู้อ านวยการ กองกลาง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

 

 
 

 

 

 

ศูนย์ภาษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     หมายเหตุ        
     ๑. หน่วยงานตามกรอบใน พรบ.      
              

     ๒. หน่วยงานท่ีจัดต้ังในมหาวิทยาลัย       
               

     ๓. หน่วยงานท่ีเตรียมการจัดต้ังขึ้นใหม่รองรับกลยุทธ์       

 

 
กองอาคารสถานท่ี 
และสิ่งแวดล้อม 

วิทยาลัยการดนตร ี

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ส านักคอมพิวเตอร ์

ส านักวิเทศสัมพนัธ์และเครือข่ายอาเซียน 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี
 

โรงเรียนสาธิต 
 

 หน่วยงานบริหารรายได้/
ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 

ส านักกิจการนักศึกษา 



๑๓ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แลคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย (รายงานข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังน้ี 

 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1. สบาศำสตสำจำสา์ ดส.ศนโสจน์   ผกืยนธนน นำาาสภำค็ำานทาำกยา 
2. ศำสตสำจำสา์ ดส.สำา็าุด   จ ำปำทบา บุปนำาาสภำค็ำานทาำกยา 
3. ศำสตสำจำสา์ ดส.ายกกภำ   เนทื็ยสดนน ณ บาุธาำ าสสคาำสผู้ทสาวุณาุฒน 
4. ศำสตสำจำสา์ ดส.สุจสนต   เนืีาสชบบ าสสคาำสผู้ทสาวุณาุฒน 
5. ศำสตสำจำสา์ นื.ืาาว์   จูฑำ าสสคาำสผู้ทสาวุณาุฒน 
6. สบาศำสตสำจำสา์ ดส.จีสเนาีาสตน  บภนบุณโาภำส าสสคาำสผู้ทสาวุณาุฒน 
7. นำาทนา  โชตนสสาุทธ์ าสสคาำสผู้ทสาวุณาุฒน 
8. ผู้ช่าาศำสตสำจำสา์สนนท  ชุนดี าสสคาำสผู้ทสาวุณาุฒน 
9. สบาศำสตสำจำสา์ ดส.ปำนใจ   ธำสทยศนาาศ์ าสสคาำสผู้ทสาวุณาุฒน 

10. ดส.สุสยฐ   ศนกปบนยนต์ าสสคาำสผู้ทสาวุณาุฒน 
11. นำาาสืาษ์   าสสณศนสน าสสคาำสผู้ทสาวุณาุฒน 
12. ดส.บุญกืบ  ทบาบาู่ าสสคาำสผู้ทสาวุณาุฒน 
13. ผู้ช่าาศำสตสำจำสา์ทบาเนบค   สุ่นสายสดน์ ปสเธำนวณเาสสคาำสส่าเนสสนค

านจาำสค็ำานทาำกยา 
14. ผู้ช่าาศำสตสำจำสา์ ดส.กนนดำ   เนาณฑ์คำ บธนาำสบดี 
15. ผู้ช่าาศำสตสำจำสา์สค็คำา ค็ำบสสืต าสสคาำสผู้ลทนบสน็ำส 
16. สบาศำสตสำจำสา์ ดส.านโฬฏฐ์   ายฒนำนนคนตาูก าสสคาำสผู้ลทนบสน็ำส 
17. ผู้ช่าาศำสตสำจำสา์ ดส.ชกกดำ  ืาศ์ืยฒนโาธนน าสสคาำสผู้ลทนบสน็ำส 
18. บำจำสา์ ดส.ปานช  ผกาำค าสสคาำสผู้ลทนบสน็ำส 
19. ผู้ช่าาศำสตสำจำสา์ ดส.านตตนสยตน์  ฐำนสุาสสณศสี าสสคาำสผู้ลทนวณำจำสา์ 
20. ผู้ช่าาศำสตสำจำสา์ ดส.ปสเเนสสนฐ  กน้คสุอายฒน์ าสสคาำสผู้ลทนวณำจำสา์ 
21. ผู้ช่าาศำสตสำจำสา์สนา็์   สนา็์อจส าสสคาำสผู้ลทนวณำจำสา์ 
22. ผู้ช่าาศำสตสำจำสา์ืนบูกา์   านฑูสา์ปัญญำาุก าสสคาำสผู้ลทนวณำจำสา์ 
23. สบาศำสตสำจำสา์ ดส.บุญคี   าานนเนสาสสสว์ ปสเธำนสภำวณำจำสา์ลกเ

อ้ำสำชาำส 
24. ผู้ช่าาศำสตสำจำสา์ ดส.ืนษณุ บำาเนอีาา เนกอำนุาำสสภำค็ำานทาำกยา 
25. ผู้ช่าาศำสตสำจำสา์ ดส.สุืยตสำ านไกกยาษณ์ ผู้ช่าาเนกอำนุาำสสภำค็ำานทาำกยา 
26. บำจำสา์บภนญญำ ็นูคี ผู้ช่าาเนกอำนุาำสสภำค็ำานทาำกยา 

 
 
 
 

                 ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 



๑๔ 

  คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต รองอธิการบดี 
๓. สบาศำสตสำจำสา์ ดส.านโฬฏฐ ์  ายฒนำนนคนตาูก รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 

และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์อู่ทองทวารวดี 
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๗. 
18. 

อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ 
อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  

มากสุข 
บุญแจะ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 

19. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
20. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
๒1. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
22. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ายอาเซียน 
23. อาจารย์ทวีศักด์ิ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
27. อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
28. อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 

และสารสนเทศ 
29. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

   
 
 



๑๔ 

  คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต รองอธิการบดี 
๓. สบาศำสตสำจำสา์ ดส.านโฬฏฐ ์  ายฒนำนนคนตาูก รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 

และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์อู่ทองทวารวดี 
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๗. 
18. 

อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ 
อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  

มากสุข 
บุญแจะ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 

19. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
20. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
๒1. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
22. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ายอาเซียน 
23. อาจารย์ทวีศักด์ิ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
27. อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
28. อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 

และสารสนเทศ 
29. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

   
 
 

๑๕ 

จ านวนบคุลากรทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (สำาาำนอ้บคูก ณ ๓๐ ายนาำาน ื.ศ. ๒๕๖๑) 
 
ตารางท่ี ๑ จ านวนบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/ประเภทสายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วยงาน 

ประเภทสายงาน 
สายสอน (คน) สายสนับสนุน (คน) 

รวม 
(คน) พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย  

ข้าราชการ 
 

รวม 
สายสอน 

ข้าราชการ 
(PC) 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย รวม 

สาย 
สนับสนุน 

งปม.
แผ่นดนิ 

งปม.
รายได้ 

งปม.
แผ่นดนิ 

งปม.
รายได้ 

คณะครุศาสตร์ - 52 5 23 80 1 1 - - 9 - 11 91 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ - 100 5 26 131 1 - 1 - 9 1 12 143 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ - 148 6 33 187 1 3 2 1 9 5 21 208 
คณะวิทยาการจัดการ - 55 2 22 79 1 - - 1 13 - 15 94 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - 1 - - 7 - 8 8 
ส านักงานอธิการบดี - - - - - 5 10 8 31 41 42 137 137 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ - - - - - 1 2 2 1 14 6 26 26 
ส านักวิทยบริการฯ - - - - - 1 1 - 5 13 3 23 23 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - - - 1 - 4 1 6 6 
ส านักกิจการนักศึกษา - - - - - - 2 - - 7 1 10 10 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ - - - - - - - - - 5 - 5 5 
ส านักคอมพิวเตอร์ - - - - - - 5 - 1 6 4 16 16 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ - 25 20 - 45 - 1 1 - 4 1 7 52 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - - - - 7 - 7 7 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ - - - - - - 1 - - - 4 5 5 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - 1 2 1 - 2 2 8 8 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - 8 - - 8 - - - 3 4 2 9 17 
วิทยาลัยการดนตรี - 28 - 5 33 - - - - 3 2 5 38 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - - - - - - - - 4 4 8 8 

รวม - 416 38 109 563 12 29 16 43 161 78 339 902 รวมทั้งส้ิน 563 339 



๑๖ 

ตารางท่ี ๒ จ านวนบุคลากรสายสอนท้ังหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/คุณวุฒิการศึกษา  
 

หน่วยงาน วุฒิการศึกษา (คน) รวม 
(คน) ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะครุศาสตร์  1 41 38 80 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 104 25 131 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 132 53 187 
คณะวิทยาการจัดการ - 69 10 79 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ 20 25 - 45 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - 7 1 8 
วิทยาลัยการดนตร ี - 28 5 33 

รวม 25 406 132 563 
 

ตารางท่ี ๓ จ านวนบุคลากรสายสอนท้ังหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/สภาพการปฏิบัติงาน  
 
 

หน่วยงาน สภาพการปฏิบัติงาน (คน) รวม 
(คน) ปฏิบัติราชการ ไปช่วยราชการ ลาศึกษาต่อ 

คณะครุศาสตร์  79 - 1 80 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 122 - 9 131 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 175 - 12 187 
คณะวิทยาการจัดการ 79 - - 79 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ 45 - - 45 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 8 - - 8 
วิทยาลัยการดนตร ี 31 - 2 33 

รวม 539 - 24 563 
 
ตารางท่ี ๔ จ านวนบุคลากรสายสอนท้ังหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  

หน่วยงาน ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) รวม อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
คณะครุศาสตร์  53 20 7 80 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 90 38 3 131 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 134 49 4 187 
คณะวิทยาการจัดการ 59 17 3 79 
โรงเรียนสาธิต มรภ. บ้านสมเด็จฯ 45 - - 45 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 8 - - 8 
วิทยาลัยการดนตร ี 23 9 1 33 

รวม 412 133 18 563 



๑๖ 

ตารางท่ี ๒ จ านวนบุคลากรสายสอนท้ังหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/คุณวุฒิการศึกษา  
 

หน่วยงาน วุฒิการศึกษา (คน) รวม 
(คน) ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะครุศาสตร์  1 41 38 80 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 104 25 131 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 132 53 187 
คณะวิทยาการจัดการ - 69 10 79 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ 20 25 - 45 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี - 7 1 8 
วิทยาลัยการดนตร ี - 28 5 33 

รวม 25 406 132 563 
 

ตารางท่ี ๓ จ านวนบุคลากรสายสอนท้ังหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/สภาพการปฏิบัติงาน  
 
 

หน่วยงาน สภาพการปฏิบัติงาน (คน) รวม 
(คน) ปฏิบัติราชการ ไปช่วยราชการ ลาศึกษาต่อ 

คณะครุศาสตร์  79 - 1 80 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 122 - 9 131 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 175 - 12 187 
คณะวิทยาการจัดการ 79 - - 79 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ 45 - - 45 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 8 - - 8 
วิทยาลัยการดนตร ี 31 - 2 33 

รวม 539 - 24 563 
 
ตารางท่ี ๔ จ านวนบุคลากรสายสอนท้ังหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  

หน่วยงาน ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) รวม อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
คณะครุศาสตร์  53 20 7 80 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 90 38 3 131 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 134 49 4 187 
คณะวิทยาการจัดการ 59 17 3 79 
โรงเรียนสาธิต มรภ. บ้านสมเด็จฯ 45 - - 45 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 8 - - 8 
วิทยาลัยการดนตร ี 23 9 1 33 

รวม 412 133 18 563 

๑๗ 

จ านวนนักศกึษา ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๐  (รายงานข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ตารางท่ี ๕  จ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตาม ประเภทนักศึกษา/
ระดับการศึกษา  

 

คณะ 
ระดับการศึกษา (คน) รวม 

(คน) ปริญญาตรี 
๔ ปี 

ปริญญาตรี 
๕ ปี 

ปริญญาตรี
ต่อเน่ือง 

ป. 
บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะครุศาสตร์ ๖๔๙ ๒,๕๗๐  -  ๗๗ ๓๕  -  ๓,๓๓๑ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๒,๖๒๔ ๖๓๐  -   -   -   -  ๓,๒๕๔ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๒,๙๒๖ ๓๕๘ ๔๑  -  ๑๑  -  ๓,๓๓๖ 
คณะวิทยาการจัดการ ๔,๕๒๓  -   -   -   -     -    ๔,๕๒๓ 
วิทยาลัยการดนตรี ๔๐๗ ๒๔๑  -   -   -   -  ๖๔๘ 
บัณฑิตวิทยาลัย  -   -   -   -  ๖๐  -    ๖๐ 

รวม ๑๑,๑๒๙ ๓,๗๙๙ ๔๑ ๗๗ ๑๐๖ - ๑๕,๑๕๒ 
* จ ำนานนยาศึาษำกาทเเนบีานเนสีาน 1/2561 ณ ายนทีอ 1 ต.ว.2561  

 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รายงานข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

ตารางท่ี ๖  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

คณะ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ที่ตอบแบบ
ประเมิน 

คิดป็น
ร้อยละ 

มีงานท า ไม่มีงานท า ศึกษาต่อ ตรงสาขา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ ๑,๒๙๑ ๙๕๙ ๗๔.๒๘ ๗๕๒ ๗๘.๔๒ ๑๙๘ ๒๐.๖๕ ๙ ๐.๙๔ ๕๔๙ ๗๓.๐๑ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๗๘๒ ๕๖๑ ๗๑.๗๔ ๔๔๒ ๗๘.๗๙ ๑๑๔ ๒๐.๓๒ ๕ ๐.๘๙ ๓๑๒ ๗๐.๕๙ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๘๙๓ ๖๕๑ ๗๒.๙๐ ๕๐๒ ๗๗.๑๑ ๑๓๒ ๒๐.๒๘ ๑๗ ๒.๖๑ ๓๕๕ ๗๐.๗๒ 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

๑,๕๐๒ ๑๑๒๐ ๗๔.๕๗ ๘๗๓ ๗๗.๙๕ ๒๓๗ ๒๑.๑๖ ๑๐ ๐.๘๙ ๖๐๑ ๖๘.๘๔ 

วิทยาลัยการดนตร ี ๙๑ ๗๒ ๗๙.๑๒ ๕๖ ๗๗.๗๘ ๑๕ ๒๐.๘๓ ๑ ๑.๓๙ ๓๘ ๖๗.๘๖ 
รวม ๔,๕๕๙ ๓,๓๖๓ ๗๓.๗๗ ๒,๖๒๕ ๗๘.๐๖ ๖๙๖ ๒๐.๗๐ ๓๙ ๑.๑๖ ๑,๘๕๕ ๗๐.๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รายงานข้อมูล ณ  
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ตารางท่ี ๗  ความพึงพอใจของ ผู้ ใ ช้บัณฑิต ท่ีมีต่ อผลการเ รียน รู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

คณะ 
 

จ า
นว

นผู้
ส า

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

า (
คน

) 

จ า
นว

นน
าย

จ้า
งท

ี่ปร
ะเมิ

น 

คิด
เป็น

ร้อ
ยล

ะ 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต 

ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ            
ความรับผดิชอบ 

ด้านทักษะ           
การวิเคราะห์            
เชิงตวัเลข              

การส่ือสารและ        
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อัตลักษณ์
บัณฑิต 

 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
คณะครุศาสตร์ ๑,๒๙๑ ๓๒๑ ๒๔.๘๖ ๔.๖๒ มาก

ที่สุด 
๔.๔๐ มาก ๔.๒๙ มาก ๔.๕๙ มาก

ที่สุด 
๔.๒๘ มาก ๔.๕๘ มาก

ที่สุด 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๗๘๒ ๑๘๐ ๒๓.๐๒ ๔.๖๐ มาก

ที่สุด 
๔.๔๘ มาก ๔.๔๗ มาก ๔.๕๕ มาก

ที่สุด 
๔.๔๐ มาก ๔.๕๖ มาก

ที่สุด 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๘๙๓ ๒๘๔ ๓๑.๘๐ ๔.๓๕ มาก ๔.๑๕ มาก ๔.๐๘ มาก ๔.๓๘ มาก ๔.๐๓ มาก ๔.๓๓ มาก 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

๑,๕๐๒ ๓๐๑ ๒๐.๐๔ ๔.๓๘ มาก ๔.๒๐ มาก ๔.๑๓ มาก ๔.๓๘ มาก ๔.๐๓ มาก ๔.๓๙ มาก 

วิทยาลัยการดนตร ี ๙๑ ๒๐ ๒๑.๙๘ ๔.๒๙ มาก ๔.๒๗ มาก ๔.๑๔ มาก ๔.๓๕ มาก ๔.๐๕ มาก ๔.๒๐ มาก 
รวม ๔,๕๕๙ ๑,๑๐๖ ๒๔.๒๖ ๔.๔๙ มาก ๔.๓๐ มาก ๔.๒๓ มาก ๔.๔๘ มาก ๔.๑๘ มาก ๔.๔๖ มาก 

 

ตารางท่ี ๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คณะ จ านวนหลักสูตร ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
คณะครุศาสตร์ ปริญญาตรี - ๘ ๑ - 

หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต - - ๑  

ปริญญาโท - ๒  - 
รวม ๑๒ หลักสูตร - ๑๐ ๒ - 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

ปริญญาตรี - ๑๕ ๑ - 
ปริญญาโท - ๒ - - 
รวม ๑๘ หลักสูตร - ๑๗ ๑ - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี - ๒๔ ๗ - 
ปริญญาโท - ๒ - - 
รวม ๓๓ หลักสูตร - ๒๖ ๗ - 

คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาตรี - ๑๐ ๒ ๑ 
ปริญญาโท - - ๑ - 
รวม ๑๔ หลักสูตร - ๑๐ ๓ ๑ 



๑๘ 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รายงานข้อมูล ณ  
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ตารางท่ี ๗  ความพึงพอใจของ ผู้ ใ ช้บัณฑิต ท่ีมีต่ อผลการเ รียน รู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

คณะ 
 

จ า
นว

นผู้
ส า

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

า (
คน

) 

จ า
นว

นน
าย

จ้า
งท

ี่ปร
ะเมิ

น 

คิด
เป็น

ร้อ
ยล

ะ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต 

ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ            
ความรับผดิชอบ 

ด้านทักษะ           
การวิเคราะห์            
เชิงตวัเลข              

การส่ือสารและ        
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อัตลักษณ์
บัณฑิต 

 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
คณะครุศาสตร์ ๑,๒๙๑ ๓๒๑ ๒๔.๘๖ ๔.๖๒ มาก

ที่สุด 
๔.๔๐ มาก ๔.๒๙ มาก ๔.๕๙ มาก

ที่สุด 
๔.๒๘ มาก ๔.๕๘ มาก

ที่สุด 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๗๘๒ ๑๘๐ ๒๓.๐๒ ๔.๖๐ มาก

ที่สุด 
๔.๔๘ มาก ๔.๔๗ มาก ๔.๕๕ มาก

ที่สุด 
๔.๔๐ มาก ๔.๕๖ มาก

ที่สุด 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๘๙๓ ๒๘๔ ๓๑.๘๐ ๔.๓๕ มาก ๔.๑๕ มาก ๔.๐๘ มาก ๔.๓๘ มาก ๔.๐๓ มาก ๔.๓๓ มาก 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

๑,๕๐๒ ๓๐๑ ๒๐.๐๔ ๔.๓๘ มาก ๔.๒๐ มาก ๔.๑๓ มาก ๔.๓๘ มาก ๔.๐๓ มาก ๔.๓๙ มาก 

วิทยาลัยการดนตร ี ๙๑ ๒๐ ๒๑.๙๘ ๔.๒๙ มาก ๔.๒๗ มาก ๔.๑๔ มาก ๔.๓๕ มาก ๔.๐๕ มาก ๔.๒๐ มาก 
รวม ๔,๕๕๙ ๑,๑๐๖ ๒๔.๒๖ ๔.๔๙ มาก ๔.๓๐ มาก ๔.๒๓ มาก ๔.๔๘ มาก ๔.๑๘ มาก ๔.๔๖ มาก 

 

ตารางท่ี ๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คณะ จ านวนหลักสูตร ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
คณะครุศาสตร์ ปริญญาตรี - ๘ ๑ - 

หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต - - ๑  

ปริญญาโท - ๒  - 
รวม ๑๒ หลักสูตร - ๑๐ ๒ - 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

ปริญญาตรี - ๑๕ ๑ - 
ปริญญาโท - ๒ - - 
รวม ๑๘ หลักสูตร - ๑๗ ๑ - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี - ๒๔ ๗ - 
ปริญญาโท - ๒ - - 
รวม ๓๓ หลักสูตร - ๒๖ ๗ - 

คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาตรี - ๑๐ ๒ ๑ 
ปริญญาโท - - ๑ - 
รวม ๑๔ หลักสูตร - ๑๐ ๓ ๑ 

๑๙ 

วิทยาลัยการดนตรี ปริญญาตรี - ๓ ๑ - 
ปริญญาโท - ๑ - - 
รวม ๕ หลักสูตร - ๔ ๑ - 

รวม ๘๒ หลักสูตร - ๖๗ ๑๔ ๑ 
 

ตารางท่ี ๙ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งช้ี 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการ
จัดการ วิทยาลัยการดนตรี 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

๑.๑ ผลการบริหาร
จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร
โดยรวม 

๓.๒๓ พอใช้ ๓.๒๔ พอใช้ ๓.๑๘ พอใช้ ๓.๐๔ พอใช้ ๓.๑๕ พอใช้ 

๑.๒ อาจารย์ประจ า
คณะที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

๕.๐๐ ดีมาก ๒.๘๒ พอใช้ ๓.๕๐ พอใช้ ๑.๗๖ ปรับปรุง ๓.๒๙ พอใช้ 

๑.๓ อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่ง               
ทางวิชาการ 

๒.๙๕ พอใช้ ๒.๔๘ ปรับปรุง ๒.๒๐ ปรับปรุง ๒.๑๔ ปรับปรุง ๒.๘๕ พอใช้ 

๑.๔ จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
จ า น ว น อ า จ า ร ย์
ประจ า 

๐.๐๐ ปรับปรุง
เร่งด่วน 

๒.๗๗ พอใช้ ๔.๐๐ ดี ๐.๐๐ ปรับปรุง
เร่งด่วน 

๕.๐๐ ดีมาก 

๑ . ๕  ก า ร บ ริ ก า ร
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

๑ . ๖  กิ จ ก ร ร ม
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดี ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๑ 
การผลิตบัณฑิต 

๓.๕๓ ดี ๓.๕๕ ดี ๓.๘๑ ดี ๒.๖๖ พอใช้ ๔.๐๕ ดี 

๒.๑ ระบบและกลไก
ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

๒.๒  เ งินสนับสนุน
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ 

๒.๓๔ ปรับปรุง ๑.๑๔ ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

๔.๖๓ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

๒ . ๓  ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิ จัย
ประจ า 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๓.๗๒ ดี ๓.๙๕ ดี 



๒๐ 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งช้ี 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการ
จัดการ วิทยาลัยการดนตรี 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การวิจัย 

๔.๑๑ ดี ๓.๗๑ ดี ๔.๘๘ ดีมาก ๔.๕๗ ดีมาก ๔.๖๕ ดีมาก 

๓ . ๑  ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการแก่สังคม 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๓ 
การบริการวิชาการ 

แก่สังคม 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

๔.๑ ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๔ 
การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

๕.๑ การบริหารของ
ค ณ ะ เ พ่ื อ ก า กั บ
ติดตาม ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดี ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

๕.๒ ระบบก ากับการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตร 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดี 

องค์ประกอบที่ ๕ 
การบริหารจัดการ 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๔.๕๐ ดี ๕.๐๐ ดีมาก ๔.๕๐ ดี 

รวมทุกตัวบ่งช้ี ๔.๑๒ ดี ๔.๐๓ ดี ๔.๓๕ ดี ๓.๘๒ ดี ๔.๔๐ ดี 
 
ตารางท่ี ๑๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม       ๓.๑๗ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก ๓.๔๖ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ       ๒.๔๓ ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๓.๘๑ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์      ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ ๓.๘๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ๓.๗๘ ดี 



๒๐ 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งช้ี 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการ
จัดการ วิทยาลัยการดนตรี 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การวิจัย 

๔.๑๑ ดี ๓.๗๑ ดี ๔.๘๘ ดีมาก ๔.๕๗ ดีมาก ๔.๖๕ ดีมาก 

๓ . ๑  ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการแก่สังคม 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๓ 
การบริการวิชาการ 

แก่สังคม 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

๔.๑ ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๔ 
การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

๕.๑ การบริหารของ
ค ณ ะ เ พ่ื อ ก า กั บ
ติดตาม ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดี ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

๕.๒ ระบบก ากับการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตร 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดี 

องค์ประกอบที่ ๕ 
การบริหารจัดการ 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๔.๕๐ ดี ๕.๐๐ ดีมาก ๔.๕๐ ดี 

รวมทุกตัวบ่งช้ี ๔.๑๒ ดี ๔.๐๓ ดี ๔.๓๕ ดี ๓.๘๒ ดี ๔.๔๐ ดี 
 
ตารางท่ี ๑๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม       ๓.๑๗ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก ๓.๔๖ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ       ๒.๔๓ ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๓.๘๑ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์      ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ ๓.๘๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ๓.๗๘ ดี 

๒๑ 

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ๔.๒๑ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ ๔.๑๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๔.๗๑ ดีมาก 

รวมทุกตัวบ่งช้ี ๔.๒๙ ดี 

 
 
 

 
 
 
 
 



๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 

 
 
 

บทท่ี ๓ 

วิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๕ 

บทที่ ๓ 
วิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                    
ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิกา รบดี แยกออกเป็น                
๖ ส่วน ดังน้ี 

  ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  
 ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 ส่านทีอ ๖ าำสด ำเนนนนาำนเนืือบาำสืยฒนำวุณภำืาำสศึาษำตำควาำคเน็นนอบาวณเาสสคาำส
ตนดตำค ตสาจสบบ ลกเปสเเนคนนผกาำนอบาค็ำานทาำกยา ทีอน ำเนสนบสภำค็ำานทาำกยาในปีาบปสเคำณ ื.ศ.2560 
 

รายละเอียดของวิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

 ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                 
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
 

ส่วนที่ ๑ เป็นการประเมินด้านความส าเร็จของผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
โดยพิจารณาข้อมูลจากกลยุทธ์ เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน และตัวชี้วัด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ ๖ แผนกลยุทธ์ ดังน้ี 

 

แผนกลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่
ความเป็นเลิศ 

แผนกลยุทธ์ที่  ๒  ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
แผนกลยุทธ์ที่  ๓  ด้านการวิจัย 
แผนกลยุทธ์ที่  ๔  ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 
แผนกลยุทธ์ที่  ๕  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนกลยุทธ์ที่  ๖  ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 

 
 



๒๖ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ด าเ นินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลรายงานของคณะท างาน พิจารณาผล  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยและรายงานผล
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการเพื่อรองรับ 
ในแต่ละกลยุทธ์  ด้าน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องรับผิดชอบด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อรองรับในแต่ละกลยุทธ์ เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน และตัวชี้วัด ที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ในช่วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีขอบเขตการพิจารณาข้อมูลใน ๖ แผนกลยุทธ์  
๒๓ ด้าน ๒๘ เป้าประสงค์ และ ๙๘ ตัวชี้วัด ส าหรับการพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมีการก าหนด
เป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๙๘ ตัวชี้วัด มีวิธีการรายงานผลการประเมินด้วยการศึกษา
ข้อมูลและการจัดท าสรุปผลจ านวน/ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ตามเป้าหมาย 
และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒) การรายงานผลตัวชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวิธีการ
รายงานผลการประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องตามรายละเอียดของตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังน้ี 

๒.๑) วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ด้าน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด  
ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

๒.๒) วิเคราะห์จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละกลยุทธ์ ด้าน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด  
และแนวทางการด าเนินงาน ที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

๒.๓) ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย ได้แก่ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ โดยจ านวนผลงานวิจัยจ าแนกตามการวิจัย เช่น วิจัยเพื่อพั ฒนา 
การเรียนการสอน วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และวิจัยสถาบัน 

 
 
 
 
 

 
 



๒๖ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ด าเ นินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลรายงานของคณะท างาน พิจารณาผล  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยและรายงานผล
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการเพื่อรองรับ 
ในแต่ละกลยุทธ์  ด้าน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องรับผิดชอบด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อรองรับในแต่ละกลยุทธ์ เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน และตัวชี้วัด ที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ในช่วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีขอบเขตการพิจารณาข้อมูลใน ๖ แผนกลยุทธ์  
๒๓ ด้าน ๒๘ เป้าประสงค์ และ ๙๘ ตัวชี้วัด ส าหรับการพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมีการก าหนด
เป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๙๘ ตัวชี้วัด มีวิธีการรายงานผลการประเมินด้วยการศึกษา
ข้อมูลและการจัดท าสรุปผลจ านวน/ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ตามเป้าหมาย 
และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒) การรายงานผลตัวชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวิธีการ
รายงานผลการประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องตามรายละเอียดของตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังน้ี 

๒.๑) วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ด้าน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด  
ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

๒.๒) วิเคราะห์จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละกลยุทธ์ ด้าน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด  
และแนวทางการด าเนินงาน ที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

๒.๓) ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย ได้แก่ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ โดยจ านวนผลงานวิจัยจ าแนกตามการวิจัย เช่น วิจัยเพื่อพั ฒนา 
การเรียนการสอน วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และวิจัยสถาบัน 

 
 
 
 
 

 
 

๒๗ 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  ส่วนที่ ๒ เป็นรายงานผลการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบการจัดท างบประมาณ ส ารวจข้อมูล
ภารกิจ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยน าหลักการและแนวทางการจัดท างบประมาณแบบแผนงาน  
มาใช้ผสมผสานกับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ่งเป็นระบบที่มีความมุ่งหมายให้มีการเชื่อมโยง  
การจัดสรรงบประมาณเข้ากับการวางแผนและเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล  
ซึ่งแสดงงบประมาณในลักษณะแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในขณะเดียวกันได้จ าแนกงบประมาณ
รายจ่ายของงาน/โครงการออกเป็นหมวดรายจ่ายต่าง  ๆ ในเอกสารงบประมาณ รายละเอียดประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  
  การบริหารจัดการงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑         
มีขอบเขตในการศึกษา ดังน้ี 

๑) แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒) การจัดสรรและบริหารงบประมาณ ได้แก่ วิธีการจัดสรรงบประมาณ ผลการจัดสรร

งบประมาณ วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ และปัญหา อุปสรรค 
การจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

๓) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงาน และเหตุผลความ
จ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๔) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรวมและรายไตรมาส จ าแนกตามหน่วยงาน และผลเงิน 
กันเหลื่อมปี และเหตุผลความจ าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปี 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

รวบรวมข้อมูลจากกองนโยบายและแผนที่เป็นหน่วยงานประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ของแต่ละหน่วยงาน 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะต่างๆ ทั้งข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยข้อมูลเชิง
ปริมาณน าเสนอจ านวนและค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพน าเสนอลักษณะเน้ือหาเชิงบรรยาย 
  ๒) รายงานผลและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามรายละเอียดของแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเคร่ืองมือด้านการบริหารจัดการ ซึ่งน ามาช่วย
ในการบริหารงานและเป็นกลไกพื้นฐานส าคัญของกระบวนกา รก ากับดูแลการด า เนินกิจกรรมต่าง  ๆ  
ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์  
หากหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมและการควบคุมภายในที่ดีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เป็นการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยงาน ดังน้ัน การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะท าให้ 
ผลการปฏิบัติงานด้านระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุด การรายงานผลการประเมินแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑) การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการและ
ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงิน 
หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหา
ล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารอง 
ต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

๒) การประเมินผลการควบคุมภายใน โดยตรวจสอบประเมินผลความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และด้านการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานต่าง  ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ค าสั่ง ข้อบังคับ และระเบีย บราชการ                                  
จึงได้ก าหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ                         
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

๑) ศึาษำผกาำสานเนวสำเ็์าสเบานาำสบสน็ำสวาำคเนสีอาาลกเาำสวาบวุคภำาใน สสุปสำาาำนผก
าำสปฏนบยตนตำคลผนบสน็ำสวาำคเนสีอาาอบา็น่าาาำนต่ำา ๆ ลกเค็ำานทาำกยา  

๒) ศึกษารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทุกระดับ และส ารวจ 
ความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ถึงวิธีการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1) งานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการด า เนินการบริหารจัดการความเสี่ย ง              
ของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาผลตามเกณฑ์มาตรฐานในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑.๑ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน/หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 



๒๘ 

 ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเคร่ืองมือด้านการบริหารจัดการ ซึ่งน ามาช่วย
ในการบริหารงานและเป็นกลไกพื้นฐานส าคัญของกระบวนกา รก ากับดูแลการด า เนินกิจกรรมต่าง  ๆ  
ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์  
หากหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมและการควบคุมภายในที่ดีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เป็นการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยงาน ดังน้ัน การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะท าให้ 
ผลการปฏิบัติงานด้านระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุด การรายงานผลการประเมินแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑) การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการและ
ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงิน 
หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหา
ล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมท้ังการมีแผนส ารอง 
ต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

๒) การประเมินผลการควบคุมภายใน โดยตรวจสอบประเมินผลความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และด้านการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานต่าง  ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ค าสั่ง ข้อบังคับ และระเบีย บราชการ                                  
จึงได้ก าหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ                         
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

๑) ศึาษำผกาำสานเนวสำเ็์าสเบานาำสบสน็ำสวาำคเนสีอาาลกเาำสวาบวุคภำาใน สสุปสำาาำนผก
าำสปฏนบยตนตำคลผนบสน็ำสวาำคเนสีอาาอบา็น่าาาำนต่ำา ๆ ลกเค็ำานทาำกยา  

๒) ศึกษารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทุกระดับ และส ารวจ 
ความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ถึงวิธีการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1) งานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการด า เนินการบริหารจัดการความเสี่ย ง              
ของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาผลตามเกณฑ์มาตรฐานในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑.๑ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน/หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

๒๙ 

๑.๒ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน 
ตามบริบทของสถาบัน/หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปน้ี ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยง               
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่น ๆ 
ตามบริบทของสถาบัน 

๑.๓  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก 
การวิเคราะห์ ในข้อ ๑.๒ 

๑.๔  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 
๑.๕  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบัน                  

เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
๑.๖  มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน /หน่วยงานไปใช้ในการ              

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
2) หน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการโดยพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมภายในและ           

การให้ข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบและสอบทานแบบรายงาน 
ดังน้ี 

๒.๑ การประเมินผลการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานควบคุมภายใน ด า เ นินการ              
โดยพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมภายใน และสรุปผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
และข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัยท่ีได้จากการเป็นผู้สอบทานแบบรายงานต่าง  ๆ              
ของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 ๒.๑.๑ แบบรายงานของหน่วยงานย่อย (คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน) 
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑.)  
- รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)               
- รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน           
(แบบติดตาม ปย.๒) 

๒.๑.๒ แบบรายงานของหน่วยรับตรวจ (งานประกันคุณภาพการศึกษา)                                                     
- หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)                              
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) 
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)     
- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน            
(แบบติดตาม ปอ.๓)  

๒.๑.๓ แบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน           
- แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปส.)  

  
 
 



๓๐ 

 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

  การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

  

๔.๑ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

ใช้แบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่  

 ๑) ด้านการบริหารงานเชิงระบบ ประกอบด้วย ข้อมูลบริบท ทรัพยากร กระบวนการและ
ผลผลิต 

 ๒) ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้ว ย การผลิตบัณฑิต  
การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 ๓) ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ  
หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักความมุ่งเน้นฉันทามติ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
วิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการสมาคม            
ศิษย์เก่าฯ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ โรงเรียน/ศูนย์ คณาจารย์ 
หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ และผู้น าในองค์การนักศึกษา  

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  

  ตอนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก  
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามหลักวิเคราะห์สว็อท       
(SWOT Analysis) เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 
(Threat) มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อค าถามปลายเปิด 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์



๓๐ 

 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

  การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

  

๔.๑ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

ใช้แบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่  

 ๑) ด้านการบริหารงานเชิงระบบ ประกอบด้วย ข้อมูลบริบท ทรัพยากร กระบวนการและ
ผลผลิต 

 ๒) ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้ว ย การผลิตบัณฑิต  
การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 ๓) ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ  
หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักความมุ่งเน้นฉันทามติ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
วิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการสมาคม            
ศิษย์เก่าฯ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ โรงเรียน/ศูนย์ คณาจารย์ 
หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ และผู้น าในองค์การนักศึกษา  

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  

  ตอนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก  
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามหลักวิเคราะห์สว็อท       
(SWOT Analysis) เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 
(Threat) มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อค าถามปลายเปิด 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์

๓๑ 

วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการ  
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ด าเนินการประมวลผลข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม 
รายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
และวิเคราะห์เน้ือหาในส่วนปลายเปิด  
     

๔.๒ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ด า เ นินการประเมินผลการรับ รู้และความคิดเห็ นของนักศึกษาต่อการ บริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ๑) ด้านบรรยากาศในมหาวิทยาลัย 
๒) ด้านวัฒนธรรมองค์กร ๓) ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์และ ๔) ด้านการให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยจะต้อง 

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  ๒ ขึ้นไป ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องศึกษามาแล้วไม่ต่ ากว่า  
๒ ภาคการศึกษา และมีจ านวนเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม จ าแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี คณะ และสาขาวิชา  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  
ตอนที่ ๒ การรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ด าเนินการขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมิน
ผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ก ากับ ดูแลและประสานงานกับคณะ วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลและวิธีการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  

   

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม 
รายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  

 

 
 



๓๒ 

๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

เนป็นาำสสบบถำควาำควนดเน็นนเนาีอาาายบาำสปฏนบยตนตำคบทบำท็น้ำทีออบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา
ปสเาบบด้าา บธนาำสบดี ผู้บสน็ำสวณเ/านทาำกยา/ส ำนยา/สถำบยน/ศูนา์/โสาเนสีาน ใน ๓ ด้ำน็กยา ได้ลา่  
  ๑) ด้ำนวุณกยาษณเผู้น ำอบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา  
  ๒) ด้ำนาำสบสน็ำสาำนตำค็น้ำทีออบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา   
  ๓) ด้ำนาำสบสน็ำสตำค็กยาธสสคำภนบำกอบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา ปสเาบบด้าา                
าำสสบบถำคอ้บคูก็กยาปสเสนทธนผก ็กยาปสเสนทธนภำื ็กยาาำสตบบสนบา ็กยาภำสเสยบผนดชบบ ็กยาวาำค
โปส่าใส ็กยาาำสคีส่านส่าค ็กยาาำสาสเจำาบ ำนำจ ็กยานนตนธสสค ็กยาวาำคเนสคบภำว ลกเ็กยาวาำคคุ่าเนน้น
ฉยนทำคตน  
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
๑. าำสปสเเนคนนผกาำสปฏนบยตนตำคบทบำท็น้ำทีออบาบธนาำสบดีโดาใช้ลบบสบบถำค 

ากุ่คเนป้ำ็คำา ได้ลา่ าสสคาำสสภำค็ำานทาำกยา าสสคาำสสภำานชำาำส าสสคาำสส่าเนสสนคานจาำสค็ำานทาำกยา 
าสสคาำสสภำวณำจำสา์ลกเอ้ำสำชาำส าสสคาำสบสน็ำสค็ำานทาำกยา (าบคส.) าสสคาำสสคำวคศนษา์เนา่ำฯ 
ลกเผู้น ำในบาว์าำสนยาศึาษำ 

๒. าำสปสเเนคนนผกาำสปฏนบยตนตำคบทบำท็น้ำทีออบาวณบดี ผู้บ ำนาาาำสส ำนยา/สถำบยน/
โสาเนสีาน/ศูนา์ โดาใช้ลบบสบบถำค ากุ่คเนป้ำ็คำา ได้ลา่ ปสเธำนสำอำานชำ็สืบเนทีาบเนท่ำ วณำจำสา์ ลกเ
็ยา็น้ำส ำนยาาำน็สืบเนจ้ำ็น้ำทีออบา็น่าาาำนทีอสยาายด (ส ำ็สยบบุววกภำาในค็ำานทาำกยา) 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล  
 

  เนวสือบาคืบทีอใช้ในาำสปสเเนคนนผกาำสปฏนบยตนตำคบทบำท็น้ำทีออบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา ได้ลา่ 
บธนาำสบดี ผู้บสน็ำสวณเ/านทาำกยา/ส ำนยา/สถำบยน/ศูนา์/โสาเนสีาน โดาใช้ลบบสบบถำค ลบ่าบบาเนป็น ๓ ตบน ดยาน้ี 
 ตบนทีอ  ๑ สถำนภำือบาผู้ตบบลบบสบบถำค คีกยาษณเเนป็นลบบตสาจสบบสำาาำส  
(Checklist)  
  ตบนทีอ  ๒ าำสปสเเนคนนผกาำสปฏนบยตนตำคบทบำท็น้ำทีออบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา 
ปสเาบบด้าา บธนาำสบดี ผู้บสน็ำสวณเ/านทาำกยา/ส ำนยา/สถำบยน/ศูนา์/โสาเนสีาน คีกยาษณเเนป็นลบบสบบถำค
ลสดาคำตสำส่านปสเคำณว่ำ ๕ สเดยบ ได้ลา่ สเดยบาำสปฏนบยตนคำาทีอสุด คำา ปำนากำา น้บา ลกเน้บาทีอสุด   
 ตบนทีอ ๓ อ้บเนสนบลนเเนืนอคเนตนคเนืือบาำสืยฒนำค็ำานทาำกยา เนป็นอ้บว ำถำคปกำาเนปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 ด าเนินการขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมิน
ผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บ
รวมรวมข้อมูลให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน  
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

เนป็นาำสสบบถำควาำควนดเน็นนเนาีอาาายบาำสปฏนบยตนตำคบทบำท็น้ำทีออบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา
ปสเาบบด้าา บธนาำสบดี ผู้บสน็ำสวณเ/านทาำกยา/ส ำนยา/สถำบยน/ศูนา์/โสาเนสีาน ใน ๓ ด้ำน็กยา ได้ลา่  
  ๑) ด้ำนวุณกยาษณเผู้น ำอบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา  
  ๒) ด้ำนาำสบสน็ำสาำนตำค็น้ำทีออบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา   
  ๓) ด้ำนาำสบสน็ำสตำค็กยาธสสคำภนบำกอบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา ปสเาบบด้าา                
าำสสบบถำคอ้บคูก็กยาปสเสนทธนผก ็กยาปสเสนทธนภำื ็กยาาำสตบบสนบา ็กยาภำสเสยบผนดชบบ ็กยาวาำค
โปส่าใส ็กยาาำสคีส่านส่าค ็กยาาำสาสเจำาบ ำนำจ ็กยานนตนธสสค ็กยาวาำคเนสคบภำว ลกเ็กยาวาำคคุ่าเนน้น
ฉยนทำคตน  
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
๑. าำสปสเเนคนนผกาำสปฏนบยตนตำคบทบำท็น้ำทีออบาบธนาำสบดีโดาใช้ลบบสบบถำค 

ากุ่คเนป้ำ็คำา ได้ลา่ าสสคาำสสภำค็ำานทาำกยา าสสคาำสสภำานชำาำส าสสคาำสส่าเนสสนคานจาำสค็ำานทาำกยา 
าสสคาำสสภำวณำจำสา์ลกเอ้ำสำชาำส าสสคาำสบสน็ำสค็ำานทาำกยา (าบคส.) าสสคาำสสคำวคศนษา์เนา่ำฯ 
ลกเผู้น ำในบาว์าำสนยาศึาษำ 

๒. าำสปสเเนคนนผกาำสปฏนบยตนตำคบทบำท็น้ำทีออบาวณบดี ผู้บ ำนาาาำสส ำนยา/สถำบยน/
โสาเนสีาน/ศูนา์ โดาใช้ลบบสบบถำค ากุ่คเนป้ำ็คำา ได้ลา่ ปสเธำนสำอำานชำ็สืบเนทีาบเนท่ำ วณำจำสา์ ลกเ
็ยา็น้ำส ำนยาาำน็สืบเนจ้ำ็น้ำทีออบา็น่าาาำนทีอสยาายด (ส ำ็สยบบุววกภำาในค็ำานทาำกยา) 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล  
 

  เนวสือบาคืบทีอใช้ในาำสปสเเนคนนผกาำสปฏนบยตนตำคบทบำท็น้ำทีออบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา ได้ลา่ 
บธนาำสบดี ผู้บสน็ำสวณเ/านทาำกยา/ส ำนยา/สถำบยน/ศูนา์/โสาเนสีาน โดาใช้ลบบสบบถำค ลบ่าบบาเนป็น ๓ ตบน ดยาน้ี 
 ตบนทีอ  ๑ สถำนภำือบาผู้ตบบลบบสบบถำค คีกยาษณเเนป็นลบบตสาจสบบสำาาำส  
(Checklist)  
  ตบนทีอ  ๒ าำสปสเเนคนนผกาำสปฏนบยตนตำคบทบำท็น้ำทีออบาผู้บสน็ำสค็ำานทาำกยา 
ปสเาบบด้าา บธนาำสบดี ผู้บสน็ำสวณเ/านทาำกยา/ส ำนยา/สถำบยน/ศูนา์/โสาเนสีาน คีกยาษณเเนป็นลบบสบบถำค
ลสดาคำตสำส่านปสเคำณว่ำ ๕ สเดยบ ได้ลา่ สเดยบาำสปฏนบยตนคำาทีอสุด คำา ปำนากำา น้บา ลกเน้บาทีอสุด   
 ตบนทีอ ๓ อ้บเนสนบลนเเนืนอคเนตนคเนืือบาำสืยฒนำค็ำานทาำกยา เนป็นอ้บว ำถำคปกำาเนปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 ด าเนินการขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมิน
ผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บ
รวมรวมข้อมูลให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน  
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  ด าเนินการประมวลผลข้อมูลใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในข้อ
ค าถามแต่ละประเด็น แต่ละด้านและรวมทุกด้าน และวิเคราะห์เน้ือหาในส่วนปลายเปิดเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

๑. าำสานเนวสำเ็์็ำว่ำเนฉกีอา () โดาใช้สูตส ดยาน้ี   
     

N
Xμ   

เมื่อ         แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
X    แทน ผลรวมของคะแนน 

    N    แทน จ านวนข้อมูล 
๒. ส่านเนบีอาาเนบนคำตสฐำน () โดาใช้สูตส ดยาน้ี  

 

                
2

N
X2

N
Xσ 






   

 
เมื่อ             แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 

             X       แทน คะแนนแต่ละตัว 
             N       แทน จ านวนข้อมูล 
                แทน ผลรวม 

 
๓. าำสลปกวาำค็คำาว่ำเนฉกีอา  
 

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

คีาำสปฏนบยตน/วาำควนดเน็นนบาู่ในสเดยบคำาทีอสุด  
คีาำสปฏนบยตน/วาำควนดเน็นนบาู่ในสเดยบคำา  
คีาำสปฏนบยตน/วาำควนดเน็นนบาู่ในสเดยบปำนากำา  
คีาำสปฏนบยตน/วาำควนดเน็นนบาู่ในสเดยบน้บา  
คีาำสปฏนบยตน/วาำควนดเน็นนบาู่ในสเดยบน้บาทีอสุด  

 
 ส่วนที่ ๕ การตรวจเย่ียมหน่วยงาน 

 

ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยแบ่งการตรวจเยี่ยมเป็นกลุ่มดังน้ี 



๓๔ 

๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรว จสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเลือกจากหลักสูตรที่โดดเด่น 

๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้บริการและสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส่วนงานบริหารเงินรายได้ 

ก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ คร้ัง ในช่วงไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑) แล้วสรุปผล
การตรวจเยี่ยมเป็นรายหลักสูตรและเป็นกลุ่ม หรือรายหน่วยงาน    

 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
หลักสูตรที่โดดเด่นในแต่ละคณะ วิทยาลัย และตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของ ส านัก / สถาบัน / โรงเรียน / 
ส านักงาน / ส่วนงาน เพื่อรวบรวมผลงาน ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ผู้รับการตรวจเยี่ยมขอรับการสนับสนุน
จากสภามหาวิทยาลัย หรือจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย โดยให้เลขานุการและคณะท างาน ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ และติดต่อนัดหมาย รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
โดยมีตารางก าหนดการตรวจเยี่ยม ดังน้ี 
 

ก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงาน  
 

ท่ี วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เวลา สถานท่ี/ห้อง 

๑. ายนืุธทีอ 25  
า.ว. 2561 

็กยาสูตสลืทา์ลผนไทา (ืท.บ.)  
็กยาสูตสานทาำศำสตส์ทยอาไป (ว.บ.) 
็กยาสูตสภำษำไทา (ว.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

บำวำส 24 ชย้น 1 
300410 
300609 

๒. ายนบยาวำสทีอ 31 
า.ว. 2561 

็กยาสูตสนำฏาศนกป์ (ศป.บ.) 
็กยาสูตสภำษำบยาาฤษ (ศศ.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

2706A 
2707 C 

๓. ายนืุธทีอ 15  
ส.ว. 2561 

็กยาสูตสเนทวนนวาำสลืทา์ (าท.บ.) 
็กยาสูตสาำสโฆษณำลกเธุสานจบยนเนทนา (นศ.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

24112 
บำวำส 7 ็้บาปสเชุคชย้น 1  

๔. ายนืุธทีอ 22  
ส.ว. 2561 

็กยาสูตสวณนตศำสตส์ (ว.บ.)             
็กยาสูตสาำสบยญชี (บช.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

300603 
บำวำส 7 ชยน้ 1 

๕. ายนืุธทีอ 29  
ส.ว. 2561 

็กยาสูตสดนตสีตเายนตา (ดศ.บ.)  
โสาเนสีานสำธนตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

บำวำส 27 ชย้น 16 
บำวำส 18 ชย้น 1 

๖. ายนบยาวำสทีอ 9 
ต.ว. 2561 

บยณฑนตานทาำกยา 
สถำบยนานจยาลกเืยฒนำ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บำวำส 6 ็้บาปสเชุค 
เนบ.ซี.วำส์เนตบส์ 

ส ำนยาส่าเนสสนคานชำาำสลกเาำนทเเนบีาน 
ส ำนยาานจาำสนยาศึาษำ 
ส ำนยาานทาบสนาำสฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. บำวำส 6 ็้บาปสเชุค 
ืสเาำโบาำทาสานจ 

๓๔ 

๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรว จสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเลือกจากหลักสูตรที่โดดเด่น 

๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้บริการและสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส่วนงานบริหารเงินรายได้ 

ก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ คร้ัง ในช่วงไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑) แล้วสรุปผล
การตรวจเยี่ยมเป็นรายหลักสูตรและเป็นกลุ่ม หรือรายหน่วยงาน    

 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
หลักสูตรที่โดดเด่นในแต่ละคณะ วิทยาลัย และตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของ ส านัก / สถาบัน / โรงเรียน / 
ส านักงาน / ส่วนงาน เพื่อรวบรวมผลงาน ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ผู้รับการตรวจเยี่ยมขอรับการสนับสนุน
จากสภามหาวิทยาลัย หรือจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย โดยให้เลขานุการและคณะท างาน ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ และติดต่อนัดหมาย รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
โดยมีตารางก าหนดการตรวจเยี่ยม ดังน้ี 
 

ก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงาน  
 

ท่ี วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เวลา สถานท่ี/ห้อง 

๑. ายนืุธทีอ 25  
า.ว. 2561 

็กยาสูตสลืทา์ลผนไทา (ืท.บ.)  
็กยาสูตสานทาำศำสตส์ทยอาไป (ว.บ.) 
็กยาสูตสภำษำไทา (ว.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

บำวำส 24 ชย้น 1 
300410 
300609 

๒. ายนบยาวำสทีอ 31 
า.ว. 2561 

็กยาสูตสนำฏาศนกป์ (ศป.บ.) 
็กยาสูตสภำษำบยาาฤษ (ศศ.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

2706A 
2707 C 

๓. ายนืุธทีอ 15  
ส.ว. 2561 

็กยาสูตสเนทวนนวาำสลืทา์ (าท.บ.) 
็กยาสูตสาำสโฆษณำลกเธุสานจบยนเนทนา (นศ.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

24112 
บำวำส 7 ็้บาปสเชุคชย้น 1  

๔. ายนืุธทีอ 22  
ส.ว. 2561 

็กยาสูตสวณนตศำสตส์ (ว.บ.)             
็กยาสูตสาำสบยญชี (บช.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

300603 
บำวำส 7 ชยน้ 1 

๕. ายนืุธทีอ 29  
ส.ว. 2561 

็กยาสูตสดนตสีตเายนตา (ดศ.บ.)  
โสาเนสีานสำธนตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

บำวำส 27 ชย้น 16 
บำวำส 18 ชย้น 1 

๖. ายนบยาวำสทีอ 9 
ต.ว. 2561 

บยณฑนตานทาำกยา 
สถำบยนานจยาลกเืยฒนำ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บำวำส 6 ็้บาปสเชุค 
เนบ.ซี.วำส์เนตบส์ 

ส ำนยาส่าเนสสนคานชำาำสลกเาำนทเเนบีาน 
ส ำนยาานจาำสนยาศึาษำ 
ส ำนยาานทาบสนาำสฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. บำวำส 6 ็้บาปสเชุค 
ืสเาำโบาำทาสานจ 



๓๔ 

๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรว จสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเลือกจากหลักสูตรที่โดดเด่น 

๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้บริการและสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส่วนงานบริหารเงินรายได้ 

ก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ คร้ัง ในช่วงไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑) แล้วสรุปผล
การตรวจเยี่ยมเป็นรายหลักสูตรและเป็นกลุ่ม หรือรายหน่วยงาน    

 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
หลักสูตรที่โดดเด่นในแต่ละคณะ วิทยาลัย และตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของ ส านัก / สถาบัน / โรงเรียน / 
ส านักงาน / ส่วนงาน เพื่อรวบรวมผลงาน ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ผู้รับการตรวจเยี่ยมขอรับการสนับสนุน
จากสภามหาวิทยาลัย หรือจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย โดยให้เลขานุการและคณะท างาน ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ และติดต่อนัดหมาย รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
โดยมีตารางก าหนดการตรวจเยี่ยม ดังน้ี 
 

ก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงาน  
 

ท่ี วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เวลา สถานท่ี/ห้อง 

๑. ายนืุธทีอ 25  
า.ว. 2561 

็กยาสูตสลืทา์ลผนไทา (ืท.บ.)  
็กยาสูตสานทาำศำสตส์ทยอาไป (ว.บ.) 
็กยาสูตสภำษำไทา (ว.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

บำวำส 24 ชย้น 1 
300410 
300609 

๒. ายนบยาวำสทีอ 31 
า.ว. 2561 

็กยาสูตสนำฏาศนกป์ (ศป.บ.) 
็กยาสูตสภำษำบยาาฤษ (ศศ.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

2706A 
2707 C 

๓. ายนืุธทีอ 15  
ส.ว. 2561 

็กยาสูตสเนทวนนวาำสลืทา์ (าท.บ.) 
็กยาสูตสาำสโฆษณำลกเธุสานจบยนเนทนา (นศ.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

24112 
บำวำส 7 ็้บาปสเชุคชย้น 1  

๔. ายนืุธทีอ 22  
ส.ว. 2561 

็กยาสูตสวณนตศำสตส์ (ว.บ.)             
็กยาสูตสาำสบยญชี (บช.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

300603 
บำวำส 7 ชยน้ 1 

๕. ายนืุธทีอ 29  
ส.ว. 2561 

็กยาสูตสดนตสีตเายนตา (ดศ.บ.)  
โสาเนสีานสำธนตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

บำวำส 27 ชย้น 16 
บำวำส 18 ชย้น 1 

๖. ายนบยาวำสทีอ 9 
ต.ว. 2561 

บยณฑนตานทาำกยา 
สถำบยนานจยาลกเืยฒนำ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บำวำส 6 ็้บาปสเชุค 
เนบ.ซี.วำส์เนตบส์ 

ส ำนยาส่าเนสสนคานชำาำสลกเาำนทเเนบีาน 
ส ำนยาานจาำสนยาศึาษำ 
ส ำนยาานทาบสนาำสฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. บำวำส 6 ็้บาปสเชุค 
ืสเาำโบาำทาสานจ 

๓๕ 

๗. ายนืฤ็ยสบดีทีอ 
11 ต.ว. 2561 

ส ำนยาวบคืนาเนตบส ์
ส ำนยาศนกปเลกเายฒนธสสค 
ส ำนยาานเนทศสยคืยนธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โสากเวสศสีสสุนาาาศ ์
 บำวำส 150 ปี  
ค็ำบุสุษสยตโนดค  

(ช่าา บุนนำว)  
ส ำนยาาำนบธนาำสบดี 
ส ำนยาปสเชำสยคืยนธ์ฯ 
ส ำนยาาำนสภำค็ำานทาำกยา 
ส่านาำนบสน็ำสเนานนสำาได้ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. โสากเวสศสีสสุนาาาศ ์
 บำวำส 150 ปี  
ค็ำบุสุษสยตโนดค  

(ช่าา บุนนำว) 
 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 ด าเนินการวิเคราะห์เน้ือหา  ตามแนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
 ส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

พิจารณาผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็น 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล  
 

เนวสือบาคืบทีอใช้ในาำสปสเเนคนนผกเนป็นลบบสำาาำนาำสืยฒนำวุณภำืาำสศึาษำ ตำควาำคเน็นน
อบาวณเาสสคาำสตนดตำค ตสาจสบบลกเปสเเนคนนผกาำนอบาค็ำานทาำกยา ทีอน ำเนสนบสภำค ็ำานทาำกยา 
ในปีาบปสเคำณ ื.ศ.2560 ซึอาปสเาบบด้าา ๑) ปสเเนดนนวาำคเน็นนจำาาำสวณเาสสคาำสฯ ปสเจ ำปี
าบปสเคำณ ื.ศ .๒๕๖๑  ๒) ลนาทำาาำสปสยบปสุา /ืยฒนำ  ปสเจ ำปี าบปสเคำณ ื.ศ . ๒๕๖๑  
๓) ผกาำสด ำเนนนนาำน  ลกเ ๔) ผู้สยบผนดชบบลกเผู้า ำายบดูลก 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มอบให้ฝ่าย
เลขานุการเป็นผู้ประสานงาน  ในการด าเนินการจัดท าแผนและผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็น  
ของคณะกรรมการที่ได้เสนอไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการก าหนด 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  ด าเนินการวิเคราะห์เน้ือหาผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี ๔ 
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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บทที่ ๔ 
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขอบเขตแนวทางการประเมิน  
แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ตามล าดับ ดังน้ี 
 

 ผลการประเมินส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
 การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริ หารจัดการองค์กรของ                  
คณะผู้บริหารภายใต้แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ใน ๓ ขั้นตอน คือ ๑) ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีหน้าที่ เขียนรายงานการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  
(ฉบับปรับปรุง) และเตรียมเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลการจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ๒) จัดประชุมวิพากษ์ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และ ๓) สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ละแผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยการวัดและเป้าหมายที่ต้ังไว้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลยุทธ์ทั้ง ๖ กลยุทธ์ ได้ ดังน้ี  

แผนกลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
แผนกลยุทธ์ที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
แผนกลยุทธ์ที่ ๓  ด้านการวิจัย 
แผนกลยุทธ์ที่ ๔  ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 
แผนกลยุทธ์ที่ ๕  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนกลยุทธ์ที่ ๖  ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัด
ที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่  

- นักศึกษาที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด (จ านวน ๓ ตัวชี้วัด) 

- บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี   
กลยุทธ์ที่ ๒ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา

บัณฑิตให้มีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่  
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้ รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่  
- โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๔ การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ตัวชี้วัดบรรลุตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

กลยุทธ์ที่ ๖ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมาย จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- บุคลากรสายสนับสนุนที่มีต าแหน่งสูงขึ้น 

 
จากข้อมูลข้างต้นน้ัน มหาวิทยาลัยด าเนินการรายงานผลเปรียบเทียบการประเมินผลการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑



๔๒ 

ตารางท่ี ๑๒ ผลเปรียบเทียบการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  

กลยุทธ์ท่ี ๑ ผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 ด้านท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตครู (มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์                        

วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย) 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางวิชาชีพครูที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส อ บ แ บ บ ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด* 

ร้อยละ ๓๙.๒๖ ๔๐ ๔๒.๐๓ 

๒. บัณฑิตที่ผ่านการทดสอบเพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพครู
ภายใน ๑ ปี ที่ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ยังไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากยังไม่ถึง

ก าหนดเวลาตามข้อบังคับ 

๘๐ ยกเว้นการ
ด าเนินการ เน่ืองจาก

คุรุสภายังไม่ถึง
ก าหนดเกณฑ์การสอบ 

๓. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา    
ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ป*ี 

ร้อยละ ๘๑.๓๖ ๗๐ 
 

๗๑.๗๓ 
 

๔. บัณฑิตที่ไ ด้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐ 

ร้อยละ ๗๔.๗๑ ๗๐ ๗๗.๐๙ 

๕. ความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* 

ร้อยละ ๙๒.๘๐ ๘๐ ๘๙.๕๓ 

* หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต 
 ด้านท่ี ๒ การผลิตบัณฑิตทางดนตรี (มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านดนตรีไทย 

และดนตรีตะวันตก) 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพดนตรี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส อ บ แ บ บ ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด* 

ร้อยละ ๔๕.๓๑ ๔๐ ๒๘.๒๔ 

๒. นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ไ ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวนผลงาน 
 

๑๗ ๑๐ ๑๒ 

๓. นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับรางวัล 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวนผลงาน 
 

๑๑ ๓ ๒๒ 

๔. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  
ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ป*ี 

ร้อยละ ๗๐.๒๑ ๗๐ ๔๘.๖๑ 

 
 



๔๒ 

ตารางท่ี ๑๒ ผลเปรียบเทียบการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  

กลยุทธ์ท่ี ๑ ผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 ด้านท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตครู (มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์                        

วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย) 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางวิชาชีพครูที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส อ บ แ บ บ ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด* 

ร้อยละ ๓๙.๒๖ ๔๐ ๔๒.๐๓ 

๒. บัณฑิตที่ผ่านการทดสอบเพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพครู
ภายใน ๑ ปี ที่ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ยังไม่ได้ด าเนินการ
เน่ืองจากยังไม่ถึง

ก าหนดเวลาตามข้อบังคับ 

๘๐ ยกเว้นการ
ด าเนินการ เน่ืองจาก

คุรุสภายังไม่ถึง
ก าหนดเกณฑ์การสอบ 

๓. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา    
ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ป*ี 

ร้อยละ ๘๑.๓๖ ๗๐ 
 

๗๑.๗๓ 
 

๔. บัณฑิตที่ไ ด้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐ 

ร้อยละ ๗๔.๗๑ ๗๐ ๗๗.๐๙ 

๕. ความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* 

ร้อยละ ๙๒.๘๐ ๘๐ ๘๙.๕๓ 

* หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต 
 ด้านท่ี ๒ การผลิตบัณฑิตทางดนตรี (มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านดนตรีไทย 

และดนตรีตะวันตก) 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพดนตรี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส อ บ แ บ บ ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด* 

ร้อยละ ๔๕.๓๑ ๔๐ ๒๘.๒๔ 

๒. นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ไ ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวนผลงาน 
 

๑๗ ๑๐ ๑๒ 

๓. นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับรางวัล 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวนผลงาน 
 

๑๑ ๓ ๒๒ 

๔. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  
ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ป*ี 

ร้อยละ ๗๐.๒๑ ๗๐ ๔๘.๖๑ 

 
 

๔๓ 

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๕. ความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* 

ร้อยละ ๙๘.๘๐ ๘๐ ๘๔.๔ 

* หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต 

 ด้านท่ี ๓ ด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
ทางด้านการแพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย) 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส อ บ แ บ บ ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด* 

ร้อยละ ๒๓.๒๐ ๔๐ ๓๕.๖๖ 

๒. ผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติจากการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา 

ร้อยละ ๓๐.๘๐ ๕๐ ๙๐.๙๑ 

๓. บัณฑิตที่ผ่านการทดสอบใบประกอบวิชาชีพ ร้อยละ ๘๗.๕๐ ๘๐ ยกเว้นการ
ด าเนินการ 

เน่ืองจากสภาวิชาชีพ
เพ่ิงเปิดเป็นปีแรก 

 รอสอบใบประกอบ
วิชาชีพรอบ ๒ และ

ในบางสาขาวิชา
ไม่ได้เปิดรับ
นักศึกษา 

๔. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา    
ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ป*ี 

ร้อยละ ๗๐.๐๐ ๗๐ ๗๐.๒๑ 

๕. ความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* 

ร้อยละ ๘๘.๘๗ ๘๐ ๘๐.๖ 

* หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต 

 ด้านท่ี ๔ ด้านการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ (มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
ทางด้านบัญชี ธุรกิจบันเทิง การท่องเที่ยว และคหกรรมศาสตร์) 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส อ บ แ บ บ ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด* 

ร้อยละ ๑๘.๔๙ ๔๐ ๒๑.๖๘ 



๔๔ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๒. นักศึกษาที่ได้รับวุฒิบัตรจากการอบรมหรือการเข้าร่วม
กิจกรรมจากองค์กรวิชาชีพที่ตรงสาขาไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง 

ร้อยละ ๖๒.๗๓ ๗๐ ๑๐๐ 

๓. รางวัลที่ ไ ด้รับจากการประกวดผลงานหรื อ
ความสามารถของนักศึกษาระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวนรางวัล ๘ ไม่น้อยกว่า 
๗ รางวัล 

๑๗ 

๔. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา     
ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ป*ี 

ร้อยละ ๗๐.๕๒ ๗๐ ๗๒.๕๐ 

๕. ความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* 

ร้อยละ ๘๔.๗๐ ๘๐ ๘๐.๒๐ 

* หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต 
จากตารางที่ ๑๒ แสดงว่า แผนกลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศมีตัวชี้วัด จ านวน ๑๘ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ การประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
สูงกว่าเป้าหมายมีจ านวน ๑๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗ น้ันหมายถึงมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงาน
ในแผนกลยุทธ์ท่ี ๑ ตามตัวช้ีวัดท่ีสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวนท้ังสิ้น ๑๔.ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗         
(ดังแผนภูมิที่ ๑) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมายมีจ านวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๓
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  

- นักศึกษาที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด (จ านวน ๓ ตัวชี้วัด) 

- บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี   
 

 
แผนภูมิท่ี ๑ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สูงกว่าเป้าหมาย

ของแผนกลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



๔๔ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๒. นักศึกษาที่ได้รับวุฒิบัตรจากการอบรมหรือการเข้าร่วม
กิจกรรมจากองค์กรวิชาชีพที่ตรงสาขาไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง 

ร้อยละ ๖๒.๗๓ ๗๐ ๑๐๐ 

๓. รางวัลที่ ไ ด้รับจากการประกวดผลงานหรื อ
ความสามารถของนักศึกษาระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวนรางวัล ๘ ไม่น้อยกว่า 
๗ รางวัล 

๑๗ 

๔. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา     
ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ป*ี 

ร้อยละ ๗๐.๕๒ ๗๐ ๗๒.๕๐ 

๕. ความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* 

ร้อยละ ๘๔.๗๐ ๘๐ ๘๐.๒๐ 

* หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต 
จากตารางที่ ๑๒ แสดงว่า แผนกลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศมีตัวชี้วัด จ านวน ๑๘ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ การประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
สูงกว่าเป้าหมายมีจ านวน ๑๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗ น้ันหมายถึงมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงาน
ในแผนกลยุทธ์ท่ี ๑ ตามตัวช้ีวัดท่ีสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวนท้ังสิ้น ๑๔.ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗         
(ดังแผนภูมิที่ ๑) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมายมีจ านวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๓
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  

- นักศึกษาที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด (จ านวน ๓ ตัวชี้วัด) 

- บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี   
 

 
แผนภูมิท่ี ๑ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สูงกว่าเป้าหมาย

ของแผนกลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๔๕ 

 
 

ตารางท่ี ๑๓ ผลเปรียบเทียบการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนกลยุทธ์ที่  ๒ ด้านการจัดการศึกษาที่มี คุณภาพไ ด้
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ท่ี ๒ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มี    
              คุณภาพ 

 ด้านท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานทางวิชาการ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. หลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 

ร้อยละ ๙๗.๓๗ ๙๕ ๑๐๐ 

๔. หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนตามแผนรับที่ก าหนดไว้
ตามหลักสูตร 

ร้อยละ ๖๘.๔๒ ๕๕ ๘๐.๕๕ 

๕. หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๖๐ ๑๐๐ 

๖. หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรนานาชาติ จ านวน 
หลักสูตร 

๑ ๑ ๑ 

 ด้านท่ี ๒ พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. หลักสูตร ที่ จัดการ เรียนการสอนในรูปแบ บ          
บูรณาการ 

ร้อยละ ๕๖.๕๘ ๑๕ ๕๘.๒๓ 

๒. นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส อ บ แ บ บ ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด* 

ร้อยละ ๓๐.๙๗ ๓๒ ๓๓.๕๖ 

๓. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ ร้อยละ ๑๐๐ ๗๐ ๑๐๐ 
๔. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๓.๕๐ ๘๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 



๔๖ 

 ด้านที่ ๓ การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์  ๑. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

       ๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และ                  
             มีความเป็นไทย” 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ประเด็นที่ ๑ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
๑. ความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* 

ร้อยละ ๘๖.๘๐ ๘๐ ๘๙.๘๐ 

๒. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา   
ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ป*ี 

ร้อยละ ๗๔.๐๒ ๗๐ ๗๓.๗๗ 

๓. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คะแนนผลงาน
ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

๑.๗๑ ๕ ๑.๗๔ 

๔. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คะแนนผลงาน
ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

๑.๖๑ ๕ ๒.๑๓ 

ประเด็นที่ ๒ พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย” 
๑. นัก ศึกษา เข้ า ร่ วม โครงก ารตาม อัตลักษณ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ ๘๗.๑๓ ๘๐ ๑๐๘.๐๘ 

๒. พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา ระดับ ๔.๔๗ ๓.๕๑ ๓.๖๑ 
๓. นัก ศึกษามี ส่ วนร่ วม ในการ ใช้ทักษะสื่ อสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในกิจกรรม/โครงการ
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก าร พัฒนาทั ก ษะสื่ อ ส าร ข อ ง
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ร้อยละ ๙๒.๐๙ ๗๐ ๑๐๗.๔๒ 

๔. นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส อ บ แ บ บ ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด* 

ร้อยละ ๓๐.๙๗ ๓๒ ๓๓.๕๖ 

๕. ความพึงพอใจของหน่วยงานทั้ งภายในและ
ภายนอกต่อพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา 

ร้อยละ ๘๓.๐๐ ๘๐ ๘๙.๖๐ 

จากตารางที่ ๑๓ แสดงว่า แผนกลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล กลยุทธ์
ที่ ๒ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้                       
มีคุณภาพ มีตัวชี้วัด จ านวน ๑๙ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ การประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
เป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย                    
มีจ านวน ๑๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘ หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ท่ี ๒  
ตามตัวช้ีวัดท่ีเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายมีจ านวนท้ังสิ้น ๑๗ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๗       
(ดังแผนภูมิที่ ๒) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมายมีจ านวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  



๔๖ 

 ด้านที่ ๓ การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์  ๑. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

       ๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และ                  
             มีความเป็นไทย” 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ประเด็นที่ ๑ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
๑. ความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ* 

ร้อยละ ๘๖.๘๐ ๘๐ ๘๙.๘๐ 

๒. บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา   
ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ป*ี 

ร้อยละ ๗๔.๐๒ ๗๐ ๗๓.๗๗ 

๓. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คะแนนผลงาน
ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

๑.๗๑ ๕ ๑.๗๔ 

๔. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คะแนนผลงาน
ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

๑.๖๑ ๕ ๒.๑๓ 

ประเด็นที่ ๒ พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย” 
๑. นัก ศึกษา เข้ า ร่ วม โครงก ารตาม อัตลักษณ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ ๘๗.๑๓ ๘๐ ๑๐๘.๐๘ 

๒. พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา ระดับ ๔.๔๗ ๓.๕๑ ๓.๖๑ 
๓. นัก ศึกษามี ส่ วนร่ วม ในการ ใช้ทักษะสื่ อสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในกิจกรรม/โครงการ
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก าร พัฒนาทั ก ษะสื่ อ ส าร ข อ ง
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ร้อยละ ๙๒.๐๙ ๗๐ ๑๐๗.๔๒ 

๔. นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส อ บ แ บ บ ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด* 

ร้อยละ ๓๐.๙๗ ๓๒ ๓๓.๕๖ 

๕. ความพึงพอใจของหน่วยงานทั้ งภายในและ
ภายนอกต่อพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา 

ร้อยละ ๘๓.๐๐ ๘๐ ๘๙.๖๐ 

จากตารางที่ ๑๓ แสดงว่า แผนกลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล กลยุทธ์
ที่ ๒ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้                       
มีคุณภาพ มีตัวชี้วัด จ านวน ๑๙ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ การประเมินตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมิน
เป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย                    
มีจ านวน ๑๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘ หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ท่ี ๒  
ตามตัวช้ีวัดท่ีเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายมีจ านวนท้ังสิ้น ๑๗ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๗       
(ดังแผนภูมิที่ ๒) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมายมีจ านวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  

๔๗ 

 
 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
 

 
แผนภูมิท่ี ๒ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดที่สูงกว่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ ๒ 
 ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

ตารางท่ี ๑๔ ผลเปรียบเทียบการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนกลยุทธ์ที่ ๓ ด้านการวิจัย 

กลยุทธ์ท่ี ๓ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
 ด้านท่ี ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพ  

เป้าประสงค์  
๑. อาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพด้านการวิจัยที่สูงขึ้น 
๒. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงาน 

ทั้งภายในและภายนอก 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์/
นักวิจัย/บุคลากร 

ร้อยละ ๒๔.๖๐ ๑๘ ๑๐.๙๒ 

๒. เงินทุนสนับสนุนการท าวิ จัย / งานสร้ างสรร ค์ 
ที่เพ่ิมขึ้นจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

ร้อยละ 
 

๓๒.๔๒ ๗ ๒๑.๗๖ 

๓. โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ร่วมกับเครือข่าย
ภายในและภายนอก 

จ านวนโครงการ ๔๙ ๗ ๑๘ 

 ด้านท่ี ๒ ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย  
เป้าประสงค์  

 องค์ความรู้จากการวิจัยได้รับการบริหารจัดการและเผยแพร่ด้วยระบบสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. การเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ
เผยแพร่งานวิจัยภายใน ๑ ป ี

จ านวนครั้ง ๑,๒๖๐ ๒๐๐ ๑,๘๐๓ 

๒. ความพึงพอใจในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและเผยแพร่งานวิจัย 

ร้อยละ ๙๑.๔๐ ๘๐ ๙๒ 

๓. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ คะแนนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร ่

๔.๓๗ ๒.๐๐ ๕.๐๐ 

๔. เวทีของการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวนเวทีและ
จ านวนเครือข่าย 

๘ ๘ ๘ 

 ด้านท่ี ๓ พัฒนางานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
เป้าประสงค์  

๑. องค์ความรู้จากการวิจัยน าไปเผยแพร่และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 

๒. ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  



๔๘ 

ตารางท่ี ๑๔ ผลเปรียบเทียบการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนกลยุทธ์ที่ ๓ ด้านการวิจัย 

กลยุทธ์ท่ี ๓ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
 ด้านท่ี ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพ  

เป้าประสงค์  
๑. อาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพด้านการวิจัยที่สูงขึ้น 
๒. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงาน 

ทั้งภายในและภายนอก 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์/
นักวิจัย/บุคลากร 

ร้อยละ ๒๔.๖๐ ๑๘ ๑๐.๙๒ 

๒. เงินทุนสนับสนุนการท าวิ จัย / งานสร้ างสรร ค์ 
ที่เพ่ิมขึ้นจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

ร้อยละ 
 

๓๒.๔๒ ๗ ๒๑.๗๖ 

๓. โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ร่วมกับเครือข่าย
ภายในและภายนอก 

จ านวนโครงการ ๔๙ ๗ ๑๘ 

 ด้านท่ี ๒ ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย  
เป้าประสงค์  

 องค์ความรู้จากการวิจัยได้รับการบริหารจัดการและเผยแพร่ด้วยระบบสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. การเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ
เผยแพร่งานวิจัยภายใน ๑ ป ี

จ านวนครั้ง ๑,๒๖๐ ๒๐๐ ๑,๘๐๓ 

๒. ความพึงพอใจในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและเผยแพร่งานวิจัย 

ร้อยละ ๙๑.๔๐ ๘๐ ๙๒ 

๓. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ คะแนนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร ่

๔.๓๗ ๒.๐๐ ๕.๐๐ 

๔. เวทีของการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวนเวทีและ
จ านวนเครือข่าย 

๘ ๘ ๘ 

 ด้านท่ี ๓ พัฒนางานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
เป้าประสงค์  

๑. องค์ความรู้จากการวิจัยน าไปเผยแพร่และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 

๒. ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

๔๙ 

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

ร้อยละ ๔๘.๗๐ ๓๐ ๖๕ 

๒. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยที่ยื่นจด
ทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา            

จ านวนผลงาน ๐ ๒ ๒ 

จากตารางที่ ๑๔ แสดงว่า แผนกลยุทธ์ที่ ๓ ด้านการวิจัย กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างศักยภาพด้าน
งานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัด จ านวน ๙ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัด
ต่างๆ การประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ และ
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ น้ันหมายถึง
มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ท่ี ๓ ตามตัวช้ีวัดท่ีเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่า
เป้าหมาย มีจ านวนท้ังสิ้น ๘ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ (ดังแผนภูมิที่ ๓) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
ต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 

- โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร  
 

 
แผนภูมิท่ี ๓ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดที่สูงกว่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ ๓ ด้านการวิจัย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

ตารางท่ี ๑๕ ผลเปรียบเทียบการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนกลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 

กลยุทธ์ท่ี ๔ การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 
 ด้านท่ี ๑ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อมให้บริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. โครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ร้อยละ ๘๔ ๕๕ ๑๐๐ 

๒. โครงการบริการวิชาการแบบเกิดรายได้ จ านวน 
โครงการ 

๗ ๘ ๙ 

๓. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ท าให้เกิดรายได้ จ านวนหลักสูตร ๑๑ ๘ ๙ 

 ด้านท่ี ๒ การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

เป้าประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้าหมายได้รับการบริการวิชาการอย่างทั่วถึง 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชน เครือข่าย ๓๖ ๒๕ ๙๐ 
๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐.๒๐ ๘๐ ๙๐.๓๕ 

 ด้านท่ี ๓ การบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น  
เป้าประสงค์  พัฒนาความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ตามอัตลักษณ์  

ที่โดดเด่นในด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านดนตรี                          
ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เข้ารับบริการ
ด้านอุตสาหกรรมบริการ ด้านดนตรี ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่ได้รับการพัฒนา 

จ านวนผู้เข้ารับ 
บริการ 

 

๑๓,๖๐๗ ๓,๐๐๐ ๑๐,๓๑๑   

 

 



๕๐ 

ตารางท่ี ๑๕ ผลเปรียบเทียบการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนกลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 

กลยุทธ์ท่ี ๔ การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 
 ด้านท่ี ๑ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อมให้บริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. โครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ร้อยละ ๘๔ ๕๕ ๑๐๐ 

๒. โครงการบริการวิชาการแบบเกิดรายได้ จ านวน 
โครงการ 

๗ ๘ ๙ 

๓. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ท าให้เกิดรายได้ จ านวนหลักสูตร ๑๑ ๘ ๙ 

 ด้านท่ี ๒ การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

เป้าประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้าหมายได้รับการบริการวิชาการอย่างทั่วถึง 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชน เครือข่าย ๓๖ ๒๕ ๙๐ 
๒. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐.๒๐ ๘๐ ๙๐.๓๕ 

 ด้านท่ี ๓ การบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น  
เป้าประสงค์  พัฒนาความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ตามอัตลักษณ์  

ที่โดดเด่นในด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านดนตรี                          
ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เข้ารับบริการ
ด้านอุตสาหกรรมบริการ ด้านดนตรี ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่ได้รับการพัฒนา 

จ านวนผู้เข้ารับ 
บริการ 

 

๑๓,๖๐๗ ๓,๐๐๐ ๑๐,๓๑๑   

 

 

๕๑ 

 
 

 ด้านท่ี ๔ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัย  
 เป้าประสงค์  สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป้าหมายที่ให้บริการได้มีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตามอัตลักษณ์ 

ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ความเป็นเลิศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ด้านการผลิตครู ด้านดนตรี ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑.ผลการส ารวจความคิดเห็นบ้ านสมเด็จโพลล์ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนโพลล์ ๑๕ ๙ ๑๖ 

๒.ผลงานการบริการวิชาการ การเผยแพร่ข้อมูล
วิชาการผ่านเว็บไซต์ และการแสดงนิทรรศการ
วิชาการในด้านที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์ 

จ านวนผลงานที่
ได้รับการ
เผยแพร ่

๓๐๕ ๔๐๐ ๔๔๔ 

๓.ผลงานการแสดงละคร เวที  การแสดงดนตรี  
และการแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน 
การแสดง 

๑๐๒ ๓ ๒๘ 

๔.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี
ศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) และโรงละคร ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 

ร้อยละ ๙๐.๙๐ ๙๐ ๙๙.๖๐ 

จากตารางที่ ๑๕ แสดงว่า แผนกลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม กลยุทธ์ที่ ๔ การให้บริการ
วิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีตัวชี้วัด จ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ การ
ประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ น้ันหมายถึง
มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ท่ี ๔ ตามตัวช้ีวัดท่ีสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวนท้ังสิ้น ๑๐
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ดังแผนภูมิที่ ๔) และมหาวิทยาลัยได้รายงานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ               
สู่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ด้าน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ ๒) ด้านการผลิตและพัฒนาครู ดังรายละเอียดตารางที่ ๑๖ 

 
แผนภูมิท่ี ๔ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมาย 

ของแผนกลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 



๕๒ 

ตารางท่ี ๑๖ ข้อมูลโครงการบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

หน่วยงาน รวมอนุมัติงวด 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คณะครุศาสตร์ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๙๙๑.๗๕ 
โครงการ  ๙ ตามรอยพ่อ  ชีวิ ตพอเพียง  เพื่อการพัฒนา 
การ ศึกษาที่ยั่ งยืน  กิจกรรม :  น้อมน าศาสตร์พระราชา 
สู่สถานศึกษา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๙๙,๙๙๑.๗๕ 

โครงการศิลปกรรมบ าบัด คร้ังที่ ๔ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๙๙,๙๗๐.๓๐ 
โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจรบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๙,๙๘๕.๓๐ 

โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิ ชาการ 
เพื่อพัฒนาชุมชน : ส่งเสริมภาพลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
และบริการอย่างยั่งยืน 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๙,๙๘๕.๐๐ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑,๐๒๗,๖๖๓.๘๙ ๑,๐๒๗,๖๖๓.๘๙ 
โครงการน าปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ๕๘๒,๔๗๓.๙๗ ๕๘๒,๔๗๓.๙๗ 
โครงการอู่ทอง บ้านสมเด็จฯ ร่วมใจ วิถีไทย วิถีสุขภาพ ๔๔๕,๑๘๙.๙๒ ๔๔๕,๑๘๙.๙๒ 
คณะวิทยาการจัดการ ๘๘๔,๔๖๕.๐๐ ๘๘๔,๔๖๕.๐๐ 
โครงการบริการวิชาการ หัวข้อกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจ SME ในยุคดิจิตอล 

๒๒๗,๘๗๐.๐๐ ๒๒๗,๘๗๐.๐๐ 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ยุวมัคคุเทศก์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๒๒๖,๐๐๐.๐๐ ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ 

โครงการจัดการการท่องเที่ยว ๔.๐ ๔๓๐,๕๙๕.๐๐ ๔๓๐,๕๙๕.๐๐ 
วิทยาลัยการดนตรี ๗๒๖,๖๐๐.๐๐ ๗๑๒,๕๐๐.๐๐ 
โครงการบูรณาการดนตรีเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสู่ชุมชน   
โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน ๒๐๕,๑๐๐.๐๐ ๑๙๑,๘๐๐.๐๐ 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (โครงการบูรณาการศาสตร์
ดนตรีเพื่อชุมชน) 

๕๒๑,๕๐๐.๐๐ ๕๒๐,๗๐๐.๐๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเห็ดจากผักตบชวา 
และตอซังข้าว อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 



๕๒ 

ตารางท่ี ๑๖ ข้อมูลโครงการบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

หน่วยงาน รวมอนุมัติงวด 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คณะครุศาสตร์ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๙๙๑.๗๕ 
โครงการ  ๙ ตามรอยพ่อ  ชีวิ ตพอเพียง  เพื่อการพัฒนา 
การ ศึกษาที่ยั่ งยืน  กิจกรรม :  น้อมน าศาสตร์พระราชา 
สู่สถานศึกษา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๙๙,๙๙๑.๗๕ 

โครงการศิลปกรรมบ าบัด คร้ังที่ ๔ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๙๙,๙๗๐.๓๐ 
โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจรบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๙,๙๘๕.๓๐ 

โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิ ชาการ 
เพื่อพัฒนาชุมชน : ส่งเสริมภาพลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
และบริการอย่างยั่งยืน 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๙,๙๘๕.๐๐ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑,๐๒๗,๖๖๓.๘๙ ๑,๐๒๗,๖๖๓.๘๙ 
โครงการน าปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ๕๘๒,๔๗๓.๙๗ ๕๘๒,๔๗๓.๙๗ 
โครงการอู่ทอง บ้านสมเด็จฯ ร่วมใจ วิถีไทย วิถีสุขภาพ ๔๔๕,๑๘๙.๙๒ ๔๔๕,๑๘๙.๙๒ 
คณะวิทยาการจัดการ ๘๘๔,๔๖๕.๐๐ ๘๘๔,๔๖๕.๐๐ 
โครงการบริการวิชาการ หัวข้อกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจ SME ในยุคดิจิตอล 

๒๒๗,๘๗๐.๐๐ ๒๒๗,๘๗๐.๐๐ 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ยุวมัคคุเทศก์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๒๒๖,๐๐๐.๐๐ ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ 

โครงการจัดการการท่องเที่ยว ๔.๐ ๔๓๐,๕๙๕.๐๐ ๔๓๐,๕๙๕.๐๐ 
วิทยาลัยการดนตรี ๗๒๖,๖๐๐.๐๐ ๗๑๒,๕๐๐.๐๐ 
โครงการบูรณาการดนตรีเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสู่ชุมชน   
โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน ๒๐๕,๑๐๐.๐๐ ๑๙๑,๘๐๐.๐๐ 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (โครงการบูรณาการศาสตร์
ดนตรีเพื่อชุมชน) 

๕๒๑,๕๐๐.๐๐ ๕๒๐,๗๐๐.๐๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเห็ดจากผักตบชวา 
และตอซังข้าว อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๓ 

 
 

หน่วยงาน รวมอนุมัติงวด 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา 
เพื่อน าไปสู่นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการการพัฒนา
สินค้าวิสาหกิจชุมชน น าไปสู่การสร้างและพัฒนาตลาดบริการ 
ที่ครบวงจร 

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

โครงการส่งเสริมบริหารรัฐกิจบริการวิชาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชน : การพัฒนาปราชญ์ชาวบ้าน สืบสานวิถี
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การน าแนวพระบรมราโชบายมาปฏิบัติในการน าไปสู่การสร้าง
ความยั่งยืนให้กับชุมชนฯ) 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ส านักงานอธิการบดี ๙๔๔,๗๒๑.๑๑ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ๖๔๔,๗๒๑.๑๑ - 
โครงการการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๓๓,๓๗๐.๙๔ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการน าเสนองาน
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้เริ่มต้น 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๘๐๐.๐๐ 

โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 
และท้องถิ่น คร้ังที่ ๕ 

๑๔๗,๓๗๐.๐๐ ๑๔๗,๓๗๐.๐๐ 

โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 
และท้องถิ่น คร้ังที่ ๖ 

๓๙๒,๖๓๐.๐๐ ๓๓๓,๒๐๐.๙๔ 

โครงการแบ่งปันความรู้จากห้องสมุดสู่ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ๕๗๔,๓๕๐.๐๐ ๕๗๔,๐๒๖.๙๐ 
โค รง ก าร จั ด ต้ั ง ศูนย์ กล า งบ ริก า รพั ฒนา คุณภ า พชี วิ ต  
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๙,๖๗๖.๙๐ 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ) 

๒๗๔,๓๕๐.๐๐ ๒๗๔,๓๕๐.๐๐ 

ส านักคอมพิวเตอร์ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ด้านไอซีทีเพื่อรองรับประเทศไทย ยุค ๔.๐" 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 



๕๔ 

หน่วยงาน รวมอนุมัติงวด 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๘,๗๖๐.๐๐ 
โครงการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนคร้ังที่ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๘,๗๖๐.๐๐ 

ผลรวมท้ังหมด ๗,๙๐๗,๘๐๐.๐๐ ๖,๕๘๑,๙๘๘.๗๘ 
 

 ด้านการผลิตและพัฒนาครู 

คณะครุศาสตร์ รวมอนุมัติงวด 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
การสัมนาเชิงปฏิบั ติการเ ร่ือง"หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ : มิติใหม่ทางการศึกษา"  

๗๓,๒๐๐ ๗๒,๑๖๔ 

การสัมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ : มิติใหม่ทางการศึกษา" ระยะ ๒ 

๒๙,๗๐๐ ๒๕,๕๘๒ 

โครงการอบรมปฏิบัติการการคัดกรอง การสร้างเสริมพฤติกรรม
และการสื่อสาร ส าหรับเด็กสมาธิสั้นในชั้นเรียน  

๖๑,๔๐๐ ๔๙,๔๐๐ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคนิคการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีบูรณาการสะเต็มศึกษาในห้องเรียน ๔.๐ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 

๖๘,๙๐๐ ๖๘,๙๐๐ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมองแบบกัลยาณมิตรสู่ชั้นเรียน 
คร้ังที่ ๓ "Design Thinking : การคิดเชิงออกแบบสร้างสรรค์
นวัตกรรมสู่ชั้นเรียน"  

๖๒,๗๐๐ ๖๒,๗๐๐ 

การพัฒนาข้อสอบและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
ข้อสอบและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๓๔,๖๐๐ ๓๔,๖๐๐ 

การพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ด้วยเกมและเพลง 

๕๘,๘๐๐ ๕๘,๘๐๐ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษา 
คร้ังที่  ๓ หัวข้อ "เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะประยุกต์สู่การ
จัดการเรียนการสอน"  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

เทคนิคการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ๗๐,๔๐๐ ๖๖,๖๖๐ 
การพัฒนากระบวนการคิดเชิงบูรณาการ STEM Education ๗๗,๙๐๐ ๗๗,๘๘๐ 
การเสริมสร้างความสามารถผลิตสื่อมัล ติมี เดียส าหรับครู  
ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

๓๘๓,๒๐๐ ๓๘๑,๓๖๐ 

รวมงบประมาณ ๑,๐๒๐,๘๐๐ ๙๙๘,๐๔๖ 



๕๔ 

หน่วยงาน รวมอนุมัติงวด 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๘,๗๖๐.๐๐ 
โครงการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนคร้ังที่ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๘,๗๖๐.๐๐ 

ผลรวมท้ังหมด ๗,๙๐๗,๘๐๐.๐๐ ๖,๕๘๑,๙๘๘.๗๘ 
 

 ด้านการผลิตและพัฒนาครู 

คณะครุศาสตร์ รวมอนุมัติงวด 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
การสัมนาเชิงปฏิบั ติการเ ร่ือง"หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ : มิติใหม่ทางการศึกษา"  

๗๓,๒๐๐ ๗๒,๑๖๔ 

การสัมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ : มิติใหม่ทางการศึกษา" ระยะ ๒ 

๒๙,๗๐๐ ๒๕,๕๘๒ 

โครงการอบรมปฏิบัติการการคัดกรอง การสร้างเสริมพฤติกรรม
และการสื่อสาร ส าหรับเด็กสมาธิสั้นในชั้นเรียน  

๖๑,๔๐๐ ๔๙,๔๐๐ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคนิคการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีบูรณาการสะเต็มศึกษาในห้องเรียน ๔.๐ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 

๖๘,๙๐๐ ๖๘,๙๐๐ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมองแบบกัลยาณมิตรสู่ชั้นเรียน 
คร้ังที่ ๓ "Design Thinking : การคิดเชิงออกแบบสร้างสรรค์
นวัตกรรมสู่ชั้นเรียน"  

๖๒,๗๐๐ ๖๒,๗๐๐ 

การพัฒนาข้อสอบและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
ข้อสอบและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๓๔,๖๐๐ ๓๔,๖๐๐ 

การพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ด้วยเกมและเพลง 

๕๘,๘๐๐ ๕๘,๘๐๐ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษา 
คร้ังที่  ๓ หัวข้อ "เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะประยุกต์สู่การ
จัดการเรียนการสอน"  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

เทคนิคการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ๗๐,๔๐๐ ๖๖,๖๖๐ 
การพัฒนากระบวนการคิดเชิงบูรณาการ STEM Education ๗๗,๙๐๐ ๗๗,๘๘๐ 
การเสริมสร้างความสามารถผลิตสื่อมัล ติมี เดียส าหรับครู  
ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

๓๘๓,๒๐๐ ๓๘๑,๓๖๐ 

รวมงบประมาณ ๑,๐๒๐,๘๐๐ ๙๙๘,๐๔๖ 

๕๕ 

 
 

จากตารางที่ ๑๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนส่งเสริม
การจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ด้านการพัฒนาท้องถิ่น เป็นจ านวนเงิน 
๗,๙๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท และอนุมัติงบประมาณให้แก่คณะครุศาสตร์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัด โครงการ
บริการวิชาการสู่สังคม ด้านการผลิตและพัฒนาครู เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๒๐,๘๐๐บาท 

 
ตารางท่ี ๑๗ ผลเปรียบเทียบการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนกลยุทธ์ที่ ๕ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ท่ี ๕ การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ด้านท่ี ๑ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในย่านฝั่งธนบุรี และ

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อน าศิลปวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

จ านวนโครงการ 
 

๓๒ ๑๐ 
 

๑๗ 

๒. ผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรืองานสร้างสรรค์ 

จ านวนชิ้นงาน ๑๑ ๙ ๙ 

๓. ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
และโรงละคร ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ผู้ส าเร็จราชการ
แผ่นดิน 

จ านวนคน ๒,๐๕๖ ๒,๐๐๐ ๒,๒๗๘ 

๔. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี
ศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   
(ช่วง บุนนาค) และโรงละคร ๑๕๐ ปี ศรีสุริ ยวงศ์
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 

ร้อยละ ๙๒.๖๓ ๙๐ ๙๖.๐๐ 

 ด้านท่ี ๒ เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม    
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. โครงการ/กิจกรรมการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพ่ิม
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 

จ านวนโครงการ ๕ ๕ ๕ 

๒. ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
(มบส.) 

ร้อยละ ๘๐.๐๘ ๘๐ ๘๙.๒๔ 

 



๕๖ 

 ด้านท่ี ๓ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  และบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

จ านวน 
โครงการ 

๕ ๖ 
 

 

๖ 

๒. ผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

จ านวนคน ๑,๔๓๕ ๖๐๐ ๑,๑๖๒ 

๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม 
ส่ งเส ริมและสืบส านโครงการ อันเ น่ืองม าจาก
พระราชด าริ  และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ร้อยละ ๘๘.๗๔ ๗๐ ๙๒.๕๗ 

จากตารางที่ ๑๗ แสดงว่า แผนกลยุทธ์ท่ี ๕ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๕  
การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีตัวชี้วัด จ านวน ๙ 
ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ การประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๖ ตัวชี้วัด     
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๓๓ น้ันหมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในกลยุทธ์ท่ี ๕ ตามตัวช้ีวัดท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย
และสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวนท้ังสิ้น ๙ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ดังแผนภูมิที่ ๕)  

 
แผนภูมิท่ี ๕ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย  

และตัวชี้วัดที่สูงกว่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ ๕ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๕๖ 

 ด้านท่ี ๓ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  และบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

จ านวน 
โครงการ 

๕ ๖ 
 

 

๖ 

๒. ผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

จ านวนคน ๑,๔๓๕ ๖๐๐ ๑,๑๖๒ 

๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม 
ส่ งเส ริมและสืบส านโครงการอันเ น่ืองม าจาก
พระราชด าริ  และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ร้อยละ ๘๘.๗๔ ๗๐ ๙๒.๕๗ 

จากตารางที่ ๑๗ แสดงว่า แผนกลยุทธ์ท่ี ๕ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๕  
การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีตัวชี้วัด จ านวน ๙ 
ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ การประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๖ ตัวชี้วัด     
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๓๓ น้ันหมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในกลยุทธ์ท่ี ๕ ตามตัวช้ีวัดท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย
และสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวนท้ังสิ้น ๙ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ดังแผนภูมิที่ ๕)  

 
แผนภูมิท่ี ๕ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย  

และตัวชี้วัดที่สูงกว่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ ๕ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๗ 

 
 

ตารางท่ี ๑๘ ผลเปรียบเทียบการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนกลยุทธ์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ท่ี ๖ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 ด้านท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ   
ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

จ านวนข้อบังคับ 
กฎ ระเบยีบ 

ประกาศ  
และแนวปฏบิัติ 

๑๕ ๑๔ ๑๔ 

๒. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ เกี่ย วกับระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ร้อยละ ๗๒.๘๐ ๗๐ ๗๓.๕๐ 

๓. ความส าเร็ จของการ พัฒนาคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ของการให้บริการและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

๔. ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ และระบบ
บัญชีต้นทุน 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

๕. ความพึงพอใจของบุคลากรในการได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละ ๘๕.๐๐ ๗๐ ๘๒.๒๐ 

๖. ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระดับ ๕ ๔ ๕ 

 ด้านท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
เป้าประสงค์   

๑. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๒. มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 
และวิชาการ 

ร้อยละ ๘๖.๙๘ ๖๐ ๙๓.๖๓ 

๒. บุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและส าเร็จ
การ ศึกษาตาม ระยะ เ วล าของห ลั กสู ตร  ตาม
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ ๑๘ >๕ ๑๐.๑๘ 

๓. บุคลากรที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน      
ในระดับดีเด่น 

ร้อยละ ๓๐ >๔๐ ๖๙.๕๖ 

๔. อัตราการลาออกของบุคลากร ร้อยละ ๓ <๕ ๒.๓๑ 
๕. ความพึงพอใจของการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร ร้อยละ ๘๔.๖๐ ๘๐ ๘๙ 



๕๘ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๖. อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๒๕.๕๙ ๒๘ ๒๘.๙๗ 
๗. อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ๒๕.๗๘ ๒๘ ๒๕.๔๘ 
๘. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีต าแหน่งสูงขึ้น ร้อยละ ๑ ๕ ๐.๗๙ 

 ด้านท่ี ๓ พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมี
คุณภาพ 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. ความส าเร็จของการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

๒. ความส าเร็จของการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

๓. ความส าเร็จของการให้บริการวิชาการ อบรม และ
ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

๔. ความส าเร็จของระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์
และผลงานเชิงรุก 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

๕. ความส าเร็จของการสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ทั้งภายใน ภายนอกองค์กรและเสริมสร้างความโดดเด่น     
แก่สังคม 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

๖. ความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

 ด้านท่ี ๔ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อมสร้างสุนทรียภาพและบริการท่ีเอ้ือต่อ                   
การเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 

เป้าประสงค์    
๑. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม 
๒. นักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. ความพึงพอใจในการบริหารจัดการพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๗๖.๙๖ ๘๐ ๘๐.๐๕ 
๒. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมการสร้างสุนทรียภาพ 
การบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัย 

ร้อยละ ๘๐.๗๐ ๘๐ ๘๐.๐๒ 



๕๘ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๖. อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๒๕.๕๙ ๒๘ ๒๘.๙๗ 
๗. อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ๒๕.๗๘ ๒๘ ๒๕.๔๘ 
๘. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีต าแหน่งสูงขึ้น ร้อยละ ๑ ๕ ๐.๗๙ 

 ด้านท่ี ๓ พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมี
คุณภาพ 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. ความส าเร็จของการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

๒. ความส าเร็จของการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

๓. ความส าเร็จของการให้บริการวิชาการ อบรม และ
ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

๔. ความส าเร็จของระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์
และผลงานเชิงรุก 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

๕. ความส าเร็จของการสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ทั้งภายใน ภายนอกองค์กรและเสริมสร้างความโดดเด่น     
แก่สังคม 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

๖. ความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

 ด้านท่ี ๔ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อมสร้างสุนทรียภาพและบริการท่ีเอ้ือต่อ                   
การเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 

เป้าประสงค์    
๑. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม 
๒. นักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. ความพึงพอใจในการบริหารจัดการพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๗๖.๙๖ ๘๐ ๘๐.๐๕ 
๒. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมการสร้างสุนทรียภาพ 
การบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัย 

ร้อยละ ๘๐.๗๐ ๘๐ ๘๐.๐๒ 

๕๙ 

 
 

 ด้านท่ี ๕ สร้างความเข้มแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ                    
ได้มาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน 

ระดับ ๕ ๕ ๕ 

 ด้านท่ี ๖ การบริหารความต่อเนื่องเพ่ือการจัดตั้งหน่วยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์  มีการจัดต้ังหน่วยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานท่ี ๑  โรงเรียนสาธิต 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง จ านวนหลักสูตร ๓ ๓ ๓ 
๒. หลักสูตรพิเศษที่โรงเรียนสาธิตจัดท าขึ้นใหม่ จ านวนหลักสูตร ๒ ๓ ๓ 
๓. ร้อยละนักเรียนที่มีคะแนนผลการสอบ O-NET   
แต่ละวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ 
 

NA 
 

≥๖๐ ๗๕.๒๒ 

๔. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๗.๖๐ ๘๐ ๘๘.๖๐ 
๕. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี ต่อการ
บริหารจัดการของโรงเรียน 

ร้อยละ 
 

๘๐.๒๐ ๘๐ ๘๗.๘๐ 

๖. ผลงานนักเรียนในระดับชาติ จ านวนชิ้นงาน ๑๐ ๑๐ ๑๓ 
๗. นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนสาธิต จ านวนคน ๘ ๓๐ ๓๑ 
๘. อาจารย์ที่ มาช่ วยสอนและปฏิบั ติงานวิ จัย ใน
โรงเรียน 

จ านวนคน ๒๑ ๑๐ ๒๘ 

 
หน่วยงานท่ี ๒  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. ความส าเร็จของการบริหารงานตามนโยบายการ
เตรียมความพร้อมจัดต้ังศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ัง
เพ่ือพัฒนาเป็นวิทยาเขต 

ระดับ ๕ ๔ ๕ 

๒. ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้างตาม
นโยบายการเตรียมความพร้อมจัดต้ังศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ต้ังเพ่ือพัฒนาเป็นวิทยาเขต 

ระดับ ๕ ๔ ๕ 

๓. หลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา จ านวนหลักสูตร ๒ ๓ ยกเลิกตัวช้ีวัด 
เน่ืองจากหลักสตูร 
อยู่ภายใต้คณะฯ 



๖๐ 

หน่วยงานท่ี ๓ ศูนย์ภาษา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. ความส าเร็จในการจัดต้ังศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงาน
ย่อยของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

ระดับ ๕ ๕ ยกเลิกตัวช้ีวัด
เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบริหารจัดการ 

หน่วยงานท่ี ๔ หน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. ความส าเร็จในการจัดต้ังหน่วยงานด้านบริหาร
รายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานย่อย
ของส านักงานอธิการบดี 

ระดับ ๔ ๕ ยกเลิกตัวช้ีวัด
เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบริหารจัดการ 

จากตารางที่ ๑๘ แสดงว่า แผนกลยุทธ์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ ๖ บริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล มีตัวชี้ วัด จ านวน ๓๓ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่าง ๆ  
การประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายมีจ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๖ และ
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๑๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๘ น้ันหมายถึง
มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานใน กลยุทธ์ท่ี ๖ ตามตัวช้ีวัดท่ีเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย  
มีจ านวนท้ังสิ้น ๓๑ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๔ (ดังแผนภูมิที่ ๖) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมาย มีจ านวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 

- อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- บุคลากรสายสนับสนุนที่มีต าแหน่งสูงขึ้น 

 

๖.๐๖  

๔๘.๔๘  

๔๕.๔๖  

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมาย 

 
แผนภูมิท่ี ๖ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดที่สูงกว่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๖๐ 

หน่วยงานท่ี ๓ ศูนย์ภาษา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. ความส าเร็จในการจัดต้ังศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงาน
ย่อยของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

ระดับ ๕ ๕ ยกเลิกตัวช้ีวัด
เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบริหารจัดการ 

หน่วยงานท่ี ๔ หน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

๑. ความส าเร็จในการจัดต้ังหน่วยงานด้านบริหาร
รายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานย่อย
ของส านักงานอธิการบดี 

ระดับ ๔ ๕ ยกเลิกตัวช้ีวัด
เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบริหารจัดการ 

จากตารางที่ ๑๘ แสดงว่า แผนกลยุทธ์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ ๖ บริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล มีตัวชี้ วัด จ านวน ๓๓ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่าง ๆ  
การประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายมีจ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๖ และ
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๑๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๘ น้ันหมายถึง
มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานใน กลยุทธ์ท่ี ๖ ตามตัวช้ีวัดท่ีเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย  
มีจ านวนท้ังสิ้น ๓๑ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๔ (ดังแผนภูมิที่ ๖) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมาย มีจ านวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 

- อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- บุคลากรสายสนับสนุนที่มีต าแหน่งสูงขึ้น 

 

๖.๐๖  

๔๘.๔๘  

๔๕.๔๖  

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมาย 

 
แผนภูมิท่ี ๖ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดที่สูงกว่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖๑ 

 
 

สรุปผลการประเมินส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
 ผลการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ โดยผ่านการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๖ แผนกลยุทธ์ โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ดังน้ี  
 การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๙๘ ตัวชี้วัด  
เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๖๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๖๖.๓๓ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๒๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๙ น้ัน
หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวน
ท้ังสิ้น ๘๙ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๒ หากพิจารณาตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๙ 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๘ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ าแนกตามกลยุทธ์มีรายละเอียดดังน้ี 

กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัด
ที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่  

- นักศึกษาที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด (จ านวน ๓ ตัวชี้วัด) 

- บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี   
กลยุทธ์ที่ ๒ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา

บัณฑิตให้มีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่  
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่  
- โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร

กลยุทธ์ที่  ๔ การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ตัวชี้วัดบรรลุ 
ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

กลยุทธ์ที่ ๖ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมาย จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- บุคลากรสายสนับสนุนที่มีต าแหน่งสูงขึ้น 



๖๒ 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ โดยอาจจะด าเนินการ  
จัดสอบภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ืองในทุกๆ ปี พร้อมการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการทดสอบความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ และสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางภาษาอังกฤษ เช่น การจัดท าเอกสารการสอน  
ที่สอดแทรกภาษาอังกฤษ การจัดท าป้ายสองภาษา สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๒. ควรพัฒนากระบวนการติดตามและการประเมินผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตให้มี 
ประสิทธิภาพขึ้น และวิเคราะห์สาเหตุภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่มีแนวโน้มลดลง บัณฑิตท างานไม่ตรงกับ
สาขาวิชา และบัณฑิตที่ไม่มีงานท า เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

๓. ควรพัฒนากระบวนการติดตามและการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้มี 
ประสิทธิภาพขึ้น และน าผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติของผู้ใช้บัณฑิต
มาวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร 

๔. ควรวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน  

๕. ควรบูรณาการการเรียนการกับการท างาน โดยอาจพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับ
ผู้ประกอบการที่ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศหรือ สามารถเทียบเป็นหน่วย
กิตในรายวิชาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

๖. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ หรือมหาวิทยาลัยควรก าหนดตัวชี้วัดให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททุกคนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

๗. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถขอเงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัยจากแหล่งงบประมาณ
ต่าง ๆ จากภายนอกสถาบัน และมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐาน Scopus และฐานข้อมูลสากล 
ให้เพิ่มมากขึ้น 

๘. ควรส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์สามารถน าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยต่าง ๆ 
เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและผลักดันต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ 

๙. ควรประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาในช่องทางข่าวสารออนไลน์ให้ทั่วถึง  
เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในด้านแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรม ด้านการสร้างเครือข่าย และด้านการเป็น
แม่ข่ายของแหล่งเรียนรู้ในฝั่งธนบุรี และด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

๑๐. ควรปรับค่าเป้าหมาย (Target level) ของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่ท าได้ในระดับสูงแล้ว 
ให้สูงขึ้นเพื่อให้มีความท้าทายไปสู่ความเป็นเลิศในด้านน้ัน ๆ  

๑๑. ควรทบทวนตัวชี้วัดในแผน โครงการ และกิจกรรมให้สามารถสะท้อนเป้าประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์ที่ ต้องการบรรลุ (Validity) และน าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 



๖๒ 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ โดยอาจจะด าเนินการ  
จัดสอบภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ืองในทุกๆ ปี พร้อมการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการทดสอบความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ และสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางภาษาอังกฤษ เช่น การจัดท าเอกสารการสอน  
ที่สอดแทรกภาษาอังกฤษ การจัดท าป้ายสองภาษา สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๒. ควรพัฒนากระบวนการติดตามและการประเมินผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตให้มี 
ประสิทธิภาพขึ้น และวิเคราะห์สาเหตุภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่มีแนวโน้มลดลง บัณฑิตท างานไม่ตรงกับ
สาขาวิชา และบัณฑิตที่ไม่มีงานท า เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

๓. ควรพัฒนากระบวนการติดตามและการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้มี 
ประสิทธิภาพขึ้น และน าผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติของผู้ใช้บัณฑิต
มาวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร 

๔. ควรวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน  

๕. ควรบูรณาการการเรียนการกับการท างาน โดยอาจพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับ
ผู้ประกอบการที่ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศหรือ สามารถเทียบเป็นหน่วย
กิตในรายวิชาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

๖. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ หรือมหาวิทยาลัยควรก าหนดตัวชี้วัดให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททุกคนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

๗. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถขอเงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัยจากแหล่งงบประมาณ
ต่าง ๆ จากภายนอกสถาบัน และมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐาน Scopus และฐานข้อมูลสากล 
ให้เพิ่มมากขึ้น 

๘. ควรส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์สามารถน าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยต่าง ๆ 
เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและผลักดันต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ 

๙. ควรประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาในช่องทางข่าวสารออนไลน์ให้ทั่วถึง  
เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในด้านแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรม ด้านการสร้างเครือข่าย และด้านการเป็น
แม่ข่ายของแหล่งเรียนรู้ในฝั่งธนบุรี และด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

๑๐. ควรปรับค่าเป้าหมาย (Target level) ของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่ท าได้ในระดับสูงแล้ว 
ให้สูงขึ้นเพื่อให้มีความท้าทายไปสู่ความเป็นเลิศในด้านน้ัน ๆ  

๑๑. ควรทบทวนตัวชี้วัดในแผน โครงการ และกิจกรรมให้สามารถสะท้อนเป้าประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์ที่ ต้องการบรรลุ (Validity) และน าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 

๖๓ 

ผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น มีความมุ่งหมายที่จะแสดงรายละเอียดสาระส าคัญโดยสรุปของงบประมาณ เพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณในมิติต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยรายงานข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จากระบบฐานข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจ าแนกประเด็นการประเมินออกเป็น ๔ ประเด็น 
ได้แก่ (๑) แหล่งที่มาของงบประมาณ (๒) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ (๓) ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม และ (๔) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปผล ดังนี้ 
 
๑. แหล่งที่มาของงบประมาณ 
ตารางที่ ๑๙ ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่น ามาจัดสรร จ าแนกตามแหล่งของเงิน ประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น/ลดลง 

๑. งบประมาณแผ่นดิน  
- งบบุคลากร ๑๐๔,๗๕๐,๗๒๖.๘๘ บาท ๑๐๒,๐๔๓,๕๙๑.๙๑ บาท -๒,๗๐๗,๑๓๔.๙๗ บาท 
- งบด าเนินงาน   ๕๘,๒๖๗,๓๔๓.๑๘ บาท ๖๖,๙๔๗,๐๕๔.๘๒ บาท ๘,๖๗๙,๗๑๑.๖๔ บาท 
- งบลงทุน ๑๖๓,๐๐๑,๕๒๙.๙๔ บาท ๑๐๓,๗๑๖,๓๗๗.๖๙ บาท -๕๙,๒๘๕,๑๕๒.๒๕ บาท 
- งบเงินอุดหนุน ๒๗๖,๔๔๓,๘๐๐.๐๐ บาท ๒๘๕,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๘,๘๐๔,๒๐๐.๐๐ บาท 
- งบรายจ่ายอ่ืน  ๓๘,๙๘๘,๔๐๐.๐๐ บาท ๒๙,๘๔๐,๘๗๕.๕๘ บาท -๙,๑๔๗,๕๒๔.๔๒ บาท 

รวม ๖๔๑,๔๕๑,๘๐๐.๐๐ บาท ๕๘๗,๗๙๕,๙๐๐.๐๐บาท -๕๓,๖๕๕,๙๐๐.๐๐บาท 
๒. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
- งบบุคลากร ๔๘,๐๔๑,๙๐๐.๐๐ บาท ๔๕,๖๑๗,๗๓๗.๕๐ บาท -๒,๔๒๔,๑๖๒.๕๐ บาท 
- งบด าเนินงาน   ๑๙๙,๓๒๖,๓๖๔.๔๙ บาท ๒๓๔,๙๑๑,๘๔๖.๐๖ บาท ๓๕,๕๘๕,๔๘๑.๕๗ บาท 
- งบลงทุน ๑๐๔,๑๕๑,๙๐๔.๕๑ บาท ๑๓๑,๙๑๙,๖๗๔.๖๐ บาท ๒๗,๗๖๗,๗๗๐.๐๙ บาท 
- งบเงินอุดหนุน ๐.๐๐ บาท ๐.๐๐ บาท ๐.๐๐ บาท 
- งบรายจ่ายอ่ืน  ๔๒,๕๕๕,๘๕๘.๐๐ บาท ๓๖,๒๔๕,๖๓๐.๑๔ บาท -๖,๓๑๐,๒๒๗.๘๖ บาท 

รวม ๓๙๔,๐๗๖,๐๒๗.๐๐ บาท ๔๔๘,๖๙๔,๘๘๘.๓๐ บาท ๕๔,๖๑๘,๘๖๑.๓๐ บาท 
รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจ านวนเงิน 
๔๑๐,๘๗๙,๐๔๐.๐๐ บาท แต่มีการหยอดงวดงบประมาณจากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้จริงของนักศึกษา และมีการ
สมทบงบคงคลังที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา เพื่อน ามาเบิกจ่ายต่อเนื่องให้เสร็จสิ้นโครงการ จึงปรับเปลี่ยนเป็นจ านวน
เงิน ๔๔๘,๖๙๔,๘๘๘.๓๐ บาท 

จากตารางที่ ๑๙ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
๑. งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน

จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลบุคลากร รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง น ามาจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ และจัดท าค าของบประมาณประจ าปี  และน าเสนอ 



๖๔ 

ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือขออนุมัติ โดยได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๘๗,๗๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท 

๒. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้จัดท า
ประมาณการรายรับจากประมาณการนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามรายวิชา และประมาณการรายจ่ายตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ 
มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ โดยจัดสรร
งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่ตามความเหมาะสม และจัดท าค าขอ
งบประมาณเงินรายได้  เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติ  รวมจ านวนเงินทั้ งสิ้น 
๔๑๐,๘๗๙,๐๔๐.๐๐ บาท แต่เนื่องจากมีการยอดงวดงบประมาณ จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บ  
ได้จริงของนักศึกษา และมีการสมทบงบคงคลังที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามา
เบิกจ่ายต่อเนื่องให้เสร็จสิ้นโครงการ จึงส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๔๔๘,๖๙๔,๘๘๘.๓๐ บาท 
โดยแบ่งเป็น งบ บ.กศ. จ านวนเงิน ๒๑๔,๙๒๑,๓๐๑.๕๐ บาท งบ กศ.พ. จ านวนเงิน ๓๗,๒๒๙,๒๐๐.๐๐ บาท
งบ กศ.บพ. จ านวนเงิน ๑๖,๐๒๙,๙๘๔.๐๐ บาท และงบ บ.กศ.คงคลัง จ านวนเงิน ๑๘๐,๕๑๔,๔๐๒.๘๐ บาท  
 
๒. การจัดสรรงบประมาณ 

๒.๑ วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยบริหารจัดการ

ในภาพรวม ค านึงถึงรายจ่ายประจ าขั้นต่ า ภาระผูกพันที่ต้องด าเนินงาน และรายจ่ายตามภารกิจ-กลยุทธ์  ทั้งนี้
คณะรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเป็นหลัก ส่วนส านัก/สถาบัน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะเป็นผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจเป็นหลัก 

การประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของประเภทเงิน บ.กศ. กศ.พ. และ 
กศ.บพ. น ามาประมาณการรายจ่ายในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗                
ข้อ ๑๔ ดังนี้ 

๑) วิธีประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐  
น ามาคิดเป็นร้อยละ ๙๐ และใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

(๑) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑.๑) ค่าธรรมเนียมจากการเก็บค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับไม่เกิน

ปริญญาตรีให้จัดสรรค่าบ ารุงคณะและค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาไว้ที่คณะร้ อยละ ๑๐๐  
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยให้คณะ/หลักสูตร 
จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตร โดยมุ่งเน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนในด้านทักษะทางภาษา ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ และด้านกิจกรรมส่งเสริม              
อัตลักษณ์บัณฑิตหรือคุณลักษณะเด่นที่เน้นเป็นพิเศษของแต่ละหลักสูตร ซึ่งหากมีงบประมาณส่วนที่เหลือ 
จากการด าเนินงานดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดสรรไว้ที่งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้งบประมาณเงินรายได้ที่จัดสรรไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จะถูกปันส่วนตามภารกิจพ้ืนฐาน และ 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๑.๒) ค่ากิจกรรม ค่าบ ารุงกีฬา และอ่ืนๆ ที่เป็นลักษณะเงินฝากถอนคืน มหาวิทยาลัย
ด าเนินการให้จัดสรรตามประกาศ/ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(๒) ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ จัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้ 



๖๔ 

ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือขออนุมัติ โดยได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๘๗,๗๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท 

๒. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้จัดท า
ประมาณการรายรับจากประมาณการนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามรายวิชา และประมาณการรายจ่ายตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ 
มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ โดยจัดสรร
งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่ตามความเหมาะสม และจัดท าค าขอ
งบประมาณเงินรายได้  เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติ  รวมจ านวนเงินทั้ งสิ้น 
๔๑๐,๘๗๙,๐๔๐.๐๐ บาท แต่เนื่องจากมีการยอดงวดงบประมาณ จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บ  
ได้จริงของนักศึกษา และมีการสมทบงบคงคลังที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามา
เบิกจ่ายต่อเนื่องให้เสร็จสิ้นโครงการ จึงส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๔๔๘,๖๙๔,๘๘๘.๓๐ บาท 
โดยแบ่งเป็น งบ บ.กศ. จ านวนเงิน ๒๑๔,๙๒๑,๓๐๑.๕๐ บาท งบ กศ.พ. จ านวนเงิน ๓๗,๒๒๙,๒๐๐.๐๐ บาท
งบ กศ.บพ. จ านวนเงิน ๑๖,๐๒๙,๙๘๔.๐๐ บาท และงบ บ.กศ.คงคลัง จ านวนเงิน ๑๘๐,๕๑๔,๔๐๒.๘๐ บาท  
 
๒. การจัดสรรงบประมาณ 

๒.๑ วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยบริหารจัดการ

ในภาพรวม ค านึงถึงรายจ่ายประจ าขั้นต่ า ภาระผูกพันที่ต้องด าเนินงาน และรายจ่ายตามภารกิจ-กลยุทธ์  ทั้งนี้
คณะรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเป็นหลัก ส่วนส านัก/สถาบัน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะเป็นผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจเป็นหลัก 

การประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของประเภทเงิน บ.กศ. กศ.พ. และ 
กศ.บพ. น ามาประมาณการรายจ่ายในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗                
ข้อ ๑๔ ดังนี้ 

๑) วิธีประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐  
น ามาคิดเป็นร้อยละ ๙๐ และใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

(๑) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑.๑) ค่าธรรมเนียมจากการเก็บค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับไม่เกิน

ปริญญาตรีให้จัดสรรค่าบ ารุงคณะและค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาไว้ที่คณะร้ อยละ ๑๐๐  
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยให้คณะ/หลักสูตร 
จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตร โดยมุ่งเน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนในด้านทักษะทางภาษา ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ และด้านกิจกรรมส่งเสริม              
อัตลักษณ์บัณฑิตหรือคุณลักษณะเด่นที่เน้นเป็นพิเศษของแต่ละหลักสูตร ซึ่งหากมีงบประมาณส่วนที่เหลือ 
จากการด าเนินงานดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดสรรไว้ที่งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้งบประมาณเงินรายได้ที่จัดสรรไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จะถูกปันส่วนตามภารกิจพ้ืนฐาน และ 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๑.๒) ค่ากิจกรรม ค่าบ ารุงกีฬา และอ่ืนๆ ที่เป็นลักษณะเงินฝากถอนคืน มหาวิทยาลัย
ด าเนินการให้จัดสรรตามประกาศ/ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(๒) ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ จัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้ 

๖๕ 

ค่าธรรมเนียมจากการเก็บค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาโครงการ กศ.พ.  
ที่จัดในมหาวิทยาลัย ให้จัดไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐ เพ่ือใช้เป็นค่าตอบแทนการสอน 
ค่าตอบแทนการนิเทศ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียมภาคปฏิบัติ ค่าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา ค่าถอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินส ารองจ่าย 

(๓) ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้ 
        ค่าธรรมเนียมจากการเก็บค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       
ทั้งหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยจัดสรรให้
บัณฑิตศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ เพ่ือใช้เป็นค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการนิเทศ ค่าตอบแทนอาจารย์ 
ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนค่าธรรมเนียมภาคปฏิบัติ ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ค่าถอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 
และเงินส ารองจ่าย 

(๔) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้ 
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ

ภารกิจ และความรับผิดชอบในการผลักดันงานตามกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย โดย
พิจารณาจากการใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาและงบประมาณเพ่ิมเติมในกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  

๒) หากหน่วยงานได้รับอนุมัติงวดเงินประจ าปี  โดยมีจ านวนเกินกว่ารายรับที่เก็บได้จริง 
ของปีงบประมาณนั้นๆ จากข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยอาจ
น าส่วนต่างไปปรับลดงบประมาณในปีถัดไป 

๓) งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานผลิตบัณฑิต เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะน ามาเป็นเงินคงคลัง
ของหน่วยงานนั้น ส าหรับงบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จะน ามาเป็น
เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหากหน่วยงานใดมีโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย สามารถ
จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยก่อน 
 

๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ 
การจัดส่งรายละเอียดค าขอตั้งการจัดสรรงบประมาณในบางหน่วยงานเกิดล่าช้าจากระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

๓. ผลการจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
๓.๑ ผลการจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามการจัดท าค าขอจัดสรรในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายหลัก จ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด ๕ ประเภทงบรายจ่าย คือ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

ตารางท่ี ๒๐ ผลการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประเภท 
งบรายจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. งบบุคลากร ๑๐๒,๐๔๓,๕๙๑.๙๑ ๑๗.๓๖ ๔๕,๖๑๗,๗๓๗.๕๐ ๑๐.๑๗ ๑๔๗,๖๖๑,๓๒๙.๔๑ ๑๔.๒๕ 
๒. งบด าเนินงาน ๖๖,๙๔๗,๐๕๔.๘๒ ๑๑.๓๙ ๒๓๔,๙๑๑,๘๔๖.๐๖ ๕๒.๓๕ ๓๐๑,๘๕๘,๙๐๐.๘๘ ๒๙.๑๒ 
๓. งบลงทุน ๑๐๓,๗๑๖,๓๗๗.๖๙ ๑๗.๖๔ ๑๓๑,๙๑๙,๖๗๔.๖๐ ๒๙.๔๐ ๒๓๕,๖๓๖,๐๕๒.๒๙ ๒๒.๗๓ 
๔. งบเงินอุดหนุน ๒๘๕,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๘.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๘๕,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๒๗.๕๒ 
๕. งบเงินรายจ่ายอื่น ๒๙,๘๔๐,๘๗๕.๕๘ ๕.๐๘ ๓๖,๒๔๕,๖๓๐.๑๔ ๘.๐๘ ๖๖,๐๘๖,๕๐๕.๗๒ ๖.๓๘ 

รวม ๕๘๗,๗๙๕,๙๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔๔๘,๖๙๔,๘๘๘.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๑,๐๓๖,๔๙๐,๗๘๘.๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

จากตารางท่ี ๒๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
๑,๐๓๖,๔๙๐,๗๘๘.๓๐ บาท โดยจ าแนกตามประเภทงบรายจ่ายทั้งหมด ๕ งบ งบบุคลากรได้รับจัดสรร    
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๖๖๑,๓๒๙.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๕ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน
จ านวนเงิน ๑๐๒,๐๔๓ ,๕๙๑.๙๑ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน ๔๕,๖๑๗,๗๓๗.๕๐ บาท 
งบด าเนินงานได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๑,๘๕๘ ,๙๐๐.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๒  
โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวนเงิน ๖๖,๙๔๗,๐๕๔.๘๒ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน 
๒๓๔,๙๑๑,๘๔๖.๐๖ งบลงทุนได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๖๓๖,๐๕๒.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๒๒.๗๓ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวนเงิน ๑๐๓,๗๑๖,๓๗๗.๖๙ บาท และงบประมาณรายได้ 
จ านวนเงิน  ๑๓๑ ,๙๑๙ ,๖๗๔.๖๐ บาท งบเงิน อุดหนุนได้ รับการจัดสรรเ ป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้ น 
๒๘๕,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๒ โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๒๘๕,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
และงบเงินรายจ่ายอ่ืนได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๘๖,๕๐๕.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๘  
โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวนเงิน ๒๙,๘๔๐,๘๗๕.๕๘ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน 
๓๖,๒๔๕,๖๓๐.๑๔ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

ตารางท่ี ๒๐ ผลการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประเภท 
งบรายจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. งบบุคลากร ๑๐๒,๐๔๓,๕๙๑.๙๑ ๑๗.๓๖ ๔๕,๖๑๗,๗๓๗.๕๐ ๑๐.๑๗ ๑๔๗,๖๖๑,๓๒๙.๔๑ ๑๔.๒๕ 
๒. งบด าเนินงาน ๖๖,๙๔๗,๐๕๔.๘๒ ๑๑.๓๙ ๒๓๔,๙๑๑,๘๔๖.๐๖ ๕๒.๓๕ ๓๐๑,๘๕๘,๙๐๐.๘๘ ๒๙.๑๒ 
๓. งบลงทุน ๑๐๓,๗๑๖,๓๗๗.๖๙ ๑๗.๖๔ ๑๓๑,๙๑๙,๖๗๔.๖๐ ๒๙.๔๐ ๒๓๕,๖๓๖,๐๕๒.๒๙ ๒๒.๗๓ 
๔. งบเงินอุดหนุน ๒๘๕,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๘.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๘๕,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๒๗.๕๒ 
๕. งบเงินรายจ่ายอื่น ๒๙,๘๔๐,๘๗๕.๕๘ ๕.๐๘ ๓๖,๒๔๕,๖๓๐.๑๔ ๘.๐๘ ๖๖,๐๘๖,๕๐๕.๗๒ ๖.๓๘ 

รวม ๕๘๗,๗๙๕,๙๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔๔๘,๖๙๔,๘๘๘.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๑,๐๓๖,๔๙๐,๗๘๘.๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

จากตารางท่ี ๒๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
๑,๐๓๖,๔๙๐,๗๘๘.๓๐ บาท โดยจ าแนกตามประเภทงบรายจ่ายทั้งหมด ๕ งบ งบบุคลากรได้รับจัดสรร    
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๖๖๑,๓๒๙.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๕ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน
จ านวนเงิน ๑๐๒,๐๔๓ ,๕๙๑.๙๑ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน ๔๕,๖๑๗,๗๓๗.๕๐ บาท 
งบด าเนินงานได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๑,๘๕๘ ,๙๐๐.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๒  
โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวนเงิน ๖๖,๙๔๗,๐๕๔.๘๒ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน 
๒๓๔,๙๑๑,๘๔๖.๐๖ งบลงทุนได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๖๓๖,๐๕๒.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๒๒.๗๓ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวนเงิน ๑๐๓,๗๑๖,๓๗๗.๖๙ บาท และงบประมาณรายได้ 
จ านวนเงิน  ๑๓๑ ,๙๑๙ ,๖๗๔.๖๐ บาท งบเงิน อุดหนุนได้ รับการจัดสรรเ ป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้ น 
๒๘๕,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๒ โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๒๘๕,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
และงบเงินรายจ่ายอ่ืนได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๘๖,๕๐๕.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๘  
โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวนเงิน ๒๙,๘๔๐,๘๗๕.๕๘ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน 
๓๖,๒๔๕,๖๓๐.๑๔ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๗ 

ตารางท่ี ๒๑ ผลการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได ้ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ที่
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ยทั ศน์  
ให้มี การบู รณาการความ
เชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่าง ๆ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๑๖๙,๙๘๑,๐๐๐.๐๐ ๒๘.๙๒ ๒๔๗,๕๑๒,๘๑๐.๓๐ ๕๕.๑๖ ๔๑๗,๔๙๓,๘๑๐.๓๐ ๔๐.๒๘ 

๒. พัฒนาองค์ความรู้ บน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร วิ จั ย  
เพื่ อสร้ า งนวัตกรรมการ
ท างานและการผลิตบัณฑิต 

๖,๗๘๙,๕๐๐.๐๐ ๑.๑๖ ๒,๕๕๔,๕๔๔.๐๐ ๐.๕๗ ๙,๓๔๔,๐๔๔.๐๐ ๐.๙๐ 

๓. เป็นศูนย์กลางการบริการ
วิชาการและองค์ความรู้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น 
และชุมชน 

๒๔,๐๗๙,๔๐๐.๐๐ ๔.๑๐ ๒๗,๐๔๖,๗๘๐.๐๐ ๖.๐๓ ๕๑,๑๒๖,๑๘๐.๐๐ ๔.๙๓ 

๔. อนุรักษ์  ส่ ง เสริม และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

๒,๗๐๓,๔๐๐.๐๐ ๐.๔๖ ๑,๗๒๙,๓๒๓.๐๐ ๐.๓๙ ๔,๔๓๒,๗๒๓.๐๐ ๐.๔๓ 

๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

๓๘๔,๒๔๒,๖๐๐.๐๐ ๖๕.๓๗ ๑๖๙,๘๕๑,๔๓๑.๐๐ ๓๗.๘๕ ๕๕๔,๐๙๔,๐๓๑.๐๐ ๕๓.๔๖ 

รวม ๕๘๗,๗๙๕,๙๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔๔๘,๖๙๔,๘๘๘.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๑,๐๓๖,๔๙๐,๗๘๘.๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

จากตารางท่ี ๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
๑,๐๓๖,๔๙๐,๗๘๘ .๓๐ บาท โดยจ าแนกตามพันธกิจ ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย ด้านที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร       
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๑๗,๔๙๓,๘๑๐.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๘ โดยแบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดินจ านวนเงิน ๑๖๙,๙๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน ๒๔๗,๕๑๒,๘๑๐.๓๐ บาท 
ด้านที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการท างานและการผลิตบัณฑิต  
ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๙,๓๔๔,๐๔๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๐ โดยแบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวนเงิน ๖,๗๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน ๒,๕๕๔,๕๔๔.๐๐ บาท  
ด้านที่ ๓ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
และชุมชน ได้ รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้ น ๕๑ ,๑๒๖ ,๑๘๐.๐๐ บาท คิด เป็นร้อยละ ๔.๙๓  
โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวนเงิน ๒๔,๐๗๙,๔๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน 
๒๗,๐๔๖,๗๘๐.๐๐ บาท ด้านที่ ๔ อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔,๔๓๒,๗๒๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ โดยแบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวนเงิน ๒,๗๐๓,๔๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน ๑,๗๒๙,๓๒๓.๐๐ บาท  



๖๘ 

และด้านที่  ๕ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๕๕๔,๐๙๔,๐๓๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๖ โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวน ๓๘๔,๒๔๒,๖๐๐.๐๐ บาท 
และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน ๑๖๙,๘๕๑,๔๓๑.๐๐ บาท 

๓.๒ วิธีการบริหารงบประมาณ 
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบ EGP ของกรมบัญชีกลาง และระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของ
งบประมาณเงินรายได้ ด าเนินการเบิกจ่ายผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน 
 ๑. งบบุคลากร ประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ กองคลังของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่ายให้ทั้งหมด 
 ๒. งบด าเนินงาน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  ๒.๑ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก      
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ในการขออนุมัติรายการวัสดุใช้สอย 
ที่เกี่ยวกับการซื้อ/จ้าง ในระบบ ERP ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส ๒ ส าหรับรายการค่าตอบแทน ค่าใช้สอยอ่ืน 
ที่ต้องเบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงกันยายน ๒๕๖๑ เช่น ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง จะต้องท าเรื่องบันทึกการเงิน       
ขออนุมัติในระบบ ERP ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามประกาศ) 
  ๒.๒ มหาวิทยาลั ยมีนโยบายรวบรวมงบประมาณแผ่นดินคงเหลือจากหน่ วยงาน 
 ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพ่ือบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนและเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๒.๓ กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ตามเป้าหมาย  
มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยงานนั้นๆ ในปีถัดไป 
  ๒.๔ การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อน ที่เหลือจึงเบิกจ่าย
จากงบประมาณเงินรายได้ ยกเว้นรายการที่ต้องก าหนดให้เบิกจากเงินรายได้ 
 ๓. งบลงทุน ประกอบไปด้วย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ๓.๑ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องด าเนินการจัดซื้อ   
จัดจ้าง ตามรายการและเวลาที่ส านักงบประมาณก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการลงนามสัญญา 
และการเบิกจ่าย 
  ๓.๒ หน่วยงานต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อหนี้ ผูกพัน(เซ็นสัญญา) ให้เสร็จสิ้น 
ในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๓.๓ หน่วยงานที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จะมีผลกับการพิจารณา
งบประมาณในปีถัดไป 
 ๔. งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
  ๔.๑ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ในหมวด       
เงินอุดหนุน ให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ส านักงบประมาณก าหนด  โดยอัตราเดิม
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และอัตราใหม่สามารถบรรจุได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือตามที่ส านักงบประมาณจัดสรร 



๖๘ 

และด้านที่  ๕ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๕๕๔,๐๙๔,๐๓๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๖ โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวน ๓๘๔,๒๔๒,๖๐๐.๐๐ บาท 
และงบประมาณรายได้จ านวนเงิน ๑๖๙,๘๕๑,๔๓๑.๐๐ บาท 

๓.๒ วิธีการบริหารงบประมาณ 
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบ EGP ของกรมบัญชีกลาง และระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของ
งบประมาณเงินรายได้ ด าเนินการเบิกจ่ายผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน 
 ๑. งบบุคลากร ประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ กองคลังของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่ายให้ทั้งหมด 
 ๒. งบด าเนินงาน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  ๒.๑ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก      
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ในการขออนุมัติรายการวัสดุใช้สอย 
ที่เกี่ยวกับการซื้อ/จ้าง ในระบบ ERP ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส ๒ ส าหรับรายการค่าตอบแทน ค่าใช้สอยอ่ืน 
ที่ต้องเบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงกันยายน ๒๕๖๑ เช่น ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง จะต้องท าเรื่องบันทึกการเงิน       
ขออนุมัติในระบบ ERP ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามประกาศ) 
  ๒.๒ มหาวิทยาลั ยมีนโยบายรวบรวมงบประมาณแผ่นดินคงเหลือจากหน่วยงาน 
 ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพ่ือบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนและเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๒.๓ กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ตามเป้าหมาย  
มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยงานนั้นๆ ในปีถัดไป 
  ๒.๔ การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อน ที่เหลือจึงเบิกจ่าย
จากงบประมาณเงินรายได้ ยกเว้นรายการที่ต้องก าหนดให้เบิกจากเงินรายได้ 
 ๓. งบลงทุน ประกอบไปด้วย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ๓.๑ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องด าเนินการจัดซื้อ   
จัดจ้าง ตามรายการและเวลาที่ส านักงบประมาณก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการลงนามสัญญา 
และการเบิกจ่าย 
  ๓.๒ หน่วยงานต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อหนี้ ผูกพัน(เซ็นสัญญา) ให้เสร็จสิ้น 
ในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๓.๓ หน่วยงานที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จะมีผลกับการพิจารณา
งบประมาณในปีถัดไป 
 ๔. งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
  ๔.๑ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ในหมวด       
เงินอุดหนุน ให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ส านักงบประมาณก าหนด  โดยอัตราเดิม
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และอัตราใหม่สามารถบรรจุได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือตามที่ส านักงบประมาณจัดสรร 

๖๙ 

  ๔.๒ โครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเภท 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ทั้งนี้  ทุกหน่วยงานที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต้องด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และหน่วยงานจะยังไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวได้  ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติแผนการใช้จ่ายดังกล่าว 

เป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) ภาพรวมร้อยละ ๓๐.๒๙ งบลงทุนร้อยละ ๒๑.๑๑ 
 ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ภาพรวมร้อยละ ๕๒.๒๙  งบลงทุนร้อยละ 
๔๓.๑๑ 
 ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๑) ภาพรวมร้อยละ ๗๔.๒๙ งบลงทุนร้อยละ ๖๕.๑๑ 
 ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) ภาพรวมร้อยละ ๙๖  งบลงทุนร้อยละ ๘๘ 

งบประมาณเงินรายได้ 
 ๑. งบบุคลากร ประกอบไปด้วย ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัย 
     หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เ พ่ือจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ในหมวดค่าจ้างชั่วคราว ให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
เริ่มได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. งบด าเนินงาน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  ๒.๑ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก 
ส าหรับงบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการเบิกจ่าย ในระบบ ERP 
และส่งถึงกองคลังภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามประกาศ) 
  ๒.๒ กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามประกาศ          
ให้ขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณที่หน่วยงานนั้นๆได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒.๓ รายการงบประมาณที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแผนปฏิบัติงานเงินนอกงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายการที่หน่วยงานจัดตั้งตามวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่าย หากหน่วยงานมีรายการอ่ืน        
ที่มีความจ าเป็นและ/หรือคาดว่าจะก่อเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย          
ได้มากกว่า ก็สามารถด าเนินการได้ภายในวงเงินที่ ได้ รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
เรื่องการขออนุมัติการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามระเบียบ 
  ๒.๔ การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อนแล้วจึงเบิกจ่าย
จากงบประมาณเงินรายได้ ยกเว้นรายการที่ต้องก าหนดให้เบิกจากเงินรายได้ 
 

 ๓.๓ การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการด าเนินการ 

ในหลากหลายวิธี เช่น การส่งหนังสือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ การชี้แจงเหตุผล 
และความจ าเป็นในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน   
ในการประชุมเครือข่ายนักวางแผน เพ่ือให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และรับทราบสถานะ การเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือประโยชน์ในการปรับแผนบริหารงบประมาณ  

ในกรณีที่หน่วยงานด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินล่าช้ากว่าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ทางมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยงานนั้น ๆ ในปีถัดไป 

 



๗๐ 

 ๓.๔ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ ได้แก่ หน่วยงานมีการด าเนินงาน

ล่าช้าด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ท าให้มีการขออนุมัติเบิกจ่ายล่าช้า เป็นการเพ่ิมขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม และมีการโอนหมวดงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 
ซึ่งไม่เป็นไปตามค าขอรับจัดสรรงบประมาณหรือตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  

ทั้งนีจ้ากปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานข้อมูลด้าน
งบประมาณเสนอต่อคณะผู้บริหาร และเสนอที่ประชุมเครือข่ายนักวางแผนให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบถึง
ผลกระทบดังกล่าว และขอให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนากระบวนการท างานโดยค านึงถึงการจัดโครงการ/กิจกรรม  
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติของหน่วยงาน และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
และด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จะต้องสิ้นสุดกระบวนการตัดยอดงบประมาณ ณ กองนโยบายและแผน
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน  
 
๔. ผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

๔.๑ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่งออก ๒ กลุ่ม คือ ๑) หน่วยงานการจัดการเรียน และ ๒) หน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงาน
การจัดการเรียนการสอน 

หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ก าลัง 

ด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะครุศาสตร์ ๑๒ - ๑๐๐ - ๔๒ ๑ ๘๖.๐๐ ๗ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๑ - ๑๐๐ - ๑๐๒ ๗ ๙๓.๙๖ ๗ 
คณะวิทยาการจัดการ ๑๑ - ๑๐๐ - ๔๐ ๖ ๘๖.๗๙ ๗ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๔๒ - ๑๐๐ - ๙๓ ๒ ๙๔.๐๕ ๖ 
วิทยาลัยการดนตรี ๔ - ๑๐๐ - ๒๒ ๑ ๙๒.๐๐ ๒ 
บัณฑิตวิทยาลัย ๑ - ๑๐๐ - - - - - 
โรงเรียนสาธิตฯ ๑๗ ๑ ๑๐๐ - ๙ - ๑๐๐ - 

รวม ๘๘ ๑ ๑๐๐ ๐ ๓๐๘ ๑๗ ๙๑.๘๑ ๒๙ 
รวมทุกหน่วยงาน ๘๙ ๓๕๔ 

 
 
 
 



๗๐ 

 ๓.๔ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ ได้แก่ หน่วยงานมีการด าเนินงาน

ล่าช้าด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ท าให้มีการขออนุมัติเบิกจ่ายล่าช้า เป็นการเพ่ิมขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม และมีการโอนหมวดงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 
ซึ่งไม่เป็นไปตามค าขอรับจัดสรรงบประมาณหรือตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  

ทั้งนีจ้ากปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานข้อมูลด้าน
งบประมาณเสนอต่อคณะผู้บริหาร และเสนอที่ประชุมเครือข่ายนักวางแผนให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบถึง
ผลกระทบดังกล่าว และขอให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนากระบวนการท างานโดยค านึงถึงการจัดโครงการ/กิจกรรม  
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติของหน่วยงาน และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
และด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จะต้องสิ้นสุดกระบวนการตัดยอดงบประมาณ ณ กองนโยบายและแผน
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน  
 
๔. ผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

๔.๑ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่งออก ๒ กลุ่ม คือ ๑) หน่วยงานการจัดการเรียน และ ๒) หน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงาน
การจัดการเรียนการสอน 

หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ก าลัง 

ด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้
ด าเนินการ 

คณะครุศาสตร์ ๑๒ - ๑๐๐ - ๔๒ ๑ ๘๖.๐๐ ๗ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๑ - ๑๐๐ - ๑๐๒ ๗ ๙๓.๙๖ ๗ 
คณะวิทยาการจัดการ ๑๑ - ๑๐๐ - ๔๐ ๖ ๘๖.๗๙ ๗ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๔๒ - ๑๐๐ - ๙๓ ๒ ๙๔.๐๕ ๖ 
วิทยาลัยการดนตรี ๔ - ๑๐๐ - ๒๒ ๑ ๙๒.๐๐ ๒ 
บัณฑิตวิทยาลัย ๑ - ๑๐๐ - - - - - 
โรงเรียนสาธิตฯ ๑๗ ๑ ๑๐๐ - ๙ - ๑๐๐ - 

รวม ๘๘ ๑ ๑๐๐ ๐ ๓๐๘ ๑๗ ๙๑.๘๑ ๒๙ 
รวมทุกหน่วยงาน ๘๙ ๓๕๔ 

 
 
 
 

๗๑ 

๒) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ก าลัง 

ด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักงานอธิการบดี ๖๘ - ๑๐๐ - ๖๕ ๓ ๘๖.๐๗ ๑๑ 
ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

- - - - ๕ - ๖๒.๕๐ ๓ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙ - ๑๐๐ - ๑๖ ๑ ๙๔.๔๔ ๑ 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๕ - ๑๐๐ - ๗ ๑ ๘๘.๘๘ ๑ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ๑๕ - ๙๓.๗๕ ๑ ๔ - ๑๐๐ - 
ส านักกิจการนักศึกษา - - - - ๔ - ๑๐๐ - 
ส านักคอมพิวเตอร์ ๓ - ๑๐๐ - ๑ - ๑๐๐ - 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน 

๑ - ๑๐๐ - ๖ - ๑๐๐ - 

ส านักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ 

- - - - ๖ - ๑๐๐ - 

ศูนย์การศึกษาอู่ทอง 
ทวารวดี 

๑ - ๑๐๐ - ๒ - ๑๐๐ - 

หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - ๒ - ๑๐๐ - 
รวม ๑๐๒ ๐ ๙๙.๐๓ ๑ ๑๑๘ ๕ ๘๘.๔๙ ๑๖ 

 ๑๐๓ ๑๓๙ 

๓) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงาน
การจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ประเภทหน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ก าลัง 

ด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงานการจัด 
การเรียนการสอน 

๘๘ ๑ ๑๐๐ ๐ ๓๐๘ ๑๗ ๙๑.๘๑ ๒๙ 

หน่วยงานสนับสนุน 
การจัดการเรียน 
การสอน 

๑๐๒ ๐ ๙๙.๐๓ ๑ ๑๑๘ ๕ ๘๘.๔๙ ๑๖ 

รวม ๑๙๐ ๑ ๙๙.๗๘ ๑ ๔๒๖ ๒๒ ๙๐.๘๗ ๔๕ 
รวมทุกโครงการ ๑๙๒ ๔๙๓ 



๗๒ 

 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวม พบว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๙๒ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๑๙๐ โครงการ โครงการที่ก าลัง
ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ
ส่วนงบประมาณเงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น ๔๙๓ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๔๒๖ 
โครงการ  โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๗ และโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ จ านวน ๔๕ โครงการ 

หน่วยงานการจัดการเรียนการสอนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 
๘๙ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๘๘ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๑ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนงบประมาณเงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น ๓๒๕ โครงการ โดยโครงการ 
ที่ด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๓๐๘ โครงการ  โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๘๑ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๒๙ โครงการ 

หน่วยงานการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน จ านวน
ทั้งสิ้น ๑๐๓ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๑๐๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๓ และ
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ ส่วนงบประมาณเงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๓๙ โครงการ 
โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๑๑๘ โครงการ  โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๕ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๙ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑๖ โครงการ 

ทั้งนี้เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ประกอบด้วย (๑) โครงการอยู่ในช่วงก าลังจะด าเนินโครงการ 
แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
(๓) ได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (๔) เบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการอื่นแทน 
(๕) เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย และ (๖) ไม่มีการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
๕. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

๕.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมรายไตรมาส ระดบัมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ไตรมาส 
   ที่ 

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 
จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 

๑ ๓๐.๒๙ ๑๐๒,๔๔๒,๓๙๙.๖๓ ๑๗.๔๓ ๒๙,๕๐๔,๑๒๒.๗๗ ๖.๕๘ ๑๓๑,๙๔๖,๕๒๒.๔๐ ๑๒.๗๓ 
๒ ๕๒.๒๙ ๒๓๓,๕๗๖,๒๖๖.๗๒ ๓๙.๗๔ ๗๓,๓๐๑,๑๒๑.๕๕ ๑๖.๓๔ ๓๐๖,๘๗๗,๓๘๘.๒๗ ๒๙.๖๑ 
๓ ๗๔.๒๙ ๓๗๗,๘๐๗,๒๔๑.๒๔ ๖๔.๒๘ ๑๒๐,๐๖๐,๔๒๔.๐๘ ๒๖.๗๖ ๔๙๗,๘๖๗,๖๖๕.๓๒ ๔๘.๐๓ 
๔ ๙๖ ๕๔๐,๓๒๐,๔๓๒.๗๐ ๙๑.๙๒  ๑๙๐,๒๕๖,๙๐๐.๓๓ ๔๒.๔๐ ๗๓๐,๕๗๗,๓๓๓.๐๓ ๗๐.๔๙ 

รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ในปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๑  มี ก า ร จั ด ส ร ร งบประมาณ เป็ น จ า น วน เ งิ น ร ว มทั้ ง สิ้ น 
๑ ,๐๓๖ ,๔๙๐ ,๗๘๘.๓๐ บาท ทางมหาวิทยาลั ยมีการ ใช้ จ่ ายงบประมาณภาพรวมจ านวนเ งิน 
๗๓๐,๕๗๗,๓๓๓.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๙ มียอดคงเหลือจ านวนเงิน ๓๐๕,๙๑๓,๔๕๕.๒๗ บาท    
โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๘๗,๗๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท มีการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินภาพรวมจ านวนเงิน ๕๔๐ ,๓๒๐ ,๔๓๒.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๒ บาท                   



๗๒ 

 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวม พบว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๙๒ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๑๙๐ โครงการ โครงการที่ก าลัง
ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ
ส่วนงบประมาณเงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น ๔๙๓ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๔๒๖ 
โครงการ  โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๗ และโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ จ านวน ๔๕ โครงการ 

หน่วยงานการจัดการเรียนการสอนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 
๘๙ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๘๘ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๑ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนงบประมาณเงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น ๓๒๕ โครงการ โดยโครงการ 
ที่ด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๓๐๘ โครงการ  โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๘๑ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๒๙ โครงการ 

หน่วยงานการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน จ านวน
ทั้งสิ้น ๑๐๓ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๑๐๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๓ และ
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ ส่วนงบประมาณเงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๓๙ โครงการ 
โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๑๑๘ โครงการ  โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๕ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๙ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑๖ โครงการ 

ทั้งนี้เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ประกอบด้วย (๑) โครงการอยู่ในช่วงก าลังจะด าเนินโครงการ 
แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
(๓) ได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (๔) เบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการอื่นแทน 
(๕) เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย และ (๖) ไม่มีการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
๕. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

๕.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมรายไตรมาส ระดบัมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ไตรมาส 
   ที่ 

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 
จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 

๑ ๓๐.๒๙ ๑๐๒,๔๔๒,๓๙๙.๖๓ ๑๗.๔๓ ๒๙,๕๐๔,๑๒๒.๗๗ ๖.๕๘ ๑๓๑,๙๔๖,๕๒๒.๔๐ ๑๒.๗๓ 
๒ ๕๒.๒๙ ๒๓๓,๕๗๖,๒๖๖.๗๒ ๓๙.๗๔ ๗๓,๓๐๑,๑๒๑.๕๕ ๑๖.๓๔ ๓๐๖,๘๗๗,๓๘๘.๒๗ ๒๙.๖๑ 
๓ ๗๔.๒๙ ๓๗๗,๘๐๗,๒๔๑.๒๔ ๖๔.๒๘ ๑๒๐,๐๖๐,๔๒๔.๐๘ ๒๖.๗๖ ๔๙๗,๘๖๗,๖๖๕.๓๒ ๔๘.๐๓ 
๔ ๙๖ ๕๔๐,๓๒๐,๔๓๒.๗๐ ๙๑.๙๒  ๑๙๐,๒๕๖,๙๐๐.๓๓ ๔๒.๔๐ ๗๓๐,๕๗๗,๓๓๓.๐๓ ๗๐.๔๙ 

รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ในปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๑  มี ก า ร จั ด ส ร ร งบประมาณ เป็ น จ า น วน เ งิ น ร ว มทั้ ง สิ้ น 
๑ ,๐๓๖ ,๔๙๐ ,๗๘๘.๓๐ บาท ทางมหาวิทยาลั ยมีการ ใช้ จ่ ายงบประมาณภาพรวมจ านวนเงิ น 
๗๓๐,๕๗๗,๓๓๓.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๙ มียอดคงเหลือจ านวนเงิน ๓๐๕,๙๑๓,๔๕๕.๒๗ บาท    
โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๘๗,๗๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท มีการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินภาพรวมจ านวนเงิน ๕๔๐ ,๓๒๐ ,๔๓๒.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๒ บาท                   

๗๓ 

มียอดคงเหลือจ านวนเงิน ๔๗,๔๗๕,๔๖๗.๓๐ บาท ในส่วนของงบประมาณรายได้ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๔๔๘,๖๙๔,๘๘๘.๓๐ บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ภาพรวมจ านวนเงิน  ๑๙๐,๒๕๖,๙๐๐.๓๓
บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๐ บาท มียอดคงเหลือจ านวนเงิน  ๒๕๘,๔๓๗,๙๘๗.๙๗  บาท  
 

  ๕.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานการจัดการเรียนการสอน 

 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 
จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 
๑ ๓๐.๒๙ ๕๖๑,๑๗๙.๒๒ ๔.๗๑ ๖๘๕,๘๑๔ .๗๕ ๓.๖๘ ๑,๒๔๖,๙๙๓.๙๗ ๔.๐๘ 
๒ ๕๒.๒๙ ๕,๒๗๑,๓๑๓.๗๒ ๔๔.๒๕ ๒,๕๓๘,๗๓๑ .๔๗ ๑๓.๖๒ ๗,๘๑๐,๐๔๕.๑๙ ๒๕.๕๖ 
๓ ๗๔.๒๙ ๑๐,๔๕๓,๗๓๕.๗๒ ๘๗.๗๖ ๔,๓๘๙,๑๑๐ .๖๔ ๒๓.๕๕ ๑๔,๘๔๒,๘๔๖.๓๖ ๔๘.๕๘ 
๔ ๙๖ ๑๑,๙๐๒,๙๗๗.๗๒ ๙๙.๙๒ ๙,๐๖๘,๙๗๗ .๘๔ ๔๘.๖๕ ๒๐,๙๗๑,๙๕๕.๕๖ ๖๘.๖๔ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑ ๓๐.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๑๘,๓๕๐.๓๐ ๙.๓๓ ๒,๐๑๘,๓๕๐.๓๐ ๘.๖๔ 
๒ ๕๒.๒๙ ๑,๖๓๙,๙๑๒.๘๐ ๙๕.๒๗ ๔,๖๑๒,๔๓๓.๐๗ ๒๑.๓๒ ๖,๒๕๒,๓๔๕.๘๗ ๒๖.๗๗ 
๓ ๗๔.๒๙ ๑,๖๓๙,๙๑๒.๘๐ ๙๕.๒๗ ๙,๔๒๙,๖๕๓.๓๕ ๔๓.๕๙ ๑๑,๐๖๙,๕๖๖.๑๕ ๔๗.๔๐ 
๔ ๙๖ ๑,๗๒๑,๒๘๒.๓๐ ๙๙.๙๙ ๑๖,๐๙๙,๕๒๗.๕๗ ๗๔.๔๒ ๑๗,๘๒๐,๘๐๙.๘๗ ๗๖.๓๐ 

คณะวิทยาการจัดการ 
๑ ๓๐.๒๙ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๐ ๕๒๗,๒๖๒.๓๕ ๑.๖๒ ๕๕๙,๒๖๒.๓๕ ๑.๓๘ 
๒ ๕๒.๒๙ ๖,๑๒๖,๕๘๑.๐๐ ๗๖.๗๔ ๕,๐๓๗,๑๓๔.๙๙ ๑๕.๔๔ ๑๑,๑๖๓,๗๑๕.๙๙ ๒๗.๔๙ 
๓ ๗๔.๒๙ ๗,๕๕๒,๑๓๖.๐๐ ๙๔.๖๐ ๘,๓๘๔,๔๗๐.๘๓ ๒๕.๗๐ ๑๕,๙๓๖,๖๐๖.๘๓ ๓๙.๒๕ 
๔ ๙๖ ๗,๙๘๓,๐๙๖.๐๐ ๑๐๐ ๑๗,๔๗๙,๖๙๔.๓๘ ๕๓.๕๙ ๒๕,๔๖๒,๗๙๐.๓๘ ๖๒.๗๑ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑ ๓๐.๒๙ ๑,๒๑๔,๒๒๐.๐๐ ๒.๘๕ ๒,๒๒๓,๖๗๘.๘๕ ๗.๖๕ ๓,๔๓๗,๘๙๘.๘๕ ๔.๗๙ 
๒ ๕๒.๒๙ ๖,๓๐๘,๖๐๑.๔๖ ๑๔.๗๙ ๕,๑๔๙,๔๙๒.๐๐ ๑๗.๗๑ ๑๑,๔๕๘,๐๙๓.๔๖ ๑๕.๙๗ 
๓ ๗๔.๒๙ ๑๕,๘๐๘,๔๗๑.๖๖ ๓๗.๐๖ ๕,๑๔๙,๔๙๒.๐๐ ๑๗.๗๑ ๒๐,๙๕๗,๙๖๓.๖๖ ๒๙.๒๒ 
๔ ๙๖ ๔๑,๘๓๗,๔๙๗.๖๒ ๙๘.๐๗ ๕,๑๔๙,๔๙๒.๐๐ ๑๗.๗๑ ๔๖,๙๘๖,๙๘๙.๖๒ ๖๕.๕๐ 

วิทยาลัยการดนตรี  
๑ ๓๐.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๒๙,๒๕๔ .๐๐ ๒.๗๗ ๖๒๙,๒๕๔.๐๐ ๒.๕๒ 
๒ ๕๒.๒๙ ๓๖๑,๒๐๐.๐๐ ๑๖.๒๙ ๑,๙๒๓,๓๑๔ .๐๐ ๘.๔๗ ๒,๒๘๔,๕๑๔.๐๐ ๙.๑๖ 
๓ ๗๔.๒๙ ๒,๐๘๑,๒๐๐.๐๐ ๙๓.๘๗ ๓,๔๕๓,๑๔๓ .๐๐ ๑๕.๒๐ ๕,๕๓๔,๓๔๓.๐๐ ๒๒.๒๐ 
๔ ๙๖ ๒,๑๗๑,๗๐๔.๐๐ ๙๗.๙๕ ๕,๙๗๓,๘๘๖ .๕๔ ๒๖.๓๐ ๘,๑๔๕,๕๙๐.๕๔ ๓๒.๖๗ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
๑ ๓๐.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๙๕,๘๖๐.๐๐ ๖.๑๔ ๘๙๕,๘๖๐.๐๐ ๕.๙๗ 
๒ ๕๒.๒๙ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑๘.๐๐ ๒,๓๔๐,๔๐๔.๐๐ ๑๖.๐๓ ๒,๔๑๒,๔๐๔.๐๐ ๑๖.๐๙ 
๓ ๗๔.๒๙ ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ ๖๘.๗๕ ๔,๕๗๖,๑๒๓.๒๑ ๓๑.๓๕ ๔,๘๕๑,๑๒๓.๒๑ ๓๒.๓๕ 
๔ ๙๖ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๖,๗๒๕,๒๔๕.๔๖ ๔๖.๐๗ ๗,๑๒๕,๒๔๕.๔๖ ๔๗.๕๑ 



๗๔ 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 
จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๑ ๓๐.๒๙ ๓๙๓,๒๔๙.๗๕ ๖.๓๖ ๗๒,๔๑๕.๐๐ ๐.๕๐ ๔๖๕,๖๖๔.๗๕ ๒.๒๖ 
๒ ๕๒.๒๙ ๒,๙๒๒,๔๒๑.๔๑ ๔๗.๒๗ ๒,๓๒๐,๒๐๘.๐๙ ๑๖.๐๖ ๕,๒๔๒,๖๒๙.๕๐ ๒๕.๔๑ 
๓ ๗๔.๒๙ ๓,๖๑๑,๔๓๒.๖๖ ๕๘.๔๒ ๓,๖๘๑,๑๙๘.๗๙ ๒๕.๔๘ ๗,๒๙๒,๖๓๑.๔๕ ๓๕.๓๕ 
๔ ๙๖ ๕,๘๙๖,๐๘๖.๖๙ ๙๕.๓๘ ๕,๕๒๔,๙๘๑.๓๐ ๓๘.๒๔ ๑๑,๔๒๑,๐๖๗.๙๙ ๕๕.๓๗ 

 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 
จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 

ส านักงานอธิการบดี 
(ภาพรวมของมหาวิทยาลัยและส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดสรรให้มีการใช้งบประมาณในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี) 

๑ ๓๐.๒๙ ๙๖,๗๒๘,๖๗๐.๖๖ ๑๙.๘๗ ๒๒,๐๙๕,๒๒๐ .๘๒ ๑๐.๓๐ ๑๑๘,๘๒๓,๘๙๑.๔๘ ๑๖.๙๔ 
๒ ๕๒.๒๙ ๑๙๖,๙๐๐,๙๒๒.๓๓ ๔๐.๔๕ ๔๖,๘๙๓,๕๓๗ .๐๐ ๒๑.๘๗ ๒๔๓,๗๙๔,๔๕๙.๓๓ ๓๔.๗๗ 
๓ ๗๔.๒๙ ๓๑๓,๐๐๓,๗๘๖.๙๗ ๖๔.๓๐ ๗๖,๗๕๖,๖๑๘ .๘๖ ๓๕.๗๙ ๓๘๙,๗๖๐,๔๐๕.๘๓ ๕๕.๕๘ 
๔ ๙๖ ๔๔๒,๐๗๑,๐๙๘.๐๘ ๙๐.๘๑ ๑๑๕,๑๘๗,๓๐๓ .๕๔ ๕๓.๗๑ ๕๕๗,๒๕๘,๔๐๑.๖๒ ๗๙.๔๗ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑ ๓๐.๒๙ - - ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒ ๕๒.๒๙ - - ๓๐๖,๖๓๘.๐๐ ๑๗.๙๓ ๓๐๖,๖๓๘.๐๐ ๑๗.๙๓ 
๓ ๗๔.๒๙ - - ๓๗๑,๗๓๘.๐๐ ๒๑.๗๔ ๓๗๑,๗๓๘.๐๐ ๒๑.๗๔ 
๔ ๙๖ - - ๗๘๗,๐๙๑.๐๐ ๔๖.๐๓ ๗๘๗,๐๙๑.๐๐ ๔๖.๐๓ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑ ๓๐.๒๙ ๓,๗๐๐.๐๐ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๗๐๐.๐๐ ๐.๐๓ 
๒ ๕๒.๒๙ ๕,๒๗๒,๕๖๖.๐๐ ๔๔.๔๒ ๑๗๕,๒๒๒.๐๐ ๑๐.๑๐ ๕,๔๔๗,๗๘๘.๐๐ ๔๐.๐๕ 
๓ ๗๔.๒๙ ๑๐,๑๐๒,๗๘๙.๔๒ ๘๕.๑๒ ๓๑๖,๔๐๑.๖๕ ๑๘.๒๔ ๑๐,๔๑๙,๑๙๑.๐๗ ๗๖.๕๙ 
๔ ๙๖ ๑๑,๘๐๓,๓๑๔.๒๘ ๙๙.๔๕ ๘๕๙,๘๔๔.๖๕ ๔๙.๕๖ ๑๒,๖๖๓,๑๕๘.๙๓ ๙๓.๐๘ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑ ๓๐.๒๙ ๑๔๗,๕๓๐.๐๐ ๕.๔๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๗,๕๓๐.๐๐ ๕.๒๒ 
๒ ๕๒.๒๙ ๙๕๑,๔๙๐.๐๐ ๓๕.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๕๑,๔๙๐.๐๐ ๓๓.๖๔ 
๓ ๗๔.๒๙ ๑,๖๕๙,๗๘๓.๐๑ ๖๑.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๖๕๙,๗๘๓.๐๑ ๕๘.๖๗ 
๔ ๙๖ ๒,๖๗๖,๘๘๓.๐๑ ๙๙.๐๒ ๖๐,๐๕๐.๐๐ ๔๗.๘๙ ๒,๗๓๖,๙๓๓.๐๑ ๙๖.๗๕ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑ ๓๐.๒๙ ๓,๓๖๑,๘๕๐.๐๐ ๔๕.๔๙ ๔,๗๐๖.๐๐ ๑.๕๐ ๓,๓๖๖,๕๕๖.๐๐ ๔๓.๗๐ 
๒ ๕๒.๒๙ ๓,๖๙๓,๘๕๐.๐๐ ๔๙.๙๙ ๑๙,๑๗๔.๐๐ ๖.๑๒ ๓,๗๑๓,๐๒๔.๐๐ ๔๘.๒๐ 
๓ ๗๔.๒๙ ๕,๘๐๖,๙๖๐.๐๐ ๗๘.๕๘ ๑๙,๑๗๔.๐๐ ๖.๑๒ ๕,๘๒๖,๑๓๔.๐๐ ๗๕.๖๓ 
๔ ๙๖ ๕,๙๗๖,๙๖๐.๐๐ ๘๐.๘๘ ๒๙๒,๙๒๓.๐๐ ๙๓.๔๔ ๖,๒๖๙,๘๘๓.๐๐ ๘๑.๔๐ 



๗๔ 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 
จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๑ ๓๐.๒๙ ๓๙๓,๒๔๙.๗๕ ๖.๓๖ ๗๒,๔๑๕.๐๐ ๐.๕๐ ๔๖๕,๖๖๔.๗๕ ๒.๒๖ 
๒ ๕๒.๒๙ ๒,๙๒๒,๔๒๑.๔๑ ๔๗.๒๗ ๒,๓๒๐,๒๐๘.๐๙ ๑๖.๐๖ ๕,๒๔๒,๖๒๙.๕๐ ๒๕.๔๑ 
๓ ๗๔.๒๙ ๓,๖๑๑,๔๓๒.๖๖ ๕๘.๔๒ ๓,๖๘๑,๑๙๘.๗๙ ๒๕.๔๘ ๗,๒๙๒,๖๓๑.๔๕ ๓๕.๓๕ 
๔ ๙๖ ๕,๘๙๖,๐๘๖.๖๙ ๙๕.๓๘ ๕,๕๒๔,๙๘๑.๓๐ ๓๘.๒๔ ๑๑,๔๒๑,๐๖๗.๙๙ ๕๕.๓๗ 

 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 
จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 

ส านักงานอธิการบดี 
(ภาพรวมของมหาวิทยาลัยและส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดสรรให้มีการใช้งบประมาณในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี) 

๑ ๓๐.๒๙ ๙๖,๗๒๘,๖๗๐.๖๖ ๑๙.๘๗ ๒๒,๐๙๕,๒๒๐ .๘๒ ๑๐.๓๐ ๑๑๘,๘๒๓,๘๙๑.๔๘ ๑๖.๙๔ 
๒ ๕๒.๒๙ ๑๙๖,๙๐๐,๙๒๒.๓๓ ๔๐.๔๕ ๔๖,๘๙๓,๕๓๗ .๐๐ ๒๑.๘๗ ๒๔๓,๗๙๔,๔๕๙.๓๓ ๓๔.๗๗ 
๓ ๗๔.๒๙ ๓๑๓,๐๐๓,๗๘๖.๙๗ ๖๔.๓๐ ๗๖,๗๕๖,๖๑๘ .๘๖ ๓๕.๗๙ ๓๘๙,๗๖๐,๔๐๕.๘๓ ๕๕.๕๘ 
๔ ๙๖ ๔๔๒,๐๗๑,๐๙๘.๐๘ ๙๐.๘๑ ๑๑๕,๑๘๗,๓๐๓ .๕๔ ๕๓.๗๑ ๕๕๗,๒๕๘,๔๐๑.๖๒ ๗๙.๔๗ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑ ๓๐.๒๙ - - ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒ ๕๒.๒๙ - - ๓๐๖,๖๓๘.๐๐ ๑๗.๙๓ ๓๐๖,๖๓๘.๐๐ ๑๗.๙๓ 
๓ ๗๔.๒๙ - - ๓๗๑,๗๓๘.๐๐ ๒๑.๗๔ ๓๗๑,๗๓๘.๐๐ ๒๑.๗๔ 
๔ ๙๖ - - ๗๘๗,๐๙๑.๐๐ ๔๖.๐๓ ๗๘๗,๐๙๑.๐๐ ๔๖.๐๓ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑ ๓๐.๒๙ ๓,๗๐๐.๐๐ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๗๐๐.๐๐ ๐.๐๓ 
๒ ๕๒.๒๙ ๕,๒๗๒,๕๖๖.๐๐ ๔๔.๔๒ ๑๗๕,๒๒๒.๐๐ ๑๐.๑๐ ๕,๔๔๗,๗๘๘.๐๐ ๔๐.๐๕ 
๓ ๗๔.๒๙ ๑๐,๑๐๒,๗๘๙.๔๒ ๘๕.๑๒ ๓๑๖,๔๐๑.๖๕ ๑๘.๒๔ ๑๐,๔๑๙,๑๙๑.๐๗ ๗๖.๕๙ 
๔ ๙๖ ๑๑,๘๐๓,๓๑๔.๒๘ ๙๙.๔๕ ๘๕๙,๘๔๔.๖๕ ๔๙.๕๖ ๑๒,๖๖๓,๑๕๘.๙๓ ๙๓.๐๘ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑ ๓๐.๒๙ ๑๔๗,๕๓๐.๐๐ ๕.๔๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๗,๕๓๐.๐๐ ๕.๒๒ 
๒ ๕๒.๒๙ ๙๕๑,๔๙๐.๐๐ ๓๕.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๕๑,๔๙๐.๐๐ ๓๓.๖๔ 
๓ ๗๔.๒๙ ๑,๖๕๙,๗๘๓.๐๑ ๖๑.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๖๕๙,๗๘๓.๐๑ ๕๘.๖๗ 
๔ ๙๖ ๒,๖๗๖,๘๘๓.๐๑ ๙๙.๐๒ ๖๐,๐๕๐.๐๐ ๔๗.๘๙ ๒,๗๓๖,๙๓๓.๐๑ ๙๖.๗๕ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑ ๓๐.๒๙ ๓,๓๖๑,๘๕๐.๐๐ ๔๕.๔๙ ๔,๗๐๖.๐๐ ๑.๕๐ ๓,๓๖๖,๕๕๖.๐๐ ๔๓.๗๐ 
๒ ๕๒.๒๙ ๓,๖๙๓,๘๕๐.๐๐ ๔๙.๙๙ ๑๙,๑๗๔.๐๐ ๖.๑๒ ๓,๗๑๓,๐๒๔.๐๐ ๔๘.๒๐ 
๓ ๗๔.๒๙ ๕,๘๐๖,๙๖๐.๐๐ ๗๘.๕๘ ๑๙,๑๗๔.๐๐ ๖.๑๒ ๕,๘๒๖,๑๓๔.๐๐ ๗๕.๖๓ 
๔ ๙๖ ๕,๙๗๖,๙๖๐.๐๐ ๘๐.๘๘ ๒๙๒,๙๒๓.๐๐ ๙๓.๔๔ ๖,๒๖๙,๘๘๓.๐๐ ๘๑.๔๐ 

๗๕ 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 
จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 

ส านักกิจการนักศึกษา 
๑ ๓๐.๒๙ - - ๒๖๐,๖๘๕.๐๐ ๑๕.๒๔ ๒๖๐,๖๘๕.๐๐ ๑๕.๒๔ 
๒ ๕๒.๒๙ - - ๙๖๑,๗๕๒.๘๔ ๕๖.๒๔ ๙๖๑,๗๕๒.๘๔ ๕๖.๒๔ 
๓ ๗๔.๒๙ - - ๑,๑๑๔,๓๘๓.๒๔ ๖๕.๑๗ ๑,๑๑๔,๓๘๓.๒๔ ๖๕.๑๗ 
๔ ๙๖ - - ๑,๕๓๕,๔๘๔.๓๓ ๘๙.๗๙ ๑,๕๓๕,๔๘๔.๓๓ ๘๙.๗๙ 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
๑ ๓๐.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑,๑๒๘.๐๐ ๐.๙๘ ๑๑,๑๒๘.๐๐ ๐.๒๒ 
๒ ๕๒.๒๙ ๓,๘๕๕,๘๖๘.๐๐ ๙๙.๙๐ ๒๔๔,๙๕๑.๐๐ ๒๑.๔๙ ๔,๑๐๐,๘๑๙.๐๐ ๘๒.๐๒ 
๓ ๗๔.๒๙ ๓,๘๕๕,๘๖๘.๐๐ ๙๙.๙๐ ๕๕๘,๒๑๐.๑๙ ๔๘.๙๗ ๔,๔๑๔,๐๗๘.๑๙ ๘๘.๒๘ 
๔ ๙๖ ๓,๘๕๕,๘๖๘.๐๐ ๙๙.๙๐ ๑,๐๘๓,๔๖๗.๓๖ ๙๕.๐๔ ๔,๙๓๙,๓๓๕.๓๖ ๙๘.๗๙ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
๑ ๓๐.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒ ๕๒.๒๙ ๑๗๘,๕๐๐.๐๐ ๘.๙๓ ๙๒,๗๘๐.๐๐ ๒๖.๒๕ ๒๗๑,๒๘๐.๐๐ ๑๑.๕๓ 
๓ ๗๔.๒๙ ๑,๙๑๐,๒๒๕.๐๐ ๙๕.๕๑ ๓๐๔,๘๗๘.๐๐ ๘๖.๒๕ ๒,๒๑๕,๑๐๓.๐๐ ๙๔.๑๒ 
๔ ๙๖ ๑,๙๑๐,๒๒๕.๐๐ ๙๕.๕๑ ๓๒๗,๐๕๘.๐๐ ๙๒.๕๒ ๒,๒๓๗,๒๘๓.๐๐ ๙๕.๐๖ 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
๑ ๓๐.๒๙ - - ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒ ๕๒.๒๙ - - ๖,๕๒๐.๐๐ ๐.๙๘ ๖,๕๒๐.๐๐ ๐.๙๘ 
๓ ๗๔.๒๙ - - ๖๒,๔๖๐.๐๐ ๙.๓๙ ๖๒,๔๖๐.๐๐ ๙.๓๙ 
๔ ๙๖ - - ๑๙๓,๕๗๓.๓๙ ๒๙.๑๑ ๑๙๓,๕๗๓.๓๙ ๒๙.๑๑ 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
๑ ๓๐.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ .๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒ ๕๒.๒๙ ๒๑,๐๔๐.๐๐ ๑๘.๕๕ ๕๙๒,๙๘๑ .๓๙ ๐.๘๒ ๖๑๔,๐๒๑.๓๙ ๐.๘๔ 
๓ ๗๔.๒๙ ๔๕,๙๔๐.๐๐ ๔๐.๕๐ ๑,๓๙๙,๙๒๑ .๓๒ ๑.๙๓ ๑,๔๔๕,๘๖๑.๓๒ ๑.๙๙ 
๔ ๙๖ ๑๑๓,๔๔๐.๐๐ ๑๐๐ ๓,๗๖๓,๒๕๖ .๘๙ ๕.๑๘ ๓,๘๗๖,๖๙๖.๘๙ ๕.๓๓ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑ ๓๐.๒๙ - - ๗๙,๗๔๗.๗๐ ๕๑.๙๒ ๗๙,๗๔๗.๗๐ ๕๑.๙๒ 
๒ ๕๒.๒๙ - - ๘๕,๘๔๗.๗๐ ๕๕.๘๙ ๘๕,๘๔๗.๗๐ ๕๕.๘๙ 
๓ ๗๔.๒๙ - - ๙๓,๔๔๗.๐๐ ๖๐.๘๔ ๙๓,๔๔๗.๐๐ ๖๐.๘๔ 
๔ ๙๖ - - ๑๔๕,๐๔๓.๐๘ ๙๔.๔๓ ๑๔๕,๐๔๓.๐๘ ๙๔.๔๓ 

 
 
 
 
 
 



๗๖ 

๕.๓ ผลเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

หน่วยงาน/    
ประเภทเงิน 

งบรายจ่าย 
รวม งบบุคลากร งบ

ด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : งบประมาณแผ่นดิน 
๑.ปรับปรุงหน่วย
ส่ ง เสริมงานวิจั ย
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 
เข้าสู่ เชิ งพาณิชย์ 
จ านวน ๑ งาน 

- - ๖๖๘,๐๐๐.๐๐ - - ๖๖๘,๐๐๐.๐๐ 

๒ .ปรั บปรุ งห้ อ ง
ประชุมอาคาร ๖ 
ชั้ น  ๑๕  จ านวน  
๑ งาน 

- - ๓,๓๕๖,๔๕๘.๘๐ - - ๓,๓๕๖,๔๕๘.๘๐ 

๓.ก่อสร้างอาคาร
เ รี ย น ร ว ม แ ล ะ
ปฏิบัติการ จ านวน   
๑ หลัง 

- - ๑๔,๑๑๐,๖๐๐.- - - ๑๔,๑๑๐,๖๐๐.- 

รวม - - ๑๘,๑๓๕,๐๕๘.๘๐ - - ๑๘,๑๓๕,๐๕๘.๘๐ 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลเงินกันเหลื่อมปีในส่วนของงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๘,๑๓๕,๐๕๘.๘๐ บาท ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีเหตุผล
ความจ าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปี ดังนี้ 
 รายการที่ ๑ กิจกรรมปรับปรุงหน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ จ านวน ๑ งาน
อยู่ระหว่างบริษัทผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
จึงจ าเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 รายการที่ ๒ กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมอาคาร ๖ ชั้น ๑๕ จ านวน  ๑ งาน โดยอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้างในงวดสุดท้าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงจ าเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 รายการที่ ๓ : ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จ านวน ๑ หลัง โดยอยู่ระหว่างบริษัทผู้รับจ้าง
ส่งมอบงานงวดที่ ๔-๘ เป็นเงินจ านวน ๑๔,๑๑๐,๖๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  
จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงจ าเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 
 
 
 

๗๖ 

๕.๓ ผลเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

หน่วยงาน/    
ประเภทเงิน 

งบรายจ่าย 
รวม งบบุคลากร งบ

ด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : งบประมาณแผ่นดิน 
๑.ปรับปรุงหน่วย
ส่ ง เสริมงานวิจั ย
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 
เข้าสู่ เชิ งพาณิชย์ 
จ านวน ๑ งาน 

- - ๖๖๘,๐๐๐.๐๐ - - ๖๖๘,๐๐๐.๐๐ 

๒ .ปรั บปรุ งห้ อ ง
ประชุมอาคาร ๖ 
ชั้ น  ๑๕  จ านวน  
๑ งาน 

- - ๓,๓๕๖,๔๕๘.๘๐ - - ๓,๓๕๖,๔๕๘.๘๐ 

๓.ก่อสร้างอาคาร
เ รี ย น ร ว ม แ ล ะ
ปฏิบัติการ จ านวน   
๑ หลัง 

- - ๑๔,๑๑๐,๖๐๐.- - - ๑๔,๑๑๐,๖๐๐.- 

รวม - - ๑๘,๑๓๕,๐๕๘.๘๐ - - ๑๘,๑๓๕,๐๕๘.๘๐ 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลเงินกันเหลื่อมปีในส่วนของงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๘,๑๓๕,๐๕๘.๘๐ บาท ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีเหตุผล
ความจ าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปี ดังนี้ 
 รายการที่ ๑ กิจกรรมปรับปรุงหน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ จ านวน ๑ งาน
อยู่ระหว่างบริษัทผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
จึงจ าเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 รายการที่ ๒ กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมอาคาร ๖ ชั้น ๑๕ จ านวน  ๑ งาน โดยอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้างในงวดสุดท้าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงจ าเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 รายการที่ ๓ : ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จ านวน ๑ หลัง โดยอยู่ระหว่างบริษัทผู้รับจ้าง
ส่งมอบงานงวดที่ ๔-๘ เป็นเงินจ านวน ๑๔,๑๑๐,๖๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  
จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงจ าเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 
 
 
 



๗๖ 

๕.๓ ผลเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

หน่วยงาน/    
ประเภทเงิน 

งบรายจ่าย 
รวม งบบุคลากร งบ

ด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : งบประมาณแผ่นดิน 
๑.ปรับปรุงหน่วย
ส่ ง เสริมงานวิจั ย
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 
เข้าสู่ เชิ งพาณิชย์ 
จ านวน ๑ งาน 

- - ๖๖๘,๐๐๐.๐๐ - - ๖๖๘,๐๐๐.๐๐ 

๒ .ปรั บปรุ งห้ อ ง
ประชุมอาคาร ๖ 
ชั้ น  ๑๕  จ านวน  
๑ งาน 

- - ๓,๓๕๖,๔๕๘.๘๐ - - ๓,๓๕๖,๔๕๘.๘๐ 

๓.ก่อสร้างอาคาร
เ รี ย น ร ว ม แ ล ะ
ปฏิบัติการ จ านวน   
๑ หลัง 

- - ๑๔,๑๑๐,๖๐๐.- - - ๑๔,๑๑๐,๖๐๐.- 

รวม - - ๑๘,๑๓๕,๐๕๘.๘๐ - - ๑๘,๑๓๕,๐๕๘.๘๐ 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลเงินกันเหลื่อมปีในส่วนของงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๘,๑๓๕,๐๕๘.๘๐ บาท ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีเหตุผล
ความจ าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปี ดังนี้ 
 รายการที่ ๑ กิจกรรมปรับปรุงหน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ จ านวน ๑ งาน
อยู่ระหว่างบริษัทผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
จึงจ าเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 รายการที่ ๒ กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมอาคาร ๖ ชั้น ๑๕ จ านวน  ๑ งาน โดยอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้างในงวดสุดท้าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงจ าเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 รายการที่ ๓ : ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จ านวน ๑ หลัง โดยอยู่ระหว่างบริษัทผู้รับจ้าง
ส่งมอบงานงวดที่ ๔-๘ เป็นเงินจ านวน ๑๔,๑๑๐,๖๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  
จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงจ าเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 
 
 
 

๗๗ 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ข้อมูลบุคลากร รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง น ามาจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจัดท า 
ค าของบประมาณประจ าปี และน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือขออนุมัติ โดยได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๘๗,๗๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้จัดท าประมาณการรายรับ 
จากประมาณการนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามรายวิชา และประมาณการรายจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัยสามารถจัดต้ัง
งบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ โดยจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่ตามความเหมาะสม จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้  
เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๑๐,๘๗๙,๐๔๐.๐๐ บาท  
แต่มีการหยอดงวดงบประมาณจากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้จริงของนักศึกษา และมีการสมทบ 
งบคงคลังที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามาเบิกจ่ายต่อเนื่องให้เสร็จสิ้นโครงการ  
จึงปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๔๔๘,๖๙๔,๘๘๘.๓๐  บาท  
 ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งของเงิน 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น ๑๙๒ โครงการ โดยโครงการที่
ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๑๙๐ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๗๘ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการส่วนงบประมาณเงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น 
๔๙๓ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๔๒๖ โครงการ  โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน 
๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๗ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๔๕ โครงการ ทั้งนี้ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ทางมหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นจ านวนเงิน ๕๔๐,๓๒๐,๔๓๒.๗๐ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๒ บาท มียอดคงเหลือจ านวนเงิน ๔๗,๔๗๕,๔๖๗.๓๐ บาท และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้เป็นจ านวนเงิน ๑๙๐,๒๕๖,๙๐๐.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๐ บาท มียอดคงเหลือ
จ านวนเงิน  ๒๕๘,๔๓๗,๙๘๗.๙๗  บาท ซึ่งในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๗๓๐,๕๗๗,๓๓๓.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๙ มียอดคงเหลือจ านวนเงิน ๓๐๕,๙๑๓,๔๕๕.๒๗ บาท และ
เน่ืองจากทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถเบิกจ่ายในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดินได้ทันภายในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ จ านวน ๓ รายการ จึงมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๑๓๕,๐๕๘.๘๐ บาท 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่อไป 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๑. ควรจัดท าแผนการบริหารงบประมาณระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา  
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือวางแผนด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ด้านการหารายได้ และด้านการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจ าแนกตามประเภทงบต่าง ๆ 

๒. ควรก าหนดมาตรการควบคุม ก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงาน โดยการจัดท า                
แบบรูปรายการการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ชัดเจนและมีความพร้อมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  
และการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนระยะยาว โดยมีการวิ เคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ  
ของแต่ละรายการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 



๗๘ 

๓. ควรก าหนดนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณในทุกประเภทให้สอดคล้องกับความจ าเป็นอย่าง
แท้จริง โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละโครงการ เพ่ือให้เกิดการใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า รวมถึงก าหนดมาตรการการควบคุม ก ากับดูแลติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๔. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ เนื่องจากมีความส าคัญ
เท่ากับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นแล้ว  ต้องทราบให้ได้ 
ว่าผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมนั้นหรือไม่  
เพียงใด เพ่ือให้การบริหารงบประมาณในปีต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

๗๘ 

๓. ควรก าหนดนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณในทุกประเภทให้สอดคล้องกับความจ าเป็นอย่าง
แท้จริง โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละโครงการ เพ่ือให้เกิดการใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า รวมถึงก าหนดมาตรการการควบคุม ก ากับดูแลติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๔. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ เนื่องจากมีความส าคัญ
เท่ากับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และเม่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นแล้ว  ต้องทราบให้ได้ 
ว่าผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมน้ันหรือไม่  
เพียงใด เพ่ือให้การบริหารงบประมาณในปีต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 



๗๘ 

๓. ควรก าหนดนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณในทุกประเภทให้สอดคล้องกับความจ าเป็นอย่าง
แท้จริง โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละโครงการ เพ่ือให้เกิดการใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า รวมถึงก าหนดมาตรการการควบคุม ก ากับดูแลติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๔. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ เนื่องจากมีความส าคัญ
เท่ากับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นแล้ว  ต้องทราบให้ได้ 
ว่าผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมนั้นหรือไม่  
เพียงใด เพ่ือให้การบริหารงบประมาณในปีต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ผลการประเมินส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงานและ 
เป็นกลไกพ้ืนฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนิน งานตามภารกิจของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ หากมีการควบคุมที่ดี
และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นการ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ดังนั้นการประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะท าให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจากการศึกษารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ทุกระดับ รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีผลการประเมินดังนี้ 
 ๓.๑ ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
                  ๓.๑.๑ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 
       (๑) ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงานส่วนกลาง                       
และคณะกรรมการด าเนินงาน คณะ/ส านัก/สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน และหัวหน้าส านักงาน คณะ/ส านัก/สถาบัน เป็นกรรมการ ด าเนินการ
ภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
          (๒) ระดับหน่วยงาน รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของคณะ/ส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย คณบดี หรือผู้อ านวยการ เป็นประธาน ผู้แทนสาขาวิชา   
เป็นกรรมการด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าส านักงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    แผนภูมิ ๗ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

 ๓.๑.๒ หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่
เกี่ยวข้องแต่ละระดับ มีดังต่อไปนี้ 

 

อธิการบดี 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

คณะกรรมการด าเนินงานส่วนกลาง 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน  
คณะ/ส านัก/สถาบัน 
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ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. ผู้บริหารระดับสูง ๑. ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน 

๒. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ ๑. อ านวยการ เสนอแนะ ให้ความเห็นและค าปรึกษาใน           
การด าเนินงานจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
๒. ควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจการ
จัดตั้งองค์กร 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานส่วนกลาง ๑. ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้บรรลุตามภารกิจหลัก 
๒. ก ากับติดตามเพ่ือเร่ งรัด เสนอแนะให้ความเห็นและ
ค าปรึกษาในการด าเนินการผลักดัน ติดตาม ประเมินผล แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและจัดท า
รายงานผลการควบคุมภายในภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัย 

๔. คณะกรรมการด าเนินงานคณะ/ส านัก/
สถาบัน 

๑. ระบุปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
๒. จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์แผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
๔. ติดตามความก้าวหน้าและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการอ านวยการและผู้บริหารระดับสูง 

๕. ผู้บริหารระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ๑. ศึกษาท าความเข้าใจกับการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
๒. ให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ในหน่วยงานและจัดให้มีการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในหน่วยงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
 ๓.๑.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกระบวนการ 

ที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ  
การด าเนินภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงาน เพ่ือการจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้ทุกระดับในมหาวิทยาลัยได้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน ๕ กระบวนการ ดังนี้ 
  (๑) การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และ
ด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบไว้จะสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับเพ่ือให้ได้รับความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. ผู้บริหารระดับสูง ๑. ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน 

๒. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ ๑. อ านวยการ เสนอแนะ ให้ความเห็นและค าปรึกษาใน           
การด าเนินงานจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
๒. ควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจการ
จัดตั้งองค์กร 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานส่วนกลาง ๑. ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้บรรลุตามภารกิจหลัก 
๒. ก ากับติดตามเพ่ือเร่ งรัด เสนอแนะให้ความเห็นและ
ค าปรึกษาในการด าเนินการผลักดัน ติดตาม ประเมินผล แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและจัดท า
รายงานผลการควบคุมภายในภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัย 

๔. คณะกรรมการด าเนินงานคณะ/ส านัก/
สถาบัน 

๑. ระบุปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
๒. จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์แผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
๔. ติดตามความก้าวหน้าและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการอ านวยการและผู้บริหารระดับสูง 

๕. ผู้บริหารระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ๑. ศึกษาท าความเข้าใจกับการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
๒. ให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ในหน่วยงานและจัดให้มีการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในหน่วยงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
 ๓.๑.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกระบวนการ 

ที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ  
การด าเนินภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงาน เพ่ือการจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้ทุกระดับในมหาวิทยาลัยได้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน ๕ กระบวนการ ดังนี้ 
  (๑) การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และ
ด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบไว้จะสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับเพ่ือให้ได้รับความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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(๒) การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง เป็นการระบุความเสี่ยงที่ไม่ประสบความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ครอบคลุมทุกพันธกิจ และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง       
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแนวทาง
การประเมินการควบคุมภายในของกระทรวงการคลัง รวมทั้งความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอกและด้านอ่ืน ๆ   
ที่ เกี่ยวข้อง โดยได้จ าแนกประเด็นความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการ  คือ  
๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๓) ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) และ ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

 (๓) การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน  
และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างาน องค์กร                   
การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

(๔) การตอบสนองความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงเป็น  
การพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยจะพิจารณาจัดการความเสี่ยง  
ที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูงเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ ในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง คือ          
การยอมรับ (Take, Accept) การควบคุม (Treat) การยกเลิก (Terminate) และการโอนความเสีย่ง (Transfer)  

(๕) การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง นโยบายการติดตามและประเมินผล
การจัดการความเส่ียง ใช้วิธีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในแต่ละกิจกรรมในระหว่างด าเนินการตาม
กระบวนการควบคุมภายในจากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน โดยตรวจทานและ
ให้ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ประเมินจากส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือน าข้อค้นพบที่ได้จากการตรวจสอบไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๓.๒ ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
      ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พบว่า มีการจัดการความเสี่ยง 
ที่ส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและ
สอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ดังนี้   

ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. มหาวิทยาลัยอาจ
ได้รับผลกระทบจากการ
แข่งขันทางกลยุทธ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาใน
กลุ่มรัฐและเอกชนที่มี
สภาวะการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 
 
 

 
๑.๑ ทบทวนตัวชี้วัดให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยจัด
กิจกรรมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ผลการด าเนินงาน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
– ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
และการทบทวนรายงานผล
ตามตัวชี้วัด เมื่อวันที่  ๓๐ 

 
๑.๑ ความเสี่ยงเดิมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  (๒x๓ )  
ปัจจุบันความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับปานกลาง  (๑x๓ )  
แ ต่ ค ว า ม เ สี่ ย ง ล ด ล ง 
เนื่ องจากกระบวนการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น
หากอยู่ ในกระบวนการ
ด าเนินงานหรือความเสี่ยง
ลดโอกาสในการเกิดลงโดย

 
๑. การผลิตบัณฑิตและ       
การพัฒนาหลักสูตร 
บางหลั กสู ตรมี แนว โน้ ม
จ านวนนักศึกษาลดลง และ
มีนักศึกษาออกกลาง คัน
ระหว่างปี รวมทั้งแนวโน้ม
จ านวนประชากรที่เป็นวัย
เรียนน้อยลงในภาพรวมของ
ประเทศ จึงเป็นความเสี่ยงที่
ยังคงอยู่ โดยเฉพาะประเด็น
ก า ร ล ด ล ง ข อ ง จ า น ว น
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ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
ตุลาคม ๒๕๖๐  
 

๑.๒ ติดตามการด าเนินงาน
ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ อ ย่ า ง
เคร่งครัดโดยปรับเปลี่ยน
การติดตามเป็นรายโครงการ 
ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
    ( ๑ ) จั ด ท า ค า สั่ ง
คณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
   (๒) ก ากับติดตามโครงการ 
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

ปัจจัยภายนอก 
๑.๓ ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อ
การแข่งขันของอุดมศึกษา 
โดยการจัดท ายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และ
ส รุปผลการทบทวนงาน
น โ ย บ า ย ข อ ง ส ภ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  (Retreat) 
ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี 
แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ส ภ า
วิชาการ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

๑.๔ จ านวนนักศึกษาลดลง
จึ งป รั บปรุ งหลั กสู ต ร ให้
ทันสมัยและประชาสัมพันธ์
เพิ่ ม ขึ้ น  โดยด า เนินกา ร
จัดท าข้อมูลการปรับปรุง
หลักสูตรโดยก าหนดกลุ่ม
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก า ร ป รั บ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ 
(Reprofiling) และยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

ยั งคงมีผลกระทบปาน
ก ล า ง  โ ด ย พ บ ว่ า ก า ร 
ด า เนินงานตามแผนกล
ยุทธ์เป็นไปตามเป้าหมาย
และมีการทบทวน ก ากับ 
ติดตาม ทุกระดับส่วนงาน
อย่างทั่วถึง  
 

   ส าหรับการด าเนินงาน
การปรับปรุงการควบคุม
ได้ทบทวนตัวชี้วัดให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่
ต้องติดตามการปฏิบัติงาน
อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ  ต้ อ ง
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เป็นแนวทางเดียวกันอย่าง
ทั่ ว ถึ ง  ทั้ ง ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร แ ล ะ ด้ า น              
การเรียนการสอน และ
ติดตามผลกระทบอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งสามารถควบคุม
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงได้ 

นักศึกษาซึ่ งอาจจะส่งผล
กระทบต่องบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมลด
น้อยลง และอาจส่งผลต่อ
ภาระงานสอนของอาจารย์
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ท่ี
ก าหนด อีกทั้งบางหลักสูตร
อาจต้องมีการยุบรวมจาก
จ านวนนัก ศึกษาที่ ลดลง
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  
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ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
ตุลาคม ๒๕๖๐  
 

๑.๒ ติดตามการด าเนินงาน
ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ อ ย่ า ง
เคร่งครัดโดยปรับเปลี่ยน
การติดตามเป็นรายโครงการ 
ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
    ( ๑ ) จั ด ท า ค า สั่ ง
คณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
   (๒) ก ากับติดตามโครงการ 
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

ปัจจัยภายนอก 
๑.๓ ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อ
การแข่งขันของอุดมศึกษา 
โดยการจัดท ายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และ
สรุปผลการทบทวนงาน
น โ ย บ า ย ข อ ง ส ภ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  (Retreat) 
ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี 
แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ส ภ า
วิชาการ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

๑.๔ จ านวนนักศึกษาลดลง
จึ งป รั บปรุ งหลั กสู ต ร ให้
ทันสมัยและประชาสัมพันธ์
เพิ่ ม ขึ้ น  โดยด า เนินกา ร
จัดท าข้อมูลการปรับปรุง
หลักสูตรโดยก าหนดกลุ่ม
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก า ร ป รั บ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ 
(Reprofiling) และยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

ยั งคงมีผลกระทบปาน
ก ล า ง  โ ด ย พ บ ว่ า ก า ร 
ด า เนินงานตามแผนกล
ยุทธ์เป็นไปตามเป้าหมาย
และมีการทบทวน ก ากับ 
ติดตาม ทุกระดับส่วนงาน
อย่างทั่วถึง  
 

   ส าหรับการด าเนินงาน
การปรับปรุงการควบคุม
ได้ทบทวนตัวชี้วัดให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่
ต้องติดตามการปฏิบัติงาน
อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ  ต้ อ ง
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เป็นแนวทางเดียวกันอย่าง
ทั่ ว ถึ ง  ทั้ ง ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร แ ล ะ ด้ า น              
การเรียนการสอน และ
ติดตามผลกระทบอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งสามารถควบคุม
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงได้ 

นักศึกษาซึ่ งอาจจะส่งผล
กระทบต่องบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมลด
น้อยลง และอาจส่งผลต่อ
ภาระงานสอนของอาจารย์
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
ก าหนด อีกทั้งบางหลักสูตร
อาจต้องมีการยุบรวมจาก
จ านวนนัก ศึกษาที่ ลดลง
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  
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เนื่องจากหลักสูตรต้องรอ
ระยะเวลาในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
รวมทั้งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
แบบเชิงรุก 

๒. อาจารย์ไม่สามารถ
จั ด ท า ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิ ช า ก า ร ไ ด้ ต า ม
ระยะเวลาที่ก าหนดและ
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

๒.๑ เตรียมความพร้อมให้
อาจารย์ก่อนถึงก าหนดการ
ท าต าแหน่งวิชาการ โดยจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพคณาจารย์
เ พื่ อ ก้ า ว สู่ ต า แหน่ ง ท า ง
วิชาการ  ครั้ งที่  ๔  ซึ่ ง ใช้
ระบบพี่เลี้ยง  
 

๒.๒ จัดโครงการส่ งเสริม
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ ๔ 
เริ่มตั้งแต่ ๒ กุมภาพันธ์ - ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ จ านวน  
๕ ครั้ง 

ค ว า ม เ สี่ ย ง เ ดิ ม อ ยู่ ใ น
ระดับสูง(๕x๒) มาตลอด 
๕ ปีการศึกษา ปัจจุบัน
ลดลงอยู่ระดับปานกลาง 
( ๒ x๒ ) โ ด ย จ า ก ก า ร
ด าเนินงาน พบว่า ในปี
ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๐ 
อาจารย์ประจ าที่ ด า รง
ต าแหน่งทางวิชาการ เพิ่ม
เป็นร้อยละ ๒๙.๑๕ และ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มี
แ น ว โ น้ ม เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น 
เนื่องจากมีจ านวนอยู่ใน
กระบวนการยื่นเรื่องขอ
ต า แ หน่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร
เพิ่มข้ึน 

๒.  การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 
อาจารย์บา งส่ วนอาจ ไม่
สามารถจัดท าต าแหน่งทาง
วิชาการได้ตามระยะเวลาที่
มาตรฐานก าหนด ถึงแม้ว่า
จะมี แนว โน้ มกา รจั ดท า
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมี
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทุก
หลักสูตร  
 
 

๓. การไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอาจส่งผลให้
มหาวิทยาลัยได้รับความ
เสียหาย เช่น การเรียก
เงินคืน ความผิดในทาง
วินัย เป็นต้น ส่งผลต่อ
การเทียบเคียงผลการ
ปฏิบัติ ง านต่ า ง  ๆ ใน
ระดับสถาบันอุดมศึกษา  

๓.๑ จัดอบรมกฎ ระเบียบ 
ข้ อ บั ง คั บ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติ ง าน ให้ทั นต่ อการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน เมื่อวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑ และส่ ง
บุคลากรไปอบรมในการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน
และความเชี่ยวชาญมากข้ึน 
 

๓.๒ ตรวจสอบความถูกต้อง
อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด แ ล ะ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ทั น ต า ม
ระยะเวลา โดยเฉพาะเรื่อง
การตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ าย เงิ นและติดตาม
อย่างสม่ าเสมอ 

ความเสี่ยงเดิมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (๒x๓) ปัจจุบัน
ความเสี่ ย งลดลงอยู่ ใน
ระดับต่ า (๒x๑) เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ/
กฎ/ระเบียบ/ประกาศและ
ทบทวน พัฒนา ปรับปรุง
แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ ยนแปลงอย่ า ง
ส ม่ า เ ส ม อ  ทั้ ง ก า ร จั ด
โครงการและส่งบุคลากร
ร่วมอบรมความรู้เพิ่มเติม 
โดยก ากับอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จากการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ( ITA) 
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 

๓. การบริหารงานวิจัย 
จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย มี
แนวโน้มผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการ
แหล่ งทุนภายนอกลดลง 
และกรณี อาจา รย์ ไ ด้ รั บ
อนุมั ติ ทุ นมาแล้ วอาจไม่
สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จได้ตามสัญญาการรับ
ทุน รวมทั้งความเสี่ยงด้าน
การบริหารจัดการเงินทุน
ภายในอาจไม่เพียงพอ  
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ปัจจัยภายนอก 
๓.๓  ปฏิบั ติ งานตามการ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ/กฎ/
ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ 
และระบบออนไลน์จากองค์กร
ภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนด กรณีการ
จัดซื้ อจัดจ้ างพัสดุ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยการแจ้งเวียนหนังสือและ
แ จ้ ง ก า ร ป รั บ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย และปรับปรุง
เว็บไซต์ในการอัพเดทข้อมูล 
พรบ./ระเบียบ/กฎกระทรวง/
คู่มือการเข้าใช้งานในระบบ 
(e-GP) เพื่ อให้บุคลากรทุก
ระดับรับรู้การเปลี่ยนแปลง
และน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งจัดโครงการ
อบรบความรู้  เ รื่ อ ง กา ร
ปฏิ บั ติ ง า น เพื่ อ ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 
๒ รุ่น เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

บ้านสมเด็ จ เ จ้ าพระยา                  
ได้ คะแนน ITA เท่ ากั บ 
ร้อยละ ๙๓.๕๗ ซึ่งอยู่ใน
อันดับที่ ๑ ต่อเนื่องเป็นปี
ที่สอง ดังนั้น จึงสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได้ 

ระดับหน่วยงาน 
๑. การรับนักศึกษาใหม่
มี จ านวนนักศึ กษา ไม่
เป็นไปตามแผนรับของ
แต่ละหลักสูตร 

 
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า
ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก ให้
เข้าถึงสื่อออนไลน์มากขึ้น 
พร้อมจั ดท าขั้ นตอนการ
สมัครเรียน 
 

 
จ านวนนักเรียนที่มาสมัคร
เข้าศึกษาอยู่ในระดับต่ า
กว่าเกณฑ์ 

 
๑. การรับนักศึกษาใหม่
ระดับหลักสูตร 
จ านวนนักเรียนที่มาสมัคร
เข้าศึกษาบางหลักสูตรอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยภายนอก
ที่มีจ านวนประชากรที่เป็นวัย
เรียนก าลังลดน้อยลง และ
แนวโน้มในปีหน้าจะมีจ านวน
ลดลงจากเดิม ดังนั้นจึงเป็น
ความเสี่ยงทั้งระดับหลักสูตร
และระดับมหาวิทยาลัย 
 

๒.กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้ า ง ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระเบียบและการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ เป็นไป

๒.๑ ผู้ บริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบและก ากับดูแลให้
มีการปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง

๒. การจัดซื้อจัดจ้างและ   
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้ บริหาร  บุ คลากร และ
เจ้าหน้าที่ยังคงมีความเสี่ยง
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ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
 

ปัจจัยภายนอก 
๓.๓  ปฏิบั ติ งานตามการ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ/กฎ/
ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ 
และระบบออนไลน์จากองค์กร
ภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนด กรณีการ
จัดซื้ อจัดจ้ างพัสดุ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยการแจ้งเวียนหนังสือและ
แ จ้ ง ก า ร ป รั บ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย และปรับปรุง
เว็บไซต์ในการอัพเดทข้อมูล 
พรบ./ระเบียบ/กฎกระทรวง/
คู่มือการเข้าใช้งานในระบบ 
(e-GP) เพื่ อให้บุคลากรทุก
ระดับรับรู้การเปลี่ยนแปลง
และน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งจัดโครงการ
อบรบความรู้  เ รื่ อ ง กา ร
ปฏิ บั ติ ง า น เพื่ อ ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 
๒ รุ่น เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

บ้านสมเด็ จ เจ้ าพระยา                  
ได้ คะแนน ITA เท่ ากั บ 
ร้อยละ ๙๓.๕๗ ซึ่งอยู่ใน
อันดับที่ ๑ ต่อเนื่องเป็นปี
ที่สอง ดังนั้น จึงสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได้ 

ระดับหน่วยงาน 
๑. การรับนักศึกษาใหม่
มี จ านวนนักศึ กษา ไม่
เป็นไปตามแผนรับของ
แต่ละหลักสูตร 

 
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า
ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก ให้
เข้าถึงสื่อออนไลน์มากขึ้น 
พร้อมจั ดท าขั้ นตอนการ
สมัครเรียน 
 

 
จ านวนนักเรียนที่มาสมัคร
เข้าศึกษาอยู่ในระดับต่ า
กว่าเกณฑ์ 

 
๑. การรับนักศึกษาใหม่
ระดับหลักสูตร 
จ านวนนักเรียนที่มาสมัคร
เข้าศึกษาบางหลักสูตรอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยภายนอก
ที่มีจ านวนประชากรที่เป็นวัย
เรียนก าลังลดน้อยลง และ
แนวโน้มในปีหน้าจะมีจ านวน
ลดลงจากเดิม ดังนั้นจึงเป็น
ความเสี่ยงทั้งระดับหลักสูตร
และระดับมหาวิทยาลัย 
 

๒.กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้ า ง ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระเบียบและการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ เป็นไป

๒.๑ ผู้ บริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบและก ากับดูแลให้
มีการปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง

๒. การจัดซื้อจัดจ้างและ   
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้ บริหาร  บุ คลากร และ
เจ้าหน้าที่ยังคงมีความเสี่ยง
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ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผน 

 

๒.๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ศึกษากฎระเบียบการจัดซ้ือ
จัดจ้ า งและการเบิกจ่ าย
งบประมาณ 
 

๒.๓ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรม
เสริ มสร้ า งความรู้ ค วาม
เข้า ใจเกี่ยวกับการจัดซื้ อ 
จัดจ้ า งและการเบิกจ่ าย
งบประมาณ 

ว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์ กา ร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และกา ร
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 
๒๕๖๐ แต่มีบางกิจกรรมที่
เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด  

ในเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างและ
การเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด ซึ่งอาจถูก
ตั ด ง บ ป ร ะ ม า ณ ห รื อ ไ ด้
งบประมาณลดลงในปีถัดไป 
สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ปั จ จุ บั น มี
กฎหมายและระเบียบบังคับ
ใช้หลายฉบับ เช่น พรบ.วินัย
ก า ร เ งิ น ก า รคลั ง  พ รบ .    
การจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง  พรบ .
วิธีการงบประมาณ และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

๓. อาจเกิดอัคคีภัยใน
หน่วยงานหรือความไม่
ปลอดภัย ในชี วิ ตและ
ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ กิ ด จ า ก
บุคคลภายนอก 

๓.๑ ซ่อมบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงระบบให้สามารถใช้
งานได้ 
 

๓.๒ ก าชับให้เจ้าหน้าที่ทุก
คนช่ วยกันดู แลสอดส่อง
อย่างเข้มงวด 

มีการซ่อมแซมปรับปรุง
อุปกรณ์ที่จะเป็นต้นก าเนิด
ของไฟฟ้าลัดวงจร และ
เจ้าหน้าที่ดูแลสอดส่อง
อย่างเคร่งครัด แต่อย่างไร
ก็ตามจะต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

๓ .  ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 
กา ร เ กิ ด อั ค คี ภั ย ภ า ย ใน
หน่ ว ย ง า น จ า ก อุ ป ก ร ณ์
เครื่องใช้ ไฟฟ้าหรือไฟฟ้า
ลัดวงจร รวมทั้ งความไม่
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ กิ ด จ า ก
บุคคลภายนอก โอกาสใน
การเกิดความเสี่ยงอาจไม่สูง
มาก แต่หากเกิดเหตุการณ์
จ ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ สู ง ต่ อ
ทรัพย์สิน  ตัวบุคคล และ
ข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงาน   

 
 

๓.๓ ปัญหาในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
     จากการประเมินเอกสารรายงานการประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
รวมทั้งสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงกระบวนการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในจากทุกหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันในประเด็นปัญหา ดังนี้ 

ระดับการควบคุม ปัญหาในการด าเนินงาน 
๑. ระดับมหาวิทยาลัย ๑.๑ การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

ภารกิจหลักยังไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เช่น 
ความเสี่ยงของคุณภาพหลักสูตรหรือหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมุ่งให้เป็นหลักสูตร
ความเป็นเลิศตามกลยุทธ์อาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งแนวโน้มจ านวน
ทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกในภาพรวมลดลง เป็นต้น 
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๑.๒ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บุคลากร
ภายในหน่วยงาน อาจขาดความต่อเนื่องของกระบวนการท างาน รวมทั้งคู่มือ/แนวปฏิบัติ/
รูปแบบการรายงานอาจยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถศึกษาและด าเนินงานต่อได้
ครบถ้วนถูกต้อง จึงส่งผลต่อการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
๑.๓ การรวบรวมข้อมูลทั้ง ๑๙ หน่วยงาน ยังไม่สามารถจัดส่งรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดได้
ทั้ งหมด แม้ว่ าจะสามารถติดตามข้อมูลส าคัญที่น ามารวบรวมผลในระดับ
มหาวิทยาลัยได้ 

๒. ระดับหน่วยงาน 
 

๒.๑ การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบางหน่วยงาน
ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกระดับในหน่วยงาน ซึ่ งอาจส่งผลให้ เกิดความ
คลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่จะจัดการควบคุม รวมทั้งไม่
ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน  
๒.๒ ผู้บริหาร คณะท างานบริหารความเสี่ยง บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
อาจขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งบางส่วนอาจไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญหรือประโยชน์ที่
จะได้รับจากการด าเนินการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เข้าใจว่าเป็น
เรื่องไกลตัว จึงไม่ลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๒.๓ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
อาจยังไม่เพียงพอ ขาดแนวทางปฏิบัติหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
จริงจัง และต่อเนื่องในเรื่องการประเมินระดับความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง
หรือการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมที่ดีระหว่างหน่วยงาน  

 

สรุปผลการประเมินส่วนที่  ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน 
และรอบ ๑๒ เดือน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สอบทานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน 
โดยมีผลการสอบทานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน รอบ ๑๒ เดือน ในภาพรวม พบว่า  
 ๑. ระดับมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญจ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ความ
เสี่ยงด้านการแข่งขันทางกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มรัฐและเอกชน ความเสี่ยงด้านการจัดท า
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยสามารถจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงได้อยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมของมหาวิทยาลัยยังคงบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ระดับหน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญจ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านการรับนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับของแต่ละหลักสูตร ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด  และความเสี่ยงด้านอาจเกิดอัคคีภัยในหน่วยงานหรือ
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๑.๒ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บุคลากร
ภายในหน่วยงาน อาจขาดความต่อเนื่องของกระบวนการท างาน รวมทั้งคู่มือ/แนวปฏิบัติ/
รูปแบบการรายงานอาจยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถศึกษาและด าเนินงานต่อได้
ครบถ้วนถูกต้อง จึงส่งผลต่อการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
๑.๓ การรวบรวมข้อมูลทั้ง ๑๙ หน่วยงาน ยังไม่สามารถจัดส่งรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดได้
ทั้ งหมด แม้ว่ าจะสามารถติดตามข้อมูลส าคัญที่น ามารวบรวมผลในระดับ
มหาวิทยาลัยได้ 

๒. ระดับหน่วยงาน 
 

๒.๑ การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบางหน่วยงาน
ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกระดับในหน่วยงาน ซึ่ งอาจส่งผลให้ เกิดความ
คลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่จะจัดการควบคุม รวมทั้งไม่
ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน  
๒.๒ ผู้บริหาร คณะท างานบริหารความเสี่ยง บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
อาจขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งบางส่วนอาจไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญหรือประโยชน์ที่
จะได้รับจากการด าเนินการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เข้าใจว่าเป็น
เรื่องไกลตัว จึงไม่ลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๒.๓ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
อาจยังไม่เพียงพอ ขาดแนวทางปฏิบัติหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
จริงจัง และต่อเนื่องในเรื่องการประเมินระดับความเส่ียง วิธีการจัดการความเสี่ยง
หรือการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมที่ดีระหว่างหน่วยงาน  

 

สรุปผลการประเมินส่วนที่  ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน 
และรอบ ๑๒ เดือน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สอบทานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน 
โดยมีผลการสอบทานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน รอบ ๑๒ เดือน ในภาพรวม พบว่า  
 ๑. ระดับมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญจ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ความ
เสี่ยงด้านการแข่งขันทางกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มรัฐและเอกชน ความเสี่ยงด้านการจัดท า
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยสามารถจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงได้อยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมของมหาวิทยาลัยยังคงบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ระดับหน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญจ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านการรับนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับของแต่ละหลักสูตร ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด  และความเสี่ยงด้านอาจเกิดอัคคีภัยในหน่วยงานหรือ
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ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากบุคคลภายนอก โดยส่วนใหญ่หน่วยงานได้จัดการควบคุม
ความเสี่ยงให้ลดลงได้  แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

   ๑. ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อันดับที่ ๑ ถึงสองปีต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
   ๒. ขอชื่นชมหน่วยงานที่มีกระบวนการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่ดี 
ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบในเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งมีการจัดการความเสี่ยง  
ที่เพียงพอ เหมาะสมและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เป็นต้น 
   ๓. ผู้บริหารทุกระดับควรด าเนินการและให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน โดยก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หน่วยงานควรเน้นประเด็นความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนด าเนินงาน รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
   ๕. มหาวิทยาลัยควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น 
   ๖. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการรายงาน 
ทั้งนี้เพ่ือท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระการท างาน 
   ๗. คณะควรก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหลักสูตรให้ชัดเจน
ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการความเสี่ยงในระดับหลักสูตร ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 



๘๘ 

ผลการประเมินส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๙ กันยายน – ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่ง
รายละเอียดออกเป็น ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 

๔.๑ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สามารถแสดงได้ดังตารางที ่๒๒ 
 

ตารางท่ี ๒๒ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 

สถานภาพ จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒๓ ๑๗ ๗๓.๙๑ 
๒. กรรมการสภาวิชาการ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ 
๓. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๒๓ ๑๖ ๖๙.๕๗ 
๔. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๒๑ ๒๑ ๑๐๐.๐๐ 
๕. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ๑๒ ๖ ๕๐.๐๐ 
๖. คณบดีและผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า ๒๕ ๑๕ ๖๐.๐๐ 
๗. กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ๒๘ ๒๐ ๗๑.๔๓ 
๘. คณาจารย์ผู้สอน ๕๖๓ ๓๐๐ ๕๓.๒๙ 
๙. เจ้าหน้าที่ ๓๓๙ ๑๔๘ ๔๓.๖๖ 

๑๐. ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา ๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๑,๐๕๗ ๕๖๖ 53.55     

 จากตารางที่ ๒๒ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบประเมินที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๕๖๖ คน                
จากจ านวนทั้งหมด ๑,๐๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ 53.55 โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นกลุ่มกรรมการ
สภาวิชาการ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา รองลงมาได้แก่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ส่วนผู้ร่วมประเมินส่วนน้อยที่สุดเป็นเจ้าหน้าที่ 
สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ ๗ 
 



๘๘ 

ผลการประเมินส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๙ กันยายน – ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่ง
รายละเอียดออกเป็น ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 

๔.๑ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สามารถแสดงได้ดังตารางที ่๒๒ 
 

ตารางท่ี ๒๒ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 

สถานภาพ จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒๓ ๑๗ ๗๓.๙๑ 
๒. กรรมการสภาวิชาการ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ 
๓. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๒๓ ๑๖ ๖๙.๕๗ 
๔. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๒๑ ๒๑ ๑๐๐.๐๐ 
๕. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ๑๒ ๖ ๕๐.๐๐ 
๖. คณบดีและผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า ๒๕ ๑๕ ๖๐.๐๐ 
๗. กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ๒๘ ๒๐ ๗๑.๔๓ 
๘. คณาจารย์ผู้สอน ๕๖๓ ๓๐๐ ๕๓.๒๙ 
๙. เจ้าหน้าที่ ๓๓๙ ๑๔๘ ๔๓.๖๖ 

๑๐. ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา ๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๑,๐๕๗ ๕๖๖ 53.55     

 จากตารางที่ ๒๒ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบประเมินที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๕๖๖ คน                
จากจ านวนทั้งหมด ๑,๐๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ 53.55 โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นกลุ่มกรรมการ
สภาวิชาการ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา รองลงมาได้แก่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ส่วนผู้ร่วมประเมินส่วนน้อยที่สุดเป็นเจ้าหน้าที่ 
สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ ๗ 
 

๘๙ 

 
 

แผนภูมิที่ ๗ สถานภาพผู้ประเมินผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โดยรวม เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ตารางที่ ๒๓ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐                    
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

การบริหารงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

ด้านที่ ๑ การบริหารงานเชิงระบบ ๓.๗๔ ๐.๙๒ มาก ๓.๙๕ ๐.๘๒ มาก 
ด้านที่ ๒ การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   ๓.๘๓ ๐.๙๐ มาก ๔.๐๔ ๐.๗๘ มาก 
ด้านที่ ๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓.๗๑ ๐.๙๕ มาก ๔.๐๑ ๐.๗๙ มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.๗๖ ๐.๙๒ มาก ๔.๐๐ ๐.๘๑ มาก 
  

 จากตารางท่ี ๒๓ พบว่า ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการบริหารงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท้ังสองปี และมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารงาน
เชิงระบบ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๘ 

 
 

แผนภูมิที่ ๘ การประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวม เปรียบเทียบ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๗ ๑๖ ๑๖ ๒๑ ๖
๑๔

๒๐

๓๐๐

๑๔๘

๗

กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รองอธิการบด/ีผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า
กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ คณาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าท่ี
ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา

ด้านท่ี ๑ ด้านท่ี ๒ ด้านท่ี ๓ 

๓.๗๔ ๓.๘๓ ๓.๗๑
๓.๙๕ ๔.๐๔ ๔.๐๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



๙๐ 

ตารางท่ี ๒๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 
 

การบริหารงานเชิงระบบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

 ด้านที่ ๑ บริบท      
๑. บริหารงานอย่างมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๔.๐๕ ๐.๗๐ มาก 
๒. ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ๔.๑๖ ๐.๗๓ มาก 
๓. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรภายนอก ๔.๑๙ ๐.๗๕ มาก 
๔. สร้างเครือข่ายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย ๔.๐๒ ๐.๘๐ มาก 
๕. บริหารงานโดยค านึงถึงความต้องการของสังคมด้านการเรียนรู้ ๔.๐๗ ๐.๗๘ มาก 

รวมเฉลี่ยด้านที่ ๑ ๔.๑๐ ๐.๗๖ มาก 
 ด้านที่ ๒ ทรัพยากร     
๖. จัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความต้องการทางการศึกษา ๓.๙๒ ๐.๘๕ มาก 
๗. วางแผนงานการจัดการทรัพยากร อย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ๓.๙๔ ๐.๘๒ มาก 
๘. แสวงหาทรัพยากรเพ่ือการด าเนินการอย่างเพียงพอ ๓.๙๑ ๐.๘๑ มาก 
๙. จัดองค์การเพ่ือด าเนินงานอย่างเหมาะสม ๓.๙๕ ๐.๘๐ มาก 

๑๐. ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่เสมอ ๓.๘๘ ๐.๘๖ มาก 
รวมเฉลี่ยด้านที่ ๒ ๓.๙๒ ๐.๘๓ มาก 

 ด้านที่ ๓ กระบวนการ     
๑๑. สร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ๓.๙๔ ๐.๘๒ มาก 
๑๒. สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ ๓.๙๔ ๐.๘๕ มาก 
๑๓. ส่งเสริมความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การ ๓.๙๖ ๐.๘๗ มาก 
๑๔. จัดบริการสนับสนุนทรัพยากรด้วยความสะดวก รวดเร็ว ๓.๘๔ ๐.๘๖ มาก 
๑๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในหน้าที่รับผิดชอบ ๔.๐๒ ๐.๘๒ มาก 

รวมเฉลี่ยด้านที่ ๓ ๓.๙๔ ๐.๘๕ มาก 
 ด้านที่ ๔ ผลผลิต     
๑๖. ผู้จบการศึกษามีศักยภาพในการท างานสูง ๓.๙๑ ๐.๗๗ มาก 
๑๗. ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง ๓.๘๙ ๐.๘๔ มาก 
๑๘. ศิษย์เก่ามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ๓.๘๔ ๐.๘๘ มาก 
๑๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในประเทศ ๓.๘๒ ๐.๘๔ มาก 
๒๐. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ ๓.๖๔ ๐.๙๕ มาก 

รวมเฉลี่ยด้านที่ ๔ ๓.๘๒ ๐.๘๖ มาก 
รวมเฉลี่ยทุกด้าน ๓.๙๕ ๐.๘๓ มาก 

  

 จากตารางที่ ๒๔ พบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                 
ด้านการบริหารงานเชิงระบบ โดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                   
ด้านบริบทมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านทรัพยากร 
และด้านผลผลิต ตามล าดับ  



๙๐ 

ตารางท่ี ๒๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 
 

การบริหารงานเชิงระบบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

 ด้านที่ ๑ บริบท      
๑. บริหารงานอย่างมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๔.๐๕ ๐.๗๐ มาก 
๒. ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ๔.๑๖ ๐.๗๓ มาก 
๓. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรภายนอก ๔.๑๙ ๐.๗๕ มาก 
๔. สร้างเครือข่ายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย ๔.๐๒ ๐.๘๐ มาก 
๕. บริหารงานโดยค านึงถึงความต้องการของสังคมด้านการเรียนรู้ ๔.๐๗ ๐.๗๘ มาก 

รวมเฉลี่ยด้านที่ ๑ ๔.๑๐ ๐.๗๖ มาก 
 ด้านที่ ๒ ทรัพยากร     
๖. จัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความต้องการทางการศึกษา ๓.๙๒ ๐.๘๕ มาก 
๗. วางแผนงานการจัดการทรัพยากร อย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ๓.๙๔ ๐.๘๒ มาก 
๘. แสวงหาทรัพยากรเพ่ือการด าเนินการอย่างเพียงพอ ๓.๙๑ ๐.๘๑ มาก 
๙. จัดองค์การเพ่ือด าเนินงานอย่างเหมาะสม ๓.๙๕ ๐.๘๐ มาก 

๑๐. ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่เสมอ ๓.๘๘ ๐.๘๖ มาก 
รวมเฉลี่ยด้านที่ ๒ ๓.๙๒ ๐.๘๓ มาก 

 ด้านที่ ๓ กระบวนการ     
๑๑. สร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ๓.๙๔ ๐.๘๒ มาก 
๑๒. สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ ๓.๙๔ ๐.๘๕ มาก 
๑๓. ส่งเสริมความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การ ๓.๙๖ ๐.๘๗ มาก 
๑๔. จัดบริการสนับสนุนทรัพยากรด้วยความสะดวก รวดเร็ว ๓.๘๔ ๐.๘๖ มาก 
๑๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในหน้าที่รับผิดชอบ ๔.๐๒ ๐.๘๒ มาก 

รวมเฉลี่ยด้านที่ ๓ ๓.๙๔ ๐.๘๕ มาก 
 ด้านที่ ๔ ผลผลิต     
๑๖. ผู้จบการศึกษามีศักยภาพในการท างานสูง ๓.๙๑ ๐.๗๗ มาก 
๑๗. ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง ๓.๘๙ ๐.๘๔ มาก 
๑๘. ศิษย์เก่ามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ๓.๘๔ ๐.๘๘ มาก 
๑๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในประเทศ ๓.๘๒ ๐.๘๔ มาก 
๒๐. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ ๓.๖๔ ๐.๙๕ มาก 

รวมเฉลี่ยด้านที่ ๔ ๓.๘๒ ๐.๘๖ มาก 
รวมเฉลี่ยทุกด้าน ๓.๙๕ ๐.๘๓ มาก 

  

 จากตารางที่ ๒๔ พบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                 
ด้านการบริหารงานเชิงระบบ โดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                   
ด้านบริบทมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านทรัพยากร 
และด้านผลผลิต ตามล าดับ  

๙๑ 

ตารางท่ี ๒๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  

การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

 ด้านที่ ๑ การผลิตบัณฑิต    
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๔.๑๔ ๐.๗๓ มาก 
๒. เน้นศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๙๗ ๐.๗๖ มาก 
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสร้างสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน 
๓.๙๘ ๐.๗๕ มาก 

๔. พัฒนาคุณธรรมด้วยการท ากิจกรรมเพ่ือชุมชน ๔.๐๖ ๐.๘๒ มาก 
๕. สร้างคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ ๔.๐๑ ๐.๗๖ มาก 

 รวมเฉลี่ยด้านที่ ๑ ๔.๐๓ ๐.๗๗ มาก 
 ด้านที่ ๒ การวิจัย    

๖. มุ่งม่ันมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการวิจัย ๓.๙๘ ๐.๘๐ มาก 
๗. มุ่งม่ันในการเป็นสถาบันเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ๔.๐๑ ๐.๘๑ มาก 
๘. ส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน ๓.๙๗ ๐.๗๙ มาก 

 รวมเฉลี่ยด้านที่ ๒ ๓.๙๙ ๐.๘๐ มาก 
 ด้านที่ ๓ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ๔.๒๓ ๐.๗๒ มาก 
๑๐. จัดระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ๔.๐๖ ๐.๗๘ มาก 
๑๑. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม ๔.๐๓ ๐.๗๖ มาก 

 รวมเฉลี่ยด้านที่ ๓ ๔.๑๑ ๐.๗๖ มาก 
 ด้านที่ ๔ การบริการวิชาการแก่ชุมชน    

๑๒. จัดการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๔.๐๔ ๐.๗๘ มาก 
๑๓. สร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ๔.๐๓ ๐.๗๙ มาก 
๑๔. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
๔.๐๔ ๐.๗๘ มาก 

๑๕. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีความเชื่อมโยงกับชุมชนอย่าง                
เป็นระบบ 

๓.๙๘ ๐.๘๕ มาก 

รวมเฉลี่ยด้านที่ ๔ ๔.๐๒ ๐.๘๐ มาก 
รวมเฉลี่ยทุกด้าน ๔.๐๔ ๐.๗๘ มาก 

 

 จากตารางที่ ๒๕ พบว่า ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก                     
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ด้าน              
การผลิตบัณฑิต ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านการวิจัย ตามล าดับ 

 



๙๒ 

ตารางที่ ๒๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

๔.๐๐ ๐.๗๕ มาก 

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

๓.๙๖ ๐.๗๗ มาก 

๓. หลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับ            
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๓.๙๓ ๐.๗๖ มาก 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่             
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบ             
ต่อสาธารณะ  

๔.๐๔ ๐.๗๔ มาก 

๕. หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มี
ข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้               

๔.๐๗ ๐.๘๓ มาก 

๖. หลักการมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง                  
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย                   

๔.๐๐ ๐.๘๒ มาก 

๗. หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่              
ส่วนงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดี
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๔.๐๒ ๐.๘๑ มาก 

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

๔.๐๕ ๐.๘๐ มาก 

๙. หลักความเสมอภาค : บริหารจัดการโดยยึดหลักความ                
เท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   

๓.๙๗ ๐.๘๓ มาก 

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้น
กระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และ                   
เสียประโยชน์ 

๔.๐๑ ๐.๘๐ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๐๑ ๐.๗๙ มาก 
   

 จากตารางที่  ๒๖ พบว่า การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                   
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า               
หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้  รองลงมาได้แก่     
หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง และหลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย                
ที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตามล าดับ               



๙๒ 

ตารางที่ ๒๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

๔.๐๐ ๐.๗๕ มาก 

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

๓.๙๖ ๐.๗๗ มาก 

๓. หลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับ            
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๓.๙๓ ๐.๗๖ มาก 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่             
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบ             
ต่อสาธารณะ  

๔.๐๔ ๐.๗๔ มาก 

๕. หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มี
ข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้               

๔.๐๗ ๐.๘๓ มาก 

๖. หลักการมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง                  
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย                   

๔.๐๐ ๐.๘๒ มาก 

๗. หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่              
ส่วนงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดี
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๔.๐๒ ๐.๘๑ มาก 

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

๔.๐๕ ๐.๘๐ มาก 

๙. หลักความเสมอภาค : บริหารจัดการโดยยึดหลักความ                
เท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   

๓.๙๗ ๐.๘๓ มาก 

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้น
กระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และ                   
เสียประโยชน์ 

๔.๐๑ ๐.๘๐ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๐๑ ๐.๗๙ มาก 
   

 จากตารางที่  ๒๖ พบว่า การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                   
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า               
หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้  รองลงมาได้แก่     
หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง และหลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย                
ที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตามล าดับ               

๙๓ 

จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดของแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามหรือ ผู้ประเมินซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย โดยสรุปจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

 

ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย 
 การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมเป็นไปอย่างมีระบบ มีการปฏิบัติงานตามแบบแผน 
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ผู้บริหารมีความร่วมมือกับชุมชนโดยมีอัตลักษณ์ชัดเจน ด้านการพัฒนาชุมชนด้านการท าวิจัยการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศจ านวนมากและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ บุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพมีความรู้
ความสามารถในการท างานและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ คณะครุศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาสอบครูคืนถิ่นได้
เป็นอันดับที่ ๓ ของประเทศ โครงการโดดเด่นในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก  
 
 

ด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้คณาจารย์ เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
คณาจารย์มีความในการร่วมมือกันท างานด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ทุกคณะ ด้านงานวิจัยต่างๆ เป็นต้น   
 
 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ มีการ
ควบคุมดูแล การเงิน พัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนและโปร่งใส ควรมีการอบรมให้กับ
บุคลากรเรื่องการเบิกจ่ายเงินต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ควรจัดหางบประมาณในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับสมัคร
นักศึกษา สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการจัดหาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย  
 
 

ด้านบุคลากร 
 บุคลากรบางส่วนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย การท างานเน้นงานประจ าและงาน
เร่งด่วนซึ่งมีปริมาณมากจนอาจท าให้บุคลากรละเลยความสนใจสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลง 
และควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรควรมีการบริการด้วยใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
และควรให้บุคลากรได้รับสิทธิ์สวัสดิการที่เท่าเทียมกัน 
 

ด้านเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ความทันสมัย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยควรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ทั้งข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
 
 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กรที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและเป็น
ระบบ และการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาควรมีเจ้าหน้าที่จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศท างานร่วมกันโดยวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครอย่างเป็นระบบ ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ส่งไปถึงนักศึกษาจ านวนมาก 



๙๔ 

รวมท้ังการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกและเครือข่ายศิษย์เก่า  
ได้รับทราบให้มากขึ้น 
 
 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเรื่องความสะอาด การเพิ่มพื้นท่ีท่ีจอด
รถยนต์และจักรยานยนต์ส าหรับนักศึกษา การพัฒนาภูมิทัศน์ควรมีการปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่มเติม การจัด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมและทันสมัย การจัดหาห้องน้ าส าหรับคณาจารย์และ
นักศึกษาให้เพียงพอ รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าอยู่เสมอ การปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียน 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การดูแลป้องกันอันตรายใหแ้ก่นักศึกษาท่ีใช้ลิฟต์และระบบไฟฟ้าใหม้ีความปลอดภัยอยู่เสมอ  
 

๔.๒ การประเมินผลการรับ รู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี ๒๗ 
 

ตารางที ่๒๗ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 

 สถานภาพ จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ 
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

๑. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๒,๔๓๙ ๒,๑๗๑ ๘๙.๐๑ 
๒. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒,๗๔๕ ๑,๙๙๐ ๗๒.๕๐ 
๓. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒,๙๖๐ ๒,๒๑๗ ๗๔.๙๐ 
๔. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๓,๑๔๐ ๒,๐๔๖ ๖๕.๑๖ 
๕. นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๕๑๓ ๔๔๖ ๘๖.๙๔ 

รวม ๑๑,๗๙๗ ๘,๘๗๐ ๗๕.๑๙ 
  

 จากตารางท่ี ๒๗ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๘,๘๗๐ คน จากจ านวนท้ังหมด 
๑๑,๗๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๙ โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นกลุ่มนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
รองลงมาได้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามล าดับ สามารถแสดงได้ 
ดังแผนภูมิท่ี ๙ 
 

 
แผนภู มิที่  ๙  สถานภาพผู้ประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็น ของนัก ศึกษาต่อการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

2,171 

1,990 2,217 

2,046 
446 นักศึกษาคณะครุศาสตร์

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี



๙๔ 

รวมท้ังการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกและเครือข่ายศิษย์เก่า  
ได้รับทราบให้มากขึ้น 
 
 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเรื่องความสะอาด การเพิ่มพื้นท่ีท่ีจอด
รถยนต์และจักรยานยนต์ส าหรับนักศึกษา การพัฒนาภูมิทัศน์ควรมีการปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่มเติม การจัด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมและทันสมัย การจัดหาห้องน้ าส าหรับคณาจารย์และ
นักศึกษาให้เพียงพอ รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าอยู่เสมอ การปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียน 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การดูแลป้องกันอันตรายใหแ้ก่นักศึกษาท่ีใช้ลิฟต์และระบบไฟฟ้าใหม้ีความปลอดภัยอยู่เสมอ  
 

๔.๒ การประเมินผลการรับ รู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี ๒๗ 
 

ตารางที ่๒๗ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 

 สถานภาพ จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ 
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

๑. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๒,๔๓๙ ๒,๑๗๑ ๘๙.๐๑ 
๒. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒,๗๔๕ ๑,๙๙๐ ๗๒.๕๐ 
๓. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒,๙๖๐ ๒,๒๑๗ ๗๔.๙๐ 
๔. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๓,๑๔๐ ๒,๐๔๖ ๖๕.๑๖ 
๕. นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๕๑๓ ๔๔๖ ๘๖.๙๔ 

รวม ๑๑,๗๙๗ ๘,๘๗๐ ๗๕.๑๙ 
  

 จากตารางท่ี ๒๗ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๘,๘๗๐ คน จากจ านวนท้ังหมด 
๑๑,๗๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๙ โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นกลุ่มนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
รองลงมาได้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามล าดับ สามารถแสดงได้ 
ดังแผนภูมิท่ี ๙ 
 

 
แผนภู มิที่  ๙  สถานภาพผู้ประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็น ของนัก ศึกษาต่อการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

2,171 

1,990 2,217 

2,046 
446 นักศึกษาคณะครุศาสตร์

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี

๙๕ 

ตารางที่ ๒๘ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ                    
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวมของปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

ผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

ด้านที่ ๑ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ๓.๗๘ ๐.๘๖ มาก 
ด้านที่ ๒ วัฒนธรรมองค์กร  ๓.๙๒ ๐.๗๘ มาก 
ด้านที่ ๓ พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ๓.๙๗ ๐.๗๙ มาก 
ด้านที่ ๔ การให้บริการของหน่วยงานฯ ๓.๗๖ ๐.๘๕ มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.๘๕ ๐.๘๒ มาก 
  

 จากตารางท่ี ๒๘ พบว่า ผลการประเมินการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก                 
โดยด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กร และ                 
ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ตามล าดับ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๑๐ 
 

 
แผนภูมิที่ ๑๐ การประเมินการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย                      

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ตารางที่ ๒๙  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็น ของนักศึกษา                       

ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ๓.๙๐ ๐.๗๙ มาก 
๒. รู้สึกสดช่ืนและมีความหวังเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย ๓.๘๐ ๐.๘๐ มาก 
๓. มีความพอใจในอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม                         

โดยท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
๓.๗๖ ๐.๘๒ มาก 

๔. อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย              
สะอาดเป็นระเบียบ สวยงาม ร่มรื่น และได้รับการดูแล             
อย่างเหมาะสม 

๓.๗๕ ๐.๘๒ มาก 

๕. โรงอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารมีเพียงพอ สะอาด               
ถูกหลักสุขอนามัย และราคาเป็นธรรม  

๓.๖๙ ๐.๘๖ มาก 

๓.๗๘

๓.๙๒
๓.๙๗

๓.๗๖ ด้านที่ ๑ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย
ด้านที่ ๒ วัฒนธรรมองค์กร 
ด้านที่ ๓ พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์
ด้านที่ ๔ การให้บริการของหน่วยงานฯ



๙๖ 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๕. โรงอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารมีเพียงพอ สะอาด               
ถูกหลักสุขอนามัย และราคาเป็นธรรม  

๓.๖๙ ๐.๘๖ มาก 

๖. ห้องน้ า ห้องสุขามีเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ๓.๕๘ ๐.๙๒ มาก 
๗. มีสถานที่พักผ่อน สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย และ

สถานที่จัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างพอเพียงและเหมาะสม 
๓.๕๓ ๐.๙๔ มาก 

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ ๓.๔๐ ๐.๙๘ ปานกลาง 
๙. มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่างๆ ทั้งแบบ

บรรยาย แบบสาธิต แบบทดลองปฏิบัติการ การท างาน            
หรือท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ฯลฯ 

๓.๗๔ ๐.๘๔ มาก 

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

๓.๘๗ ๐.๘๓ มาก 

๑๑. มีศูนย์หนังสือที่สะดวกแก่การซื้อหาต ารา อุปกรณ์การเรียน 
การกีฬา การปฏิบัติทดลองอย่างเหมาะสม 

๓.๘๐ ๐.๘๓ มาก 

๑๒. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายที่พร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

๓.๗๐ ๐.๘๕ มาก 

๑๓. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องพร้อมส าหรับการใช้งาน ๓.๗๒ ๐.๘๕ มาก 
๑๔. บรรยากาศในห้องเรียนเปิดเผย ไว้ใจซึ่งกันและกัน ๓.๘๐ ๐.๘๐ มาก 
๑๕. มีบรรยากาศทางวิชาการเหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
๓.๘๒ ๐.๗๙ มาก 

๑๖. ภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาคณะนี้ ๔.๐๗ ๐.๘๒ มาก 
๑๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ๓.๙๒ ๐.๘๒ มาก 
๑๘. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคณาจารย์ ๔.๐๑ ๐.๘๑ มาก 
๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่างๆ ๓.๘๑ ๐.๘๔ มาก 
๒๐. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ๓.๙๕ ๐.๘๒ มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.๗๘ ๐.๘๖ มาก 
    

 จากตารางที่ ๒๙ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาคณะนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีความเชื่อมั่น
ศรัทธาในคณาจารย์ และคณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตามล าดับ และมีเพียง ๑ ข้อ คือ การจราจรใน
มหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๕. โรงอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารมีเพียงพอ สะอาด               
ถูกหลักสุขอนามัย และราคาเป็นธรรม  

๓.๖๙ ๐.๘๖ มาก 

๖. ห้องน้ า ห้องสุขามีเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ๓.๕๘ ๐.๙๒ มาก 
๗. มีสถานที่พักผ่อน สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย และ

สถานที่จัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างพอเพียงและเหมาะสม 
๓.๕๓ ๐.๙๔ มาก 

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ ๓.๔๐ ๐.๙๘ ปานกลาง 
๙. มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่างๆ ทั้งแบบ

บรรยาย แบบสาธิต แบบทดลองปฏิบัติการ การท างาน            
หรือท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ฯลฯ 

๓.๗๔ ๐.๘๔ มาก 

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

๓.๘๗ ๐.๘๓ มาก 

๑๑. มีศูนย์หนังสือที่สะดวกแก่การซื้อหาต ารา อุปกรณ์การเรียน 
การกีฬา การปฏิบัติทดลองอย่างเหมาะสม 

๓.๘๐ ๐.๘๓ มาก 

๑๒. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายที่พร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

๓.๗๐ ๐.๘๕ มาก 

๑๓. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องพร้อมส าหรับการใช้งาน ๓.๗๒ ๐.๘๕ มาก 
๑๔. บรรยากาศในห้องเรียนเปิดเผย ไว้ใจซึ่งกันและกัน ๓.๘๐ ๐.๘๐ มาก 
๑๕. มีบรรยากาศทางวิชาการเหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
๓.๘๒ ๐.๗๙ มาก 

๑๖. ภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาคณะนี้ ๔.๐๗ ๐.๘๒ มาก 
๑๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ๓.๙๒ ๐.๘๒ มาก 
๑๘. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคณาจารย์ ๔.๐๑ ๐.๘๑ มาก 
๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่างๆ ๓.๘๑ ๐.๘๔ มาก 
๒๐. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ๓.๙๕ ๐.๘๒ มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.๗๘ ๐.๘๖ มาก 
    

 จากตารางที่ ๒๙ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาคณะนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีความเชื่อมั่น
ศรัทธาในคณาจารย์ และคณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตามล าดับ และมีเพียง ๑ ข้อ คือ การจราจรใน
มหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 

๙๗ 

ตารางที่ ๓๐ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยา ลัยราชภัฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาของนั กศึกษา  ด้ านวัฒนธรรมองค์ กร  
“บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

 

วัฒนธรรมองค์กร ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปล
ความหมาย 

 ๑. ค าขวัญ “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
กระตุ้นให้ท่าน มีมานะในการเรียน 

๓.๙๙ ๐.๘๐ มาก 

 ๒. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ๓.๙๒ ๐.๗๗ มาก 
 ๓. นักศึกษาเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ๓.๘๙ ๐.๗๘ มาก 

   ๔. นักศึกษาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๓.๘๘ ๐.๗๘ มาก 
๕. นักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์ ๓.๙๒ ๐.๗๖ มาก 
๖. นักศึกษารับรู้ความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จของ

มหาวิทยาลัย 
๓.๘๗ ๐.๗๗ มาก 

๗. นักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในการเป็นประชาคม ที่รักการ
ท างานเป็นทีม 

๓.๘๗ ๐.๗๗ มาก 

๘. นักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคม           
ที่รับผิดชอบในหน้าที่ 

๓.๘๙ ๐.๗๗ มาก 

๙. นักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมที่ยึดมั่น
ในวิธีการแห่งปัญญาและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 

๓.๙๐ ๐.๗๗ มาก 

๑๐. นักศึกษารับรู้และตระหนักในความเป็นประชาคมที่ยึดมั่น 
ในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ 

๓.๙๓ ๐.๗๗ มาก 

๑๑. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม 
ที่ตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

๓.๙๓ ๐.๗๗ มาก 

๑๒. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของการเป็นประชาคม               
ที่เคารพเสียงส่วนใหญ่ โดยไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย 

๓.๙๒ ๐.๗๗ มาก 

๑๓. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของการเป็นประชาคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ 

๓.๙๓ ๐.๗๗ มาก 

๑๔. นักศึกษารักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย ๓.๙๕ ๐.๗๙ มาก 
๑๕ นักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการ

ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
ที่มีต่อชาติบ้านเมืองและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

๔.๐๖ ๐.๘๐ มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.๙๒ ๐.๗๙ มาก 
 
  

 จากตารางที่ ๓๐ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านวัฒนธรรมองค์กร“บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อชาติบ้านเมืองและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ค าขวัญ “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”กระตุ้นให้
ท่าน มีมานะในการเรียน และนักศึกษารักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 



๙๘ 

ตารางท่ี ๓๑  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ                   
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรมการสอนของ
คณาจารย์ 

 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน ๔.๐๕ ๐.๗๖ มาก 
 ๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ ๔.๐๐ ๐.๗๗ มาก 
 ๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง  

ได้ทดลองใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ 
และได้สร้างความรู้ใหม่  

๓.๙๙ ๐.๗๗ มาก 

   ๔. คณาจารย์สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ ๓.๙๓ ๐.๗๙ มาก 
๕. คณาจารย์มีความสามารถในการบรรยายและถ่ายทอด

ความรู้ 
๓.๙๗ ๐.๗๗ มาก 

๖. คณาจารย์มีความทันสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู้ ๓.๙๗ ๐.๗๘ มาก 
๗. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน ๓.๙๗ ๐.๗๗ มาก 
๘. คณาจารย์มีความสามารถในการจูงใจและเสริมแรง ๓.๙๓ ๐.๗๘ มาก 
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา ๓.๙๗ ๐.๘๐ มาก 

๑๐. คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ๓.๙๙ ๐.๗๘ มาก 
๑๑. คณาจารย์มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผล           

นักศึกษา 
๓.๙๗ ๐.๗๘ มาก 

๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา ๓.๙๕ ๐.๘๑ มาก 
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นักศึกษารักษา

ระเบียบวินัย 
๓.๙๖ ๐.๗๙ มาก 

๑๔. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้                    
ทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

๓.๙๙ ๐.๗๗ มาก 

๑๕ คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

๓.๙๖ ๐.๗๙ มาก 

๑๖ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอน              
ของคณาจารย์ 

๓.๙๕ ๐.๘๐ มาก 

๑๗ นักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผู้สอน ๓.๙๑ ๐.๘๒ มาก 
รวมเฉลี่ย ๓.๙๗ ๐.๗๙ มาก 

  

 จากตารางที่ ๓๑ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนักศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์  โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ 
คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ และคณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง  
ได้ทดลองใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ และได้สร้างความรู้ใหม่ ตามล าดับ 
 
 
 



๙๘ 

ตารางท่ี ๓๑  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ                   
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรมการสอนของ
คณาจารย์ 

 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน ๔.๐๕ ๐.๗๖ มาก 
 ๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ ๔.๐๐ ๐.๗๗ มาก 
 ๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง  

ได้ทดลองใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ 
และได้สร้างความรู้ใหม่  

๓.๙๙ ๐.๗๗ มาก 

   ๔. คณาจารย์สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ ๓.๙๓ ๐.๗๙ มาก 
๕. คณาจารย์มีความสามารถในการบรรยายและถ่ายทอด

ความรู้ 
๓.๙๗ ๐.๗๗ มาก 

๖. คณาจารย์มีความทันสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู้ ๓.๙๗ ๐.๗๘ มาก 
๗. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน ๓.๙๗ ๐.๗๗ มาก 
๘. คณาจารย์มีความสามารถในการจูงใจและเสริมแรง ๓.๙๓ ๐.๗๘ มาก 
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา ๓.๙๗ ๐.๘๐ มาก 

๑๐. คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ๓.๙๙ ๐.๗๘ มาก 
๑๑. คณาจารย์มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผล           

นักศึกษา 
๓.๙๗ ๐.๗๘ มาก 

๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา ๓.๙๕ ๐.๘๑ มาก 
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นักศึกษารักษา

ระเบียบวินัย 
๓.๙๖ ๐.๗๙ มาก 

๑๔. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้                    
ทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

๓.๙๙ ๐.๗๗ มาก 

๑๕ คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

๓.๙๖ ๐.๗๙ มาก 

๑๖ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอน              
ของคณาจารย์ 

๓.๙๕ ๐.๘๐ มาก 

๑๗ นักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผู้สอน ๓.๙๑ ๐.๘๒ มาก 
รวมเฉลี่ย ๓.๙๗ ๐.๗๙ มาก 

  

 จากตารางที่ ๓๑ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนักศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์  โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ 
คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ และคณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง  
ได้ทดลองใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ และได้สร้างความรู้ใหม่ ตามล าดับ 
 
 
 

๙๙ 

ตารางท่ี ๓๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ด้ านการให้บริการของหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย 

 

การให้บริการของหน่วยงานฯ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ ๓.๘๔ ๐.๘๑ มาก 
๒. เอกสาร สื่อและแหล่งความรู้ต่างๆ มีความพอเพียง ๓.๘๒ ๐.๘๑ มาก 
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า ๓.๘๔ ๐.๘๑ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ ๓.๘๑ ๐.๘๒ มาก 

 รวมเฉลี่ยด้านที่ ๑ ๓.๘๓ ๐.๘๑ มาก 
 ส านักคอมพิวเตอร์    

๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ ๓.๘๐ ๐.๘๒ มาก 
๒. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ๓.๗๓ ๐.๘๙ มาก 
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก ๓.๗๗ ๐.๘๔ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักคอมพิวเตอร์ ๓.๗๙ ๐.๘๒ มาก 

 รวมเฉลี่ยด้านที่ ๒ ๓.๗๗ ๐.๘๔ มาก 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

๑. ได้รับความสะดวกสูงในการลงทะเบียนวิชาเรียน ๓.๗๙ ๐.๘๔ มาก 
๒. บริการเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนมีประสิทธิภาพสูง ๓.๘๑ ๐.๘๒ มาก 
๓. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพสูง ๓.๘๕ ๐.๘๒ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ๓.๘๐ ๐.๘๓ มาก 

 รวมเฉลี่ยด้านที่ ๓ ๓.๘๑ ๐.๘๓ มาก 
 ส านักกิจการนักศึกษา    

๑. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพสูง ๓.๗๘ ๐.๘๔ มาก 
๒. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง ๓.๗๔ ๐.๘๗ มาก 
๓. กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษามีประสิทธิผลสูง ๓.๗๗ ๐.๘๕ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักกิจการนักศึกษา ๓.๗๖ ๐.๘๖ มาก 

รวมเฉลี่ยด้านที่ ๔ ๓.๗๖ ๐.๘๕ มาก 
รวมเฉลี่ยทุกด้าน ๓.๗๙ ๐.๘๓ มาก 

 

 จากตารางที่ ๓๒ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง                    
ของมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ ๑ ห้องสมุด
หรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านที่ ๓ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และด้านที่ ๔ ส านักกิจการนักศึกษา ตามล าดับ 
 
 



๑๐๐ 

ตารางที่ ๓๓ ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักศึกษาต่อสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนในการบริหารงานของ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ล าดับ ประเด็นความคิดเห็น จ านวน 
๑. การจัดพ้ืนที่จอดรถในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ ๑๐๗ 
๒. การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าให้ทั่วถึง ๖๓ 
๓. การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ ๖๒ 
๔. การบริหารจัดการเรื่องการสูบบุหรี่และการจัดหาสถานที่สูบบุหรี่ให้เพียงพอ ๕๕ 
๕ การดูแลรักษาและบริหารจัดการลิฟต์ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอ ๔๘ 
๖. การบริหารจัดการห้องเรียนให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมใช้งาน ๔๘ 
๗. การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพทั้งผู้จัดและ

ผู้เข้าร่วม 
๔๕ 

๘. การมีจิตบริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร ๔๔ 
๙. การให้บริการ Wifi และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ ๓๙ 

๑๐. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ทั่วถึง ๓๐ 
๑๑. การจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกและปลอดภัย ๒๖ 
๑๒. การจัดหาหนังสือในห้องสมุดให้เพียงพอ ๒๔ 
๑๓. การบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ ๒๒ 
๑๔. การให้บริการของโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและราคาถูก ๒๐ 
๑๕. การจัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมและการออกก าลังกายให้เพียงพอ ๑๘ 
๑๖. การจัดบริการรถไฟฟ้าให้เพียงพอและต่อเนื่อง ๑๒ 

  

 จากตารางที ่๓๓ พบว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาต่อสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน ๓ ประเด็นแรกที่มีจ านวนความคิดเห็นสูงสุด
ได้แก่ ๑) การจัดพ้ืนที่จอดรถในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ ๒) การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าให้ทั่วถึง 
และ ๓) การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

ตารางที่ ๓๓ ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักศึกษาต่อสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนในการบริหารงานของ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ล าดับ ประเด็นความคิดเห็น จ านวน 
๑. การจัดพ้ืนที่จอดรถในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ ๑๐๗ 
๒. การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าให้ทั่วถึง ๖๓ 
๓. การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ ๖๒ 
๔. การบริหารจัดการเรื่องการสูบบุหรี่และการจัดหาสถานที่สูบบุหรี่ให้เพียงพอ ๕๕ 
๕ การดูแลรักษาและบริหารจัดการลิฟต์ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอ ๔๘ 
๖. การบริหารจัดการห้องเรียนให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมใช้งาน ๔๘ 
๗. การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพทั้งผู้จัดและ

ผู้เข้าร่วม 
๔๕ 

๘. การมีจิตบริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร ๔๔ 
๙. การให้บริการ Wifi และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ ๓๙ 

๑๐. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ทั่วถึง ๓๐ 
๑๑. การจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกและปลอดภัย ๒๖ 
๑๒. การจัดหาหนังสือในห้องสมุดให้เพียงพอ ๒๔ 
๑๓. การบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ ๒๒ 
๑๔. การให้บริการของโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและราคาถูก ๒๐ 
๑๕. การจัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมและการออกก าลังกายให้เพียงพอ ๑๘ 
๑๖. การจัดบริการรถไฟฟ้าให้เพียงพอและต่อเนื่อง ๑๒ 

  

 จากตารางที ่๓๓ พบว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาต่อสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน ๓ ประเด็นแรกที่มีจ านวนความคิดเห็นสูงสุด
ได้แก่ ๑) การจัดพ้ืนที่จอดรถในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ ๒) การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าให้ทั่วถึง 
และ ๓) การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๑ 

๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นการสอบถาม                 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี               
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

๔.๓.๑  การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี 
ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี สามารถแสดง

ได้ดังตารางท่ี ๓๔ 
 

ตารางที ่๓๔ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 
 

 สถานภาพ จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคน 
ที่ตอบแบบสอบถาม 

ร้อยละ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒๓ ๑๗ ๗๓.๙๑ 
๒. กรรมการสภาวิชาการ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ 
๓. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๒๓ ๑๖ ๖๙.๕๗ 
๔. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๒๑ ๒๑ ๑๐๐.๐๐ 
๕. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ๙๓ ๗๘ ๘๓.๘๗ 
๖. กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ๒๘ ๒๐ ๗๑.๔๓ 
๗. ผู้น าในองค์การนักศึกษา ๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๒๑๑ ๑๗๕ ๘๒.๙๔ 
  
 จากตารางท่ี ๓๔ พบว่า จ านวนผู้ประเมินท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถาม มีจ านวน ๑๗๕ คน                 
จากจ านวนท้ังหมด ๒๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๔  โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นกรรมการสภาวิชาการ และ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รองลงมาได้แก่ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และส่วนน้อยท่ีสุด ได้แก่ 
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังแผนภูมิท่ี ๑๑ 

 

 
 

 แผนภูมิที่ ๑๑ สถานภาพผู้ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี 
 
 
 

๑๗ ๑๖
๑๖

๒๑
๗๘

๒๐ ๗
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภาวิชาการ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)
กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ
ผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา



๑๐๒ 

ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีโดยรวมเปรียบเทียบระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ตารางที ่๓๕ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี โดยรวม 
 
 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่
ของอธิการบดี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 
ด้านที่ ๑ คุณลักษณะผู้น า ๔.๓๘ ๐.๗๔ มาก ๔.๔๑ ๐.๗๒ มาก 
ด้านที่ ๒ การบริหารงานตามหน้าท่ี ๔.๔๑ ๐.๖๗ มาก ๔.๔๓ ๐.๗๑ มาก 
ด้านที่ ๓ การบริหารงานตามหลัก 
           ธรรมาภิบาล 

๔.๓๖ ๐.๗๖ มาก ๔.๓๙ ๐.๗๒ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๓๕ ๐.๗๓ มาก ๔.๔๑ ๐.๗๒ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๓๕ พบว่า การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับ
มากท้ังสองปี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี                  
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ด้านคุณลักษณะผู้น า และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ               
ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ด้าน
คุณลักษณะผู้น า และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ แสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๑๒ 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี โดยรวม เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๑ ด้านท่ี ๒ ด้านท่ี ๓

๔.๓๘
๔.๔๑

๔.๓๖

๔.๔๑ ๔.๔๓

๔.๓๙

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑



๑๐๒ 

ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีโดยรวมเปรียบเทียบระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ตารางที ่๓๕ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี โดยรวม 
 
 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่
ของอธิการบดี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 
ด้านที่ ๑ คุณลักษณะผู้น า ๔.๓๘ ๐.๗๔ มาก ๔.๔๑ ๐.๗๒ มาก 
ด้านที่ ๒ การบริหารงานตามหน้าท่ี ๔.๔๑ ๐.๖๗ มาก ๔.๔๓ ๐.๗๑ มาก 
ด้านที่ ๓ การบริหารงานตามหลัก 
           ธรรมาภิบาล 

๔.๓๖ ๐.๗๖ มาก ๔.๓๙ ๐.๗๒ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๓๕ ๐.๗๓ มาก ๔.๔๑ ๐.๗๒ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๓๕ พบว่า การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับ
มากท้ังสองปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี                  
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ด้านคุณลักษณะผู้น า และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ               
ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ด้าน
คุณลักษณะผู้น า และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ แสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๑๒ 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี โดยรวม เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๑ ด้านท่ี ๒ ด้านท่ี ๓

๔.๓๘
๔.๔๑

๔.๓๖

๔.๔๑ ๔.๔๓

๔.๓๙

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑๐๓ 

ตารางที่ ๓๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
อธิการบดีด้านคุณลักษณะผู้น า 

 

คุณลักษณะผู้น า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก าหนดทิศทาง             
การด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ          

๔.๔๐ ๐.๗๐ มาก 

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๔.๓๙ ๐.๗๑ มาก 

๓. มีความสามารถในการชี้น าและรับผิดชอบต่อสังคม   ๔.๔๐ ๐.๗๒ มาก 
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ    ๔.๔๔ ๐.๗๑ มาก 
๕. สร้างขวัญก าลังใจและให้การสนับสนุนความก้าวหน้าและ

สวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม  
๔.๔๑ ๐.๗๘ มาก 

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่ายและ
สนับสนุนการท างานเป็นทีม   

๔.๔๐ ๐.๗๒ มาก 

๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา ๔.๔๙ ๐.๖๘ มาก 
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย 
๔.๓๕ ๐.๗๓ มาก 

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

๔.๓๗ ๐.๗๔ มาก 

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี                        
ความเจริญก้าวหน้า 

๔.๔๗ ๐.๗๐ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๔๑ ๐.๗๒ มาก 
 
 จากตารางที่ ๓๖ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีด้านคุณลักษณะผู้น า 
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แสดงมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า และแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

ตารางท่ี ๓๗  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี
ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ 

 

การบริหารงานตามหน้าที่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ๑. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ และของ
มหาวิทยาลัย        

๔.๔๙ ๐.๖๔ มาก 

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๔๖ ๐.๖๗ มาก 

 ๓. ควบคุม ดูแล บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ 
ของมหาวิทยาลัย  

๔.๔๔ ๐.๖๕ มาก 

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

๔.๓๙ ๐.๗๐ มาก 

๕. ควบคุมดูแล สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้             
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ      
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๓๘ ๐.๗๔ มาก 

๖. จัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ๔.๔๔ ๐.๖๙ มาก 
๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม

เป้าหมายอย่างครบถ้วน 
๔.๔๓ ๐.๗๐ มาก 

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ๔.๔๔ ๐.๖๙ มาก 
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ ๔.๔๘ ๐.๖๙ มาก 

๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจนครอบคลุม
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

๔.๔๓ ๐.๗๕ มาก 

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ                
เพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

๔.๓๙ ๐.๗๙ มาก 

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย                      
ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

๔.๓๘ ๐.๗๔ มาก 

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนิสิต
นักศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๔.๔๓ ๐.๗๗ มาก 

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ไปบริหารงาน 

๔.๓๘ ๐.๗๓ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๔๓ ๐.๗๑ มาก 
 

  

 จากตารางที่ ๓๗ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีด้านการบริหารงาน             
ตามหน้าที่ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย               
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย       



๑๐๔ 

ตารางท่ี ๓๗  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี
ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ 

 

การบริหารงานตามหน้าที่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ๑. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ และของ
มหาวิทยาลัย        

๔.๔๙ ๐.๖๔ มาก 

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๔๖ ๐.๖๗ มาก 

 ๓. ควบคุม ดูแล บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ 
ของมหาวิทยาลัย  

๔.๔๔ ๐.๖๕ มาก 

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

๔.๓๙ ๐.๗๐ มาก 

๕. ควบคุมดูแล สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้             
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ      
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๓๘ ๐.๗๔ มาก 

๖. จัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ๔.๔๔ ๐.๖๙ มาก 
๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม

เป้าหมายอย่างครบถ้วน 
๔.๔๓ ๐.๗๐ มาก 

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ๔.๔๔ ๐.๖๙ มาก 
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ ๔.๔๘ ๐.๖๙ มาก 

๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจนครอบคลุม
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

๔.๔๓ ๐.๗๕ มาก 

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ                
เพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

๔.๓๙ ๐.๗๙ มาก 

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย                      
ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

๔.๓๘ ๐.๗๔ มาก 

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนิสิต
นักศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๔.๔๓ ๐.๗๗ มาก 

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ไปบริหารงาน 

๔.๓๘ ๐.๗๓ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๔๓ ๐.๗๑ มาก 
 

  

 จากตารางที่ ๓๗ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีด้านการบริหารงาน             
ตามหน้าที่ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย               
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย       

๑๐๕ 

รองลงมา ได้แก่รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ และบริหารงานสอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๓๘ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี                            
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

๔.๓๙ ๐.๗๐ มาก 

๒. หลักประสิทธิภาพ : บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้
ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

๔.๔๐ ๐.๗๓ มาก 

๓. หลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๔.๑๗ ๐.๗๑ มาก 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่            
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ  

๔.๔๘ ๐.๖๘ มาก 

๕. หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  
มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้               

๔.๔๖ ๐.๗๒ มาก 

๖. หลักการมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง   
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย                   

๔.๔๐ ๐.๖๘ มาก 

๗. หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่ส่วนงาน
ต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีให้แก่
มหาวิทยาลัย 

๔.๓๙ ๐.๗๔ มาก 

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

๔.๔๔ ๐.๗๕ มาก 

๙. หลักความเสมอภาค : บริหารจัดการโดยยึดหลัก                 
ความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   

๔.๓๗ ๐.๗๕ มาก 

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : บริหารงานมหาวิทยาลัย โดยเน้น
กระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และ              
เสียประโยชน์ 

๔.๓๗ ๐.๗๐ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๓๙ ๐.๗๒ มาก 
 

 จากตารางที่ ๓๘ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี ด้านการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลักภาระรับผิดชอบ :                    
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ                  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และ



๑๐๖ 

ตรวจสอบได้ และหลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้วยความ               
เป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง ตามล าดับ             
 

๔.๓.๒ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน 

 

ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี ๓๘ 
 

ตารางที่ ๓๙ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 

สถานภาพ จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

๑. คณาจารย์ ๕๖๓ ๒๑๖ ๓๘.๓๗ 
๒. หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าท่ี ๓๓๙ ๑๒๙ ๓๘.๐๕ 

รวม ๙๐๒ ๓๔๕ ๓๘.๑๔ 
 

 จากตารางท่ี ๓๙ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๙๐๒ คน จากจ านวนท้ังหมด 
๙๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๔ โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ รองลงมา ได้แก่หัวหน้าส านักงานหรือ
เจ้าหน้าท่ี แสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๑๓ 
 

 

 
 
 

แผนภูมิท่ี ๑๓  สถานภาพผู้ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน โดยรวม เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑๖

๑๒๙
คณาจารย์
หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าท่ี



๑๐๖ 

ตรวจสอบได้ และหลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้วยความ               
เป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง ตามล าดับ             
 

๔.๓.๒ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน 

 

ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี ๓๘ 
 

ตารางที่ ๓๙ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 

สถานภาพ จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

๑. คณาจารย์ ๕๖๓ ๒๑๖ ๓๘.๓๗ 
๒. หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าท่ี ๓๓๙ ๑๒๙ ๓๘.๐๕ 

รวม ๙๐๒ ๓๔๕ ๓๘.๑๔ 
 

 จากตารางท่ี ๓๙ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๙๐๒ คน จากจ านวนท้ังหมด 
๙๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๔ โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ รองลงมา ได้แก่หัวหน้าส านักงานหรือ
เจ้าหน้าท่ี แสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๑๓ 
 

 

 
 
 

แผนภูมิท่ี ๑๓  สถานภาพผู้ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน โดยรวม เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑๖

๑๒๙
คณาจารย์
หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าท่ี

๑๐๗ 

ตารางที่ ๔๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ 
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย             

ด้านที่ ๑ คุณลักษณะผู้น า ๓.๘๗ ๐.๙๔ มาก ๔.๐๒ ๐.๘๔ มาก 
ด้านที่ ๒ การบริหารงานตามหน้าท่ี ๓.๙๒ ๐.๙๑ มาก ๔.๐๘ ๐.๗๗ มาก 
ด้านที่ ๓ การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ๓.๘๓ ๐.๙๗ มาก ๔.๐๒ ๐.๘๒ มาก 

รวมเฉลี่ย ๓.๘๔ ๐.๙๓ มาก ๔.๐๖ ๐.๘๑ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๔๐ พบว่า การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน ท้ัง ๓ ด้าน โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมากท้ังสองปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้านการ
บริหารงานตามหน้าท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด แสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๑๔ 

 
 
แผนภูมิที่ ๑๔ การปฏิบั ติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน /โรงเรียน  

โดยรวม เปรียบเทียบ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท่ี ๑ ด้านท่ี ๒ ด้านท่ี ๓

๓.๘๗ ๓.๙๒ ๓.๘๓
๔.๐๒ ๔.๐๘ ๔.๐๒

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑



๑๐๘ 

ตารางที่ ๔๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านคุณลักษณะผู้น า 

 
 

ด้านคุณลักษณะผู้น า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก าหนดทิศทาง  
การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน  
อย่างมีคุณภาพ 

๔.๐๔ ๐.๘๒ มาก 

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๔.๐๕ ๐.๘๒ มาก 

๓. มีความสามารถในการชี้น าและรับผิดชอบต่อสังคม ๔.๐๑ ๐.๘๓ มาก 
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ    ๔.๐๖ ๐.๘๒ มาก 
๕. สร้างขวัญก าลังใจ และให้การสนับสนุนความก้าวหน้า 

และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 
๓.๙๖ ๐.๙๓ มาก 

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่าย 
และสนับสนุนการท างานเป็นทีม 

๔.๐๒ ๐.๘๖ มาก 

๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา ๔.๐๖ ๐.๘๒ มาก 
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ/

วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 
๓.๙๗ ๐.๘๖ มาก 

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

๓.๙๙ ๐.๘๔ มาก 

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน /
โรงเรียน ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

๔.๐๖ ๐.๘๑ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๐๒ ๐.๘๔ มาก 
 
 

 จากตารางที่ ๔๑ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านคุณลักษณะผู้น า โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา และแสดงความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่                  
เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ              
เพ่ือก าหนดทิศทาง ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

ตารางที่ ๔๑ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านคุณลักษณะผู้น า 

 
 

ด้านคุณลักษณะผู้น า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก าหนดทิศทาง  
การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน  
อย่างมีคุณภาพ 

๔.๐๔ ๐.๘๒ มาก 

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๔.๐๕ ๐.๘๒ มาก 

๓. มีความสามารถในการชี้น าและรับผิดชอบต่อสังคม ๔.๐๑ ๐.๘๓ มาก 
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ    ๔.๐๖ ๐.๘๒ มาก 
๕. สร้างขวัญก าลังใจ และให้การสนับสนุนความก้าวหน้า 

และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 
๓.๙๖ ๐.๙๓ มาก 

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่าย 
และสนับสนุนการท างานเป็นทีม 

๔.๐๒ ๐.๘๖ มาก 

๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา ๔.๐๖ ๐.๘๒ มาก 
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ/

วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 
๓.๙๗ ๐.๘๖ มาก 

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

๓.๙๙ ๐.๘๔ มาก 

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน /
โรงเรียน ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

๔.๐๖ ๐.๘๑ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๐๒ ๐.๘๔ มาก 
 
 

 จากตารางที่ ๔๑ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านคุณลักษณะผู้น า โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา และแสดงความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่                  
เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ              
เพ่ือก าหนดทิศทาง ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๙ 

ตารางที่ ๔๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ 

 

การบริหารงานตามหน้าที่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

๑. บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน /โรงเรียน               
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ               
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๑๔ ๐.๗๕ มาก 

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๑๔ ๐.๗๓ มาก 

๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
ทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๑๑ ๐.๗๗ มาก 

๔. ควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๐๙ ๐.๗๗ มาก 

๕. ควบคุม ดูแล สถานที่และทรัพย์สินของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน /โรงเรียน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๐๘ ๐.๗๕ มาก 

๖. จัดท าแผนพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน  
ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

๔.๐๗ ๐.๗๖ มาก 

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างครบถ้วน 

๔.๐๕ ๐.๗๖ มาก 

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ๔.๐๖ ๐.๗๖ มาก 
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ ๔.๐๘ ๐.๘๐ มาก 

๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจน ครอบคลุม
ภารกิจต่างๆ ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 

๔.๐๙ ๐.๗๔ มาก 

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ           
ในการบริหารงานและพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน 

๔.๐๕ ๐.๘๐ มาก 

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

๔.๐๑ ๐.๘๓ มาก 

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ                
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนิสิต
นักศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน 

๔.๐๘ ๐.๗๗ มาก 

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ไปบริหารงาน 

๔.๐๔ ๐.๘๒ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๐๘ ๐.๗๗ มาก 
  

  จากตารางที่ ๔๒ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน /โรงเรียน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย และ บริหารงานสอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ควบคุมดูแลบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย/



๑๑๐ 

ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย และควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 
  ตารางที่ ๔๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/  

วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

๔.๐๒ ๐.๘๕ มาก 

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

๔.๐๓ ๐.๘๓ มาก 

๓. หลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๔.๐๒ ๐.๘๑ มาก 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ 

๔.๐๙ ๐.๗๘ มาก 

๕. หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  
มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้                

๔.๐๔ ๐.๘๔ มาก 

๖. หลักการมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือการบริหารและพัฒนาคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 

๓.๙๗ ๐.๘๔ มาก 

๗. หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีให้แก่คณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 

๔.๐๒ ๐.๗๘ มาก 

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

๔.๐๔ ๐.๘๒ มาก 

๙. หลักความเสมอภาค : บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียม
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๓.๙๙ ๐.๘๔ มาก 

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : บริหารงานคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน โดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลงจากความ
คิดเห็นทั้งกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ 

๓.๙๙ ๐.๘๕ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๐๒ ๐.๘๒ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔๓ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าหลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึก
ในความรับผิดชอบต่อสาธารณะมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผย



๑๑๐ 

ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย และควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 
  ตารางที่ ๔๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/  

วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

๔.๐๒ ๐.๘๕ มาก 

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

๔.๐๓ ๐.๘๓ มาก 

๓. หลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๔.๐๒ ๐.๘๑ มาก 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ 

๔.๐๙ ๐.๗๘ มาก 

๕. หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  
มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้                

๔.๐๔ ๐.๘๔ มาก 

๖. หลักการมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือการบริหารและพัฒนาคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 

๓.๙๗ ๐.๘๔ มาก 

๗. หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีให้แก่คณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 

๔.๐๒ ๐.๗๘ มาก 

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

๔.๐๔ ๐.๘๒ มาก 

๙. หลักความเสมอภาค : บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียม
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๓.๙๙ ๐.๘๔ มาก 

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : บริหารงานคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน โดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลงจากความ
คิดเห็นทั้งกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ 

๓.๙๙ ๐.๘๕ มาก 

รวมเฉลี่ย ๔.๐๒ ๐.๘๒ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔๓ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าหลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึก
ในความรับผิดชอบต่อสาธารณะมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผย

๑๑๑ 

ตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้ และ หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง และหลักประสิทธิภาพ : 
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ตามล าดับ            
 

ตารางที่ ๔๔ จ านวนผู้ประเมิน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 

 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน   
จ านวนผู้ประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 

๑. คณะครุศาสตร์  ๓๙ ๔.๐๓ ๐.๘๑ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๔๒ ๓.๙๗ ๐.๗๔ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๖ ๓.๗๓ ๑.๑๒ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๖๓ ๔.๑๕ ๐.๗๖ มาก 
๕. วิทยาลัยการดนตรี ๑๒ ๓.๗๓ ๑.๑๓ มาก 
๖. บัณฑิตวิทยาลัย   ๗ ๓.๗๕ ๑.๐๒ มาก 
๗. ส านักงานอธิการบดี ๑๘ ๓.๙๒ ๐.๗๒ มาก 
๘. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๑๘ ๔.๐๘ ๐.๖๕ มาก 
๙. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕ ๔.๔๐ ๐.๖๕ มาก 

๑๐. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๕ ๔.๐๕ ๐.๖๒ มาก 
๑๑. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ ๔.๐๓ ๐.๕๐ มาก 
๑๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๕ ๓.๙๘ ๐.๒๐ มาก 
๑๓. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๔๕ ๔.๓๔ ๐.๗๑ มาก 
๑๔. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๖ ๓.๙๘ ๐.๗๙ มาก 
๑๕. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๖ ๓.๕๖ ๐.๗๔ มาก 
๑๖. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๓ ๓.๗๗ ๐.๖๑ มาก 
๑๗. หน่วยตรวจสอบภายใน ๙ ๓.๗๗ ๐.๖๘ มาก 
๑๘. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๒ ๓.๘๕ ๐.๖๗ มาก 
๑๙. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๕ ๔.๓๙ ๐.๔๙ มาก 

รวมเฉลี่ย ๓๕๑ ๓.๙๗ ๐.๗๒ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๔๔ พบว่า ผลประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ทั้ง ๓ ด้าน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ รองลงมาได้แก่ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน พบว่าหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ตามล าดับ 
 
 
 



๑๑๒ 

ตารางที่ ๔๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านคุณลักษณะผู้น า จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน  

 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 
จ านวน 

ผู้ประเมิน 
ด้านคุณลักษณะผู้น า 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. คณะครุศาสตร์  ๓๙ ๓.๙๖ ๐.๘๕ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๔๒ ๔.๐๐ ๐.๗๖ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๖ ๔.๑๓ ๐.๘๑ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๖๓ ๓.๗๖ ๑.๑๕ มาก 
๕. วิทยาลัยการดนตรี ๑๒ ๓.๖๕ ๑.๑๙ มาก 
๖. บัณฑิตวิทยาลัย   ๗ ๓.๗๖ ๑.๐๑ มาก 
๗. ส านักงานอธิการบดี ๑๘ ๓.๙๔ ๐.๖๙ มาก 
๘. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๑๘ ๔.๐๔ ๐.๖๕ มาก 
๙. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕ ๔.๓๔ ๐.๖๗ มาก 

๑๐. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๕ ๔.๑๒ ๐.๗๔ มาก 
๑๑. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ ๔.๑๒ ๐.๕๕ มาก 
๑๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๕ ๓.๙๖ ๐.๒๐ มาก 
๑๓. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๔๕ ๔.๓๓ ๐.๗๕ มาก 
๑๔. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๖ ๓.๙๓ ๐.๘๕ มาก 
๑๕. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๖ ๓.๖๒ ๐.๕๘ มาก 
๑๖. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๓ ๓.๖๓ ๐.๖๐ มาก 
๑๗. หน่วยตรวจสอบภายใน ๙ ๔.๐๐ ๐.๗๖ มาก 
๑๘. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๒ ๔.๓๑ ๐.๘๗ มาก 
๑๙. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๕ ๔.๓๒ ๐.๔๗ มาก 

รวมเฉลี่ย ๓๕๑ ๔.๐๒ ๐.๘๔ มาก 
  

 จากตารางที่ ๔๕ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านคุณลักษณะผู้น า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตาม
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน พบว่า ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ และส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

ตารางที่ ๔๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านคุณลักษณะผู้น า จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน  

 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 
จ านวน 

ผู้ประเมิน 
ด้านคุณลักษณะผู้น า 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. คณะครุศาสตร์  ๓๙ ๓.๙๖ ๐.๘๕ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๔๒ ๔.๐๐ ๐.๗๖ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๖ ๔.๑๓ ๐.๘๑ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๖๓ ๓.๗๖ ๑.๑๕ มาก 
๕. วิทยาลัยการดนตรี ๑๒ ๓.๖๕ ๑.๑๙ มาก 
๖. บัณฑิตวิทยาลัย   ๗ ๓.๗๖ ๑.๐๑ มาก 
๗. ส านักงานอธิการบดี ๑๘ ๓.๙๔ ๐.๖๙ มาก 
๘. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๑๘ ๔.๐๔ ๐.๖๕ มาก 
๙. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕ ๔.๓๔ ๐.๖๗ มาก 

๑๐. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๕ ๔.๑๒ ๐.๗๔ มาก 
๑๑. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ ๔.๑๒ ๐.๕๕ มาก 
๑๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๕ ๓.๙๖ ๐.๒๐ มาก 
๑๓. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๔๕ ๔.๓๓ ๐.๗๕ มาก 
๑๔. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๖ ๓.๙๓ ๐.๘๕ มาก 
๑๕. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๖ ๓.๖๒ ๐.๕๘ มาก 
๑๖. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๓ ๓.๖๓ ๐.๖๐ มาก 
๑๗. หน่วยตรวจสอบภายใน ๙ ๔.๐๐ ๐.๗๖ มาก 
๑๘. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๒ ๔.๓๑ ๐.๘๗ มาก 
๑๙. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๕ ๔.๓๒ ๐.๔๗ มาก 

รวมเฉลี่ย ๓๕๑ ๔.๐๒ ๐.๘๔ มาก 
  

 จากตารางที่ ๔๕ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านคุณลักษณะผู้น า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตาม
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน พบว่า ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ และส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๓ 

ตารางที่ ๔๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 

  

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน 
จ านวน 
ผู้ประเมิน 

ด้านการบริหารงานตามหน้าที่   
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑. คณะครุศาสตร์  ๓๙ ๔.๐๙ ๐.๗๗ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๔๒ ๓.๙๘ ๐.๗๒ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๖ ๓.๗๗ ๑.๑๒ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๖๓ ๔.๑๗ ๐.๗๕ มาก 
๕. วิทยาลัยการดนตรี ๑๒ ๓.๘๘ ๑.๐๐ มาก 
๖. บัณฑิตวิทยาลัย   ๗ ๓.๗๖ ๑.๐๒ มาก 
๗. ส านักงานอธิการบดี ๑๘ ๓.๙๔ ๐.๗๐ มาก 
๘. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๑๘ ๔.๑๐ ๐.๖๖ มาก 
๙. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕ ๔.๔๓ ๐.๖๐ มาก 

๑๐. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๕ ๔.๑๓ ๐.๕๓ มาก 
๑๑. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ ๔.๑๔ ๐.๔๙ มาก 
๑๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๕ ๓.๙๙ ๐.๑๒ มาก 
๑๓. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๔๕ ๔.๓๘ ๐.๖๕ มาก 
๑๔. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๖ ๓.๙๙ ๐.๗๖ มาก 
๑๕. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๖ ๓.๕๕ ๐.๕๔ มาก 
๑๖. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๓ ๓.๙๓ ๐.๕๕ มาก 
๑๗. หน่วยตรวจสอบภายใน ๙ ๓.๙๙ ๐.๕๖ มาก 
๑๘. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๒ ๔.๓๓ ๐.๕๔ มาก 
๑๙. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๕ ๔.๔๑ ๐.๙๔ มาก 

โดยรวม ๓๕๑ ๔.๐๘ ๐.๗๘ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔๖ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
เม่ือจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน พบว่า ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

ตารางที่ ๔๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 

 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน 
จ านวน 
ผู้ประเมิน 

ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑. คณะครุศาสตร์  ๓๙ ๔.๐๑ ๐.๘๓ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๔๒ ๓.๙๑ ๐.๗๓ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๖ ๓.๖๖ ๑.๑๑ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๖๓ ๔.๑๕ ๐.๗๕ มาก 
๕. วิทยาลัยการดนตรี ๑๒ ๓.๖๐ ๑.๒๒ มาก 
๖. บัณฑิตวิทยาลัย   ๗ ๓.๗๓ ๑.๐๓ มาก 
๗. ส านักงานอธิการบดี ๑๘ ๓.๘๖ ๐.๗๕ มาก 
๘. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๑๘ ๔.๐๙ ๐.๖๓ มาก 
๙. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕ ๔.๔๑ ๐.๗๐ มาก 

๑๐. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๕ ๓.๘๘ ๐.๕๕ มาก 
๑๑. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ ๔.๓๘ ๐.๕๖ มาก 
๑๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๕ ๔.๐๐ ๐.๒๘ มาก 
๑๓. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๔๕ ๔.๒๙ ๐.๗๖ มาก 
๑๔. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๖ ๔.๐๓ ๐.๗๘ มาก 
๑๕. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๖ ๓.๕๓ ๐.๕๙ มาก 
๑๖. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๓ ๓.๗๐ ๐.๖๔ มาก 
๑๗. หน่วยตรวจสอบภายใน ๙ ๓.๘๕ ๐.๗๑ มาก 
๑๘. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๒ ๔.๐๕ ๐.๗๒ มาก 
๑๙. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๕ ๔.๓๔ ๐.๗๕ มาก 

โดยรวม ๓๕๑ ๔.๐๓ ๐.๘๓ มาก 
 
 

 จากตารางที่ ๔๗ พบว่า  ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก               
เม่ือจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน พบว่า ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

ตารางที่ ๔๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 

 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน 
จ านวน 
ผู้ประเมิน 

ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑. คณะครุศาสตร์  ๓๙ ๔.๐๑ ๐.๘๓ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๔๒ ๓.๙๑ ๐.๗๓ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๖ ๓.๖๖ ๑.๑๑ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๖๓ ๔.๑๕ ๐.๗๕ มาก 
๕. วิทยาลัยการดนตรี ๑๒ ๓.๖๐ ๑.๒๒ มาก 
๖. บัณฑิตวิทยาลัย   ๗ ๓.๗๓ ๑.๐๓ มาก 
๗. ส านักงานอธิการบดี ๑๘ ๓.๘๖ ๐.๗๕ มาก 
๘. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๑๘ ๔.๐๙ ๐.๖๓ มาก 
๙. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕ ๔.๔๑ ๐.๗๐ มาก 

๑๐. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๕ ๓.๘๘ ๐.๕๕ มาก 
๑๑. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ ๔.๓๘ ๐.๕๖ มาก 
๑๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๕ ๔.๐๐ ๐.๒๘ มาก 
๑๓. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๔๕ ๔.๒๙ ๐.๗๖ มาก 
๑๔. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๖ ๔.๐๓ ๐.๗๘ มาก 
๑๕. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ๖ ๓.๕๓ ๐.๕๙ มาก 
๑๖. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๓ ๓.๗๐ ๐.๖๔ มาก 
๑๗. หน่วยตรวจสอบภายใน ๙ ๓.๘๕ ๐.๗๑ มาก 
๑๘. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๒ ๔.๐๕ ๐.๗๒ มาก 
๑๙. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๕ ๔.๓๔ ๐.๗๕ มาก 

โดยรวม ๓๕๑ ๔.๐๓ ๐.๘๓ มาก 
 
 

 จากตารางที่ ๔๗ พบว่า  ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก               
เมื่อจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน พบว่า ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕ 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 

 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

                การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย  
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้
และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ  
๓) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้  

๑. การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ที่เก่ียวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จ านวน ๕๖๖ คน 
พบว่า ผู้ประเมินเห็นว่าในภาพรวมผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในระดับมากทั้งสองปี โดยด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารงานเชิงระบบ 
ตามล าดับ และหากพิจารณาในรายละเอียดรายข้อ พบว่า ทุกประเด็นข้อค าถามมีผลการประเมินเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในประเด็นการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยในอันดับสูงสุด ส่วนด้านการบริหารงานเชิงระบบ ในประเด็นมหาวิทยาลัยได้รับ 
การยอมรับระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยในอันดับต่ าสุด 

๒. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาในทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน ๘,๘๗๐ คน  
พบว่า นักศึกษาเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ ในระดับมาก ทั้งด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ด้านวัฒนธรรมองค์กร  
ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และด้านการให้บริการของหน่วยงานหลัก ๆ และหากพิจารณา 
ในรายละเอียดรายข้อ พบว่า เรื่อง “การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวกและเป็นระเบียบ” ซึ่งอยู่ในด้าน
บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่นักศึกษาเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้นอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักศึกษาต่อสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในอันดับแรก คือ การจัดพ้ืนที่จอดรถ 
ในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ  

๓. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี  ผู้บริหาร
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารแต่ละระดับ ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้  

๓.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ที่มีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี จ านวน ๑๗๕ คน โดยผู้ประเมินให้ความเห็น 
ในภาพรวมผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในระดับมากทั้งสองปี โดยปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และ ด้านคุณลักษณะผู้น า ตามล าดับ หากพิจารณาในรายข้อของแต่ละด้านก็จะพบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยด้านคุณลักษณะผู้น า ในประเด็นมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา และด้านการ
บริหารงานตามหน้าที่ ในประเด็นบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ



๑๑๖ 

และข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย ในอันดับสูงสุด ส่วนด้านการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล ในประเด็นหลักการตอบสนองที่สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยในอันดับต่ าสุด  
 ๓.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน  
ทั้งด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทั้งในกลุ่ม
คณาจารย์ และหัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ จ านวน ๓๔๕ คน โดยผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ทั้ง ๓ ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในระดับมากทั้งสองปี มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งสองปี เมื่อพิจารณา
ระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานมีผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกหน่วยงาน  
โดยในระดับคณะ พบว่า คณะวิทยาการจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามล าดับ และระดับส านัก/สถาบัน/โรงเรียน พบว่า ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และหากพิจารณาในรายละเอียดรายข้อ พบว่า ทุกประเด็นข้อ
ค าถามมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด้านการบริหารงานตามหน้าที่ ในประเด็นบริหาร
กิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยในอันดับสูงสุด ส่วนด้านคุณลักษณะผู้น า ในประเด็นสร้างขวัญก าลังใจ และให้การ
สนับสนุนความก้าวหน้าและสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยในอันดับต่ าสุด 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ขอชื่นชมความสามารถและความตั้งใจของผู้บริหารและความร่วมมือของคณาจารย์ที่ท า
ให้ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยดีขึ้นกว่าปีก่อนทุกด้าน และขอชื่นชมความสามารถและความ
ตั้งใจของผู้บริหารทุกระดับที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก ในส่วนของนักศึกษา 
ก็มีความสนใจตอบแบบสอบถามเพ่ือร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

๒. ควรเร่งจัดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานที่พักผ่อนของ
นักศึกษา สถานที่จอดรถ การดูแลสุขอนามัย การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอให้ใกล้เคียงกับ
ความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยให้มากท่ีสุดอย่างต่อเนื่องต่อไป 

๓. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดบริการสนับสนุนทรัพยากรแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

 



๑๑๖ 

และข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ีย ในอันดับสูงสุด ส่วนด้านการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล ในประเด็นหลักการตอบสนองที่สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยในอันดับต่ าสุด  
 ๓.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน  
ทั้งด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทั้งในกลุ่ม
คณาจารย์ และหัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ จ านวน ๓๔๕ คน โดยผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ทั้ง ๓ ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในระดับมากทั้งสองปี มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งสองปี เมื่อพิจารณา
ระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานมีผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกหน่วยงาน  
โดยในระดับคณะ พบว่า คณะวิทยาการจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามล าดับ และระดับส านัก/สถาบัน/โรงเรียน พบว่า ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และหากพิจารณาในรายละเอียดรายข้อ พบว่า ทุกประเด็นข้อ
ค าถามมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด้านการบริหารงานตามหน้าที่ ในประเด็นบริหาร
กิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยในอันดับสูงสุด ส่วนด้านคุณลักษณะผู้น า ในประเด็นสร้างขวัญก าลังใจ และให้การ
สนับสนุนความก้าวหน้าและสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยในอันดับต่ าสุด 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ขอชื่นชมความสามารถและความตั้งใจของผู้บริหารและความร่วมมือของคณาจารย์ที่ท า
ให้ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยดีขึ้นกว่าปีก่อนทุกด้าน และขอชื่นชมความสามารถและความ
ตั้งใจของผู้บริหารทุกระดับที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก ในส่วนของนักศึกษา 
ก็มีความสนใจตอบแบบสอบถามเพ่ือร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

๒. ควรเร่งจัดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานที่พักผ่อนของ
นักศึกษา สถานที่จอดรถ การดูแลสุขอนามัย การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอให้ใกล้เคียงกับ
ความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยให้มากท่ีสุดอย่างต่อเนื่องต่อไป 

๓. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดบริการสนับสนุนทรัพยากรแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 

 

๑๑๗ 

ผลการประเมินส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได๎เข๎าพบอธิการบดี และ
ตรวจเยี่ยมหนํวยงานระดับหลักสูตรและหนํวยงานของมหาวิทยาลัย ระหวํางวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร และติดตามผลการดําเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาตามข๎อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการฯ จากการตรวจเยี่ยมหนํวยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

  ๑. การเข้าพบอธิการบดีเพื่อหารือ เร่ือง แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 อธิการบดีได๎นําเสนอแนวทางการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

  ๑. การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗  
  ๑) มหาวิทยาลัยได๎ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําแผนกลยุทธ์ (ฉบับปรั บปรุง)  
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็นเป็นเลิศ ซึ่งมีแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
โดยนํากรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุํมใหมํของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และทิศทางการพัฒนา
ประเทศทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงการขนาดใหญํของรัฐบาล การเข๎าสูํภาวะสังคมสูงวัยและการก๎าวเข๎า                 
สูํประชาคมอาเซียน กําหนดเป็นทิศทางในการจัดทําแผนกลยุทธ์ดังกลําว รวมทั้งนําแนวคิดและความเห็นจาก
สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย กอปรกับการ
ดําเนินงานตามมาตรา ๘ แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยระดมความคิดเห็นจากทุก
ภาคสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และดําเนินการปรับแก๎ให๎ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 
  ๒) มหาวิทยาลัยได๎ดําเนินการ Reprofiling หลักสูตร และพบวํามหาวิทยาลัยควรเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเดํนของมหาวิทยาลัย  จึงกําหนดให๎แผนกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุง)  
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเดํนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 
ที่นําไปสูํความเป็นเลิศขึ้น เพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรความเป็นเลิศ หรือ หลักสูตร Champion ของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งแบํงเป็น ๔ กลุํม รวมทั้งสิ้น ๑๓ หลักสูตร ได๎แกํ กลุํมที่ ๑ การผลิตบัณฑิตครู (โดยมุํงผลิต
บัณฑิตที่มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและ
พหุภาษา) กลุํมที่ ๒ การผลิตบัณฑิตทางด๎านดนตรี (โดยมุํงผลิตบัณฑิตที่มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ สาขาวิชา
ดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรีตะวันตก) กลุํมที่ ๓ การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (โดยมุํงผลิตบัณฑิตที่มี
ความเข๎มแข็งทางวิชาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) กลุํมที่ ๔ การผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ 



๑๑๘ 

(โดยมํุงผลิตบัณฑิตที่มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
สาขาวิชาการทํองเที่ยว และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) 
  ๓) มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์อยํางตํอเนื่อง  
เพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากรก๎าวเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งขณะนี้พบวํา คณาจารย์ได๎รับแตํงตั้งให๎ดํารง
ตําแหนํงทางวิชาการเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร 
สายสนับสนุน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได๎ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนดเส๎นทาง
ความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือสร๎างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบ
ภาษาอังกฤษให๎แกํบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทั้งสายสอน สายสนับสนุน และนักศึกษา 
  ๔) มหาวิทยาลัยมีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือด๎านการวิจัยกับหนํวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก โดยดําเนินการจัดทําโครงการคลินิกวิจัยอยํางเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได๎รับความรํวมมือจากสถาบัน            
คลังสมองของชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหนํวยงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ
ทางด๎านวิจัย จัดกิจกรรม/โครงการตํางๆ และเป็นพ่ีเลี้ยงให๎แกํนักวิจัยของมหาวิทยาลั ย โดยรํวมกันเขียน             
โครงรํางวิจัย นําเสนอตํอหนํวยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย และสนับสนุนให๎นักวิจัยนําองค์ความรู๎จากการวิจัยไป
เผยแพรํ และใช๎ให๎ เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาท๎องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน                   
อีกทั้งดําเนินการจัดทําวิจัยบูรณาการศาสตร์ เพ่ือนําไปสูํความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยกับจังหวัดตํางๆ 
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
  ๕) มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุํงสูํความเป็นเลิศด๎านการวิจัย โดยเน๎นการสร๎างองค์ความรู๎ และ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการ ที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได๎ดําเนินการ            
จัดโครงการโดยความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยและหนํวยงานอ่ืนๆ เพ่ือให๎นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ 
นักศึกษา และผู๎สนใจทั้งในและตํางประเทศ ได๎มีโอกาสเรียนรู๎องค์ความรู๎จากงานวิจัย และประสบการณ์          
การทําวิจัย ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู๎นั้นสูํการพัฒนาวิชาชีพและองค์กรตํอไป 
  ๖) มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตํางๆ เพ่ือสํงเสริม อนุรักษ์ เผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมหาวิทยาลัยมุํงเป้าให๎แหลํงเรียนรู๎ 
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางองค์ความรู๎ทางด๎านศิลปวัฒนธรรมในยํานฝั่งธนบุรี และ
ศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัยเพื่อนําศิลปวัฒนธรรมสูํความเป็นเลิศในระดับสากล อีกทั้งมหาวิทยาลัยได๎ทําข๎อตกลง
ความรํวมมือทางวิชาการกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได๎ดําเนินการ 
จัดโครงการเรียนรํวมภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร๎างมิตรภาพกับนักศึกษาประเทศเพ่ือนบ๎าน 
และโครงการคํายเยาวชนอาเซียนผสานความรํวมมือด๎านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย  
ในประเทศและตํางประเทศให๎แกํนักศึกษา สํวนคณาจารย์และบุคลากรได๎เปิดโอกาสให๎ไปศึกษาดูงาน 
การจัดการเรียนการสอน การดําเนินงานของหนํวยงานตําง ๆ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และการบริหารจัดการภายในองค์กรให๎เกิดประสิทธิภาพ 
 



๑๑๘ 

(โดยมุํงผลิตบัณฑิตที่มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
สาขาวิชาการทํองเที่ยว และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) 
  ๓) มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์อยํางตํอเนื่อง  
เพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากรก๎าวเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งขณะนี้พบวํา คณาจารย์ได๎รับแตํงตั้งให๎ดํารง
ตําแหนํงทางวิชาการเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร 
สายสนับสนุน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได๎ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนดเส๎นทาง
ความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือสร๎างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบ
ภาษาอังกฤษให๎แกํบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทั้งสายสอน สายสนับสนุน และนักศึกษา 
  ๔) มหาวิทยาลัยมีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือด๎านการวิจัยกับหนํวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก โดยดําเนินการจัดทําโครงการคลินิกวิจัยอยํางเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได๎รับความรํวมมือจากสถาบัน            
คลังสมองของชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหนํวยงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ
ทางด๎านวิจัย จัดกิจกรรม/โครงการตํางๆ และเป็นพ่ีเลี้ยงให๎แกํนักวิจัยของมหาวิทยาลั ย โดยรํวมกันเขียน             
โครงรํางวิจัย นําเสนอตํอหนํวยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย และสนับสนุนให๎นักวิจัยนําองค์ความรู๎จากการวิจัยไป
เผยแพรํ และใช๎ให๎ เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาท๎องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน                   
อีกทั้งดําเนินการจัดทําวิจัยบูรณาการศาสตร์ เพ่ือนําไปสูํความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยกับจังหวัดตํางๆ 
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
  ๕) มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุํงสูํความเป็นเลิศด๎านการวิจัย โดยเน๎นการสร๎างองค์ความรู๎ และ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการ ที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได๎ดําเนินการ            
จัดโครงการโดยความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยและหนํวยงานอ่ืนๆ เพ่ือให๎นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ 
นักศึกษา และผู๎สนใจทั้งในและตํางประเทศ ได๎มีโอกาสเรียนรู๎องค์ความรู๎จากงานวิจัย และประสบการณ์          
การทําวิจัย ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู๎นั้นสูํการพัฒนาวิชาชีพและองค์กรตํอไป 
  ๖) มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตํางๆ เพ่ือสํงเสริม อนุรักษ์ เผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมหาวิทยาลัยมุํงเป้าให๎แหลํงเรียนรู๎ 
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางองค์ความรู๎ทางด๎านศิลปวัฒนธรรมในยํานฝั่งธนบุรี และ
ศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัยเพื่อนําศิลปวัฒนธรรมสูํความเป็นเลิศในระดับสากล อีกทั้งมหาวิทยาลัยได๎ทําข๎อตกลง
ความรํวมมือทางวิชาการกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได๎ดําเนินการ 
จัดโครงการเรียนรํวมภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร๎างมิตรภาพกับนักศึกษาประเทศเพ่ือนบ๎าน 
และโครงการคํายเยาวชนอาเซียนผสานความรํวมมือด๎านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย  
ในประเทศและตํางประเทศให๎แกํนักศึกษา สํวนคณาจารย์และบุคลากรได๎เปิดโอกาสให๎ไปศึกษาดูงาน 
การจัดการเรียนการสอน การดําเนินงานของหนํวยงานตําง ๆ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และการบริหารจัดการภายในองค์กรให๎เกิดประสิทธิภาพ 
 

๑๑๙ 

  ๒. การน ายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิรูปการศึกษา 

นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นความตํอเนื่องมาจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มีการปรับให๎เข๎ากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ ๒๐ ปี ซึ่งอยูํในระหวํางการดําเนินการถํายทอด 
สูํหนํวยงานตําง ๆ ที่รับผิดชอบในแตํละโครงการ โดยแบํงการจัดทํายุทธศาสตร์ออกเป็น ๔ เรื่อง ได๎แกํ  

๑) การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท๎องถิ่น คือการลงสูํพ้ืนที่เป้าหมาย 
ในสํวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยานั้น มีพ้ืนที่เป้าหมาย ๓ แหํง คือ กรุงเทพมหานคร 
จํานวน ๑๐ เขต จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลยุทธ์ที่เน๎นมีทั้งหมด ๔ เรื่อง คือ เรื่องที่ ๑ 
เน๎นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจให๎แกํชุมชน หรือพ้ืนที่เป้าหมาย เรื่องที่ ๒ เน๎นเรื่องทางด๎านสังคม  
เรื่องที่ ๓ เน๎นเรื่องของการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม และเรื่องที่ ๔ เน๎นการสนับสนุน สํงเสริม ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

๒) การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู งานวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเน๎น 
ในเรื่องของการสร๎างบัณฑิตทางด๎านครุศาสตร์ และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  

๓) การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน๎นหลักสูตรที่โดดเดํน  
๔) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสูํความเป็นเลิศ โดยเน๎นในเรื่องของ

บุคลากร สวัสดิการ การบริหารจัดการโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล และสิ่งอํานวยความสะดวกท้ังหมด  
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งต๎องสํงเสริม สนับสนุน และทําให๎ได๎มาตรฐาน รวมไปถึงเรื่องกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับตําง ๆ  
ซ่ึงต๎องทํางานให๎สอดคล๎องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด พร๎อมตอบสนองกับนโยบายของชาติ  
ที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท๎องถิ่น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงจะต๎องเน๎นให๎เป็นไปตามลักษณะที่เอ้ือกับพันธกิจทั้งหมด  
 

  ๓. การก าหนดทิศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
   ๑) มหาวิทยาลัยสํงเสริมให๎นักศึกษามีความรู๎ ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให๎
เข๎าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํ โดยสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาทั้งด๎านความรู๎ และทักษะการเรียนรู๎ที่
เกิดขึ้นจริง โดยเริ่มจากการฝึกให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ
เชื่อมโยงความรู๎กับจินตนาการเปลี่ยนแปลงไปสูํรูปธรรม ให๎นักศึกษามีทักษะการทํางานรํวมกัน มีความคิด
สร๎างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี  
  ๒) มหาวิทยาลัยสํงเสริมและมุํงพัฒนาให๎คณาจารย์สร๎างองค์ความรู๎ใหมํ ๆ โดยการจัดการ
เรียนการสอนที่สร๎างความพอใจให๎แกํผู๎เรียนและท๎าท๎ายสูํการสร๎างกระบวนการเรียนร๎ูให๎ผู๎เรียนอยากเรียน 
เป็นต๎น 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) มหาวิทยาลัยควรนํางบประมาณในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหมํมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มาบริหารจัดการเป็นกรณีพิเศษ 



๑๒๐ 

ไมํควรนํามารวมกับงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยดําเนินการกิจกรรม/โครงการตําง ๆ อยูํแล๎ว 
เพื่อจะได๎เห็นการดําเนินการในสํวนของยุทธศาสตร์ใหมํฯ อยํางเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด      
 ๒) มหาวิทยาลัยควรติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตําง ๆ  
ที่หนํวยงานหรือมหาวิทยาลัยดําเนินการไปแล๎ว วําบรรลุวัตถุประสงค์หรือไมํ และได๎ผลมากน๎อยเพียงใด  
เพื่อเป็นประโยชน์ ตํอการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตํอไป 
 ๓) มหาวิทยาลัยควรนําการวิจัย R2R (Routine to Research) มาใช๎ในการพัฒนาศักยภาพ
ของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อกระต๎ุนให๎คณาจารย์และบุคลากรนําองค์ความร๎ูจากการวิจัย
มาใช๎เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสูํองค์กรแหํงการเรียนร๎ู และตอบสนอง               
ความต๎องการของมหาวิทยาลัย 
 ๔) มหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาที่มุํงผลลัพธ์ (Outcome-Based 
Education) ในหลักสูตรความเป็นเลิศ หรือหลักสูตรโดดเดํน (Champion) ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดผลลัพธ์ 
(Outcome) ในแตํละหลักสูตรของบัณฑิตให๎ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดผลได๎  
 ๕) มหาวิทยาลัยควรผลักดันเรื่องประสบการณ์การทํางาน และการบริการวิชาการสูํชุมชน
ให๎แกํคณาจารย์ควบคํูกับนักศึกษา ก็จะสํงผลให๎การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนร๎ูกับการทํางาน  
(Work Integrated Learning: WIL) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

๒. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
คือ การตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร ท่ีสังกัดคณะท้ัง ๔ คณะ และ ๑ 
วิทยาลัย และการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในระดับส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน/ส่วนงาน จ านวน ๑๓ 
หน่วยงาน  การตรวจเยี่ยมดังกล่าวคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ได้พบกับประธานสาขาวิชาและคณาจารย์ในสาขารวมท้ังหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ
รับทราบผลการด าเนินงาน และรับฟังปัญหาความต้องการเพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน ดังนี้ 

 

ก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงานระดบัหลกัสูตรและโรงเรียนสาธิตฯ 
 

วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เวลา สถานท่ี/ห้อง 

วันพุธท่ี ๒๕  
ก.ค. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.)  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 
หลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

อาคาร ๒๔ ชั้น ๑ 
๓๐๐๔๑๐ 
๓๐๐๖๐๙ 

วันอังคารที่ ๓๑ 
ก.ค. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรนาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒๗๐๖A 
๒๗๐๗ C 

วันพุธท่ี ๑๕  
ส.ค. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรเทคนคิการแพทย์ (วท.บ.) 
หลักสูตรการโฆษณาและธุรกิจบนัเทิง (นศ.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒๔๑๑๒ 
อาคาร ๗ ห๎องประชุมชั้น ๑  

วันพุธท่ี ๒๒  
ส.ค. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.)             
หลักสูตรการบญัชี (บช.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓๐๐๖๐๓ 
อาคาร ๗ ชัน้ ๑ 

วันพุธท่ี ๒๙  
ส.ค. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรดนตรีตะวนัตก (ดศ.บ.)  
โรงเรียนสาธิตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

อาคาร ๒๗ ชั้น ๑๖ 
อาคาร ๑๘ ชั้น ๑ 



๑๒๑ 

 ๒.๑ หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.)  
  ผลการด าเนินงาน 
  ๑) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) โครงการคํายอุดมศึกษา “การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
 (๒) กิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อ.แกํงกระจาน จ.เพชรบุรี และ 
สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 
 (๓) โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสํงเสริมและพัฒนาวิชาการ
การดูแลสุขภาพองค์รวมวิถีไทย เพ่ือสร๎างเสริมและป้องกันโรครํวมกับสหวิชาชีพ 
 (๔) ความรํวมมือกับสถาบันอ่ืน โดยเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความ
รํวมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด๎านนวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล   
  ๒) ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) ได๎ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓) ด้านการวิจัย  
 หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) ได๎ผลักดันและสนับสนุนให๎อาจารย์จัดทําและเผยแพรํ
ผลงานวิจัย 
  ๔) ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม  
 (๑) โครงการจัดการสารสนเทศและความร๎ูเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น ครั้งที่ ๖  
 (๒) โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ลูกประคบสมุนไพรให๎กับนักเรียนจากจังหวัด
สุพรรณบุรี และนักศึกษา ASEAN   
 (๓) โครงการจัดการสารสนเทศและความรู๎เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น ครั้งที่ ๕  
ณ ชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ตําบลบางหญ๎าแพรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 (๔) โครงการออกหนํวยชุมชนรํวมกับสหวิชาชีพ ณ ซอยโจ๏ก เขตบางซื่อ ฝึกปฏิบัติด๎าน
เภสัชกรรมไทย และเวชปฏิบัติ 
 (๕) โครงการ อํูทอง บ๎านสมเด็จฯ รํวมใจวิถี ไทย วิถีสุขภาพ ภายใต๎โครงการ 
นําปราชญ์ศาสตร์แหํงวิทย์ขับเคลื่อนสูํชุมชนอยํางยั่งยืน 
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านบุคลากร 
  ๑) หลักสูตรได๎จ๎างอาจารย์ ๓ คน ด๎วยงบประมาณของหลักสูตร ทําให๎งบประมาณที่จะ
นําไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนน๎อยลง หากเป็นไปได๎จึงขอให๎มหาวิทยาลัยสนับสนุนการบรรจุอาจารย์
นอกกรอบ เข๎าสูํการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือลดภาระคําใช๎จํายและเพ่ิมประสิทธิภาพของหลักสูตรตํอไป 
   
 
 
 

๑๒๐ 

ไมํควรนํามารวมกับงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยดําเนินการกิจกรรม/โครงการตําง ๆ อยูํแล๎ว 
เพื่อจะได๎เห็นการดําเนินการในสํวนของยุทธศาสตร์ใหมํฯ อยํางเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด      
 ๒) มหาวิทยาลัยควรติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตําง ๆ  
ที่หนํวยงานหรือมหาวิทยาลัยดําเนินการไปแล๎ว วําบรรลุวัตถุประสงค์หรือไมํ และได๎ผลมากน๎อยเพียงใด  
เพื่อเป็นประโยชน์ ตํอการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตํอไป 
 ๓) มหาวิทยาลัยควรนําการวิจัย R2R (Routine to Research) มาใช๎ในการพัฒนาศักยภาพ
ของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อกระต๎ุนให๎คณาจารย์และบุคลากรนําองค์ความร๎ูจากการวิจัย
มาใช๎เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสูํองค์กรแหํงการเรียนร๎ู และตอบสนอง               
ความต๎องการของมหาวิทยาลัย 
 ๔) มหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาที่มุํงผลลัพธ์ (Outcome-Based 
Education) ในหลักสูตรความเป็นเลิศ หรือหลักสูตรโดดเดํน (Champion) ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดผลลัพธ์ 
(Outcome) ในแตํละหลักสูตรของบัณฑิตให๎ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดผลได๎  
 ๕) มหาวิทยาลัยควรผลักดันเรื่องประสบการณ์การทํางาน และการบริการวิชาการสูํชุมชน
ให๎แกํคณาจารย์ควบคํูกับนักศึกษา ก็จะสํงผลให๎การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนร๎ูกับการทํางาน  
(Work Integrated Learning: WIL) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

๒. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
คือ การตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร ท่ีสังกัดคณะท้ัง ๔ คณะ และ ๑ 
วิทยาลัย และการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในระดับส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน/ส่วนงาน จ านวน ๑๓ 
หน่วยงาน  การตรวจเยี่ยมดังกล่าวคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ได้พบกับประธานสาขาวิชาและคณาจารย์ในสาขารวมท้ังหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ
รับทราบผลการด าเนินงาน และรับฟังปัญหาความต้องการเพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน ดังนี้ 

 

ก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงานระดบัหลกัสูตรและโรงเรียนสาธิตฯ 
 

วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เวลา สถานท่ี/ห้อง 

วันพุธท่ี ๒๕  
ก.ค. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.)  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 
หลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

อาคาร ๒๔ ชั้น ๑ 
๓๐๐๔๑๐ 
๓๐๐๖๐๙ 

วันอังคารที่ ๓๑ 
ก.ค. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรนาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒๗๐๖A 
๒๗๐๗ C 

วันพุธท่ี ๑๕  
ส.ค. ๒๕๖๑ 
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๑๒๒ 

  ด้านงบประมาณ 
  ๑) ในอนาคตหากมีงบประมาณในการจัดสร๎างโรงงานผลิตยาจะเป็นแหลํงฝึกประสบการณ์ 
ที่สร๎างรายได๎ให๎แกํมหาวิทยาลัยได๎อีกทางหนึ่ง 
  ๒) บางครั้งหลักสูตรมีความจําเป็นต๎องเชิญวิทยากรที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและต๎องจําย
คําตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมเกินกวําระเบียบที่กําหนดซึ่งงบประมาณที่มีอาจไมํเพียงพอ 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

  ๑) ควรกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต๎องการผลักดันให๎เป็นเรื่องโดดเดํนของหลักสูตร 
และกระบวนการผลิตบัณฑิตเพ่ือให๎เกิดคุณลักษณะหรือสมรรถนะตามที่กําหนดไว๎ให๎ชัดเจน 
  ๒) ควรติดตามผลการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรโดยรวมอยํางเป็นรูปธรรม  
  ๓) ควรนําผลประเมินความพึงพอใจตํอผู๎ใช๎บัณฑิตมากําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต และ
ผลิตบัณฑิตให๎ตรงตามความต๎องการของผู๎ประกอบการ 
  ๔) ควรบอกจุดเดํนของหลักสูตรที่ เป็นที่นําสนใจ หรือมี เอกลักษณ์เฉพาะตัว และ 
ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให๎เป็นที่รู๎จัก 
  ๕) ควรเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการบริการวิชาการสูํชุมชุนในรูปแบบการกํอให๎เกิดรายได๎เพ่ือ
ใช๎ในการบริหารจัดการหลักสูตรโดยไมํต๎องพ่ึงพางบประมาณของมหาวิทยาลัยเพียงทางเดียว เนื่องจากเป็น
หลักสูตรที่สามารถสร๎างรายได๎จากการบริการวิชาการด๎วยการรักษาสุขภาพของประชาชน  
  ๖) ควรสร๎างสวนสมุนไพรและสร๎างแหลํงเรียนรู๎ด๎านพืชสมุนไพรที่ได๎มาตรฐานซึ่งสามารถ
บริการวิชาการให๎แกํชุมชนได๎มาศึกษาดูงานได๎ ในเขตพ้ืนที่บริการ (อําเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี) 
  ๗) ควรศึกษาข๎อมูลความเป็นไปได๎ของการตั้งโรงงานผลิตยา โดยหาจุดคุ๎มทุนและคํานวณ
ต๎นทุนตํอหนํวย และศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ที่ต๎องการจะผลิต 
   

 ๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)  
  การด าเนินงาน 
  ๑) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของคณะท่ีน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 การนํากระบวนการ PDCA มาใช๎ในการสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาให๎มีศักยภาพ 
โดดเดํนตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
 (๑) ด๎านการสํงเสริมความรู๎วิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ สร๎างสรรค์ เชื่อมโยง และ
บูรณาการสูํการรับใช๎สังคม  
 (๒) ด๎านการสํงเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษให๎เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.  
 (๓) ด๎านการสํงเสริมทักษะกระบวนการทําวิจัย และการนําเสนอผลงานวิชาการ 
ในระดับชาติและนานาชาติ และการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิชาการลงในวารสารที่ได๎มาตรฐานให๎แกํอาจารย์
และนักศึกษาในหลักสูตร 
 



๑๒๒ 

  ด้านงบประมาณ 
  ๑) ในอนาคตหากมีงบประมาณในการจัดสร๎างโรงงานผลิตยาจะเป็นแหลํงฝึกประสบการณ์ 
ที่สร๎างรายได๎ให๎แกํมหาวิทยาลัยได๎อีกทางหนึ่ง 
  ๒) บางครั้งหลักสูตรมีความจําเป็นต๎องเชิญวิทยากรที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและต๎องจําย
คําตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมเกินกวําระเบียบที่กําหนดซึ่งงบประมาณที่มีอาจไมํเพียงพอ 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

  ๑) ควรกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต๎องการผลักดันให๎เป็นเรื่องโดดเดํนของหลักสูตร 
และกระบวนการผลิตบัณฑิตเพ่ือให๎เกิดคุณลักษณะหรือสมรรถนะตามที่กําหนดไว๎ให๎ชัดเจน 
  ๒) ควรติดตามผลการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรโดยรวมอยํางเป็นรูปธรรม  
  ๓) ควรนําผลประเมินความพึงพอใจตํอผู๎ใช๎บัณฑิตมากําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต และ
ผลิตบัณฑิตให๎ตรงตามความต๎องการของผู๎ประกอบการ 
  ๔) ควรบอกจุดเดํนของหลักสูตรที่ เป็นที่นําสนใจ หรือมี เอกลักษณ์เฉพาะตัว และ 
ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให๎เป็นที่รู๎จัก 
  ๕) ควรเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการบริการวิชาการสูํชุมชุนในรูปแบบการกํอให๎เกิดรายได๎เพ่ือ
ใช๎ในการบริหารจัดการหลักสูตรโดยไมํต๎องพ่ึงพางบประมาณของมหาวิทยาลัยเพียงทางเดียว เนื่องจากเป็น
หลักสูตรที่สามารถสร๎างรายได๎จากการบริการวิชาการด๎วยการรักษาสุขภาพของประชาชน  
  ๖) ควรสร๎างสวนสมุนไพรและสร๎างแหลํงเรียนรู๎ด๎านพืชสมุนไพรที่ได๎มาตรฐานซึ่งสามารถ
บริการวิชาการให๎แกํชุมชนได๎มาศึกษาดูงานได๎ ในเขตพ้ืนที่บริการ (อําเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี) 
  ๗) ควรศึกษาข๎อมูลความเป็นไปได๎ของการตั้งโรงงานผลิตยา โดยหาจุดคุ๎มทุนและคํานวณ
ต๎นทุนตํอหนํวย และศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ที่ต๎องการจะผลิต 
   

 ๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)  
  การด าเนินงาน 
  ๑) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของคณะท่ีน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 การนํากระบวนการ PDCA มาใช๎ในการสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาให๎มีศักยภาพ 
โดดเดํนตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
 (๑) ด๎านการสํงเสริมความรู๎วิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ สร๎างสรรค์ เชื่อมโยง และ
บูรณาการสูํการรับใช๎สังคม  
 (๒) ด๎านการสํงเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษให๎เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.  
 (๓) ด๎านการสํงเสริมทักษะกระบวนการทําวิจัย และการนําเสนอผลงานวิชาการ 
ในระดับชาติและนานาชาติ และการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิชาการลงในวารสารท่ีได๎มาตรฐานให๎แกํอาจารย์
และนักศึกษาในหลักสูตร 
 

๑๒๓ 

 
  ๒) ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 สํงเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และแหลํง
สนับสนุนการเรียนรู๎ ด๎วยกระบวนการ PDCA ประกอบด๎วย  
 (๑) การประชุมวางแผนให๎สอดคล๎องตามกลยุทธ์ กรอบแนวทางของ สกอ. และคุรุสภา 
ในด๎านตัวชี้วัด การประกันคุณภาพการศึกษา  
 (๒) การปรับปรุงหลักสูตรให๎มีความทันสมัย บูรณาการ การสร๎าง MOU กับมหาวิทยาลัย
ชั้นนําของประเทศ  
 (๓) การสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  
 (๔) การใช๎แหลํงการเรียนรู๎บูรณาการกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีเกิดประโยชน์ตํอสังคม  
 (๕) การวัดประเมินผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  ๓) ด้านการวิจัย 
 การสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพของอาจารย์  ด๎านงานวิจัย การสร๎างนวัตกรรม  
การจัดการเรียนการสอนในและนอกห๎องเรียน การทําผลงานทางวิชาการ ด๎วยกระบวนการ PDCA ประกอบด๎วย  

(๑) การจัดประชุมวิเคราะห์แผนงาน กรอบแนวคิดการพัฒนา  
(๒) การแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบ  
(๓) การศึกษาดูงานหนํวยงานที่ประสบความสําเร็จหรือการเชิญผู๎เชี่ยวชาญมาให๎

แนวทางความรู๎การพัฒนา  
(๔) การนําผลการศึกษาบริบทมาประชุมรํวมกันเพ่ือปรับปรุงแก๎ไขแผนงานให๎มีคุณภาพ

มากข้ึนและมีความเป็นไปได๎สูงที่จะประสบความสําเร็จ  
(๕) รํวมกันกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและสร๎างสรรค์ผลงานอันมีความเป็นเลิศที่โดดเดํน  
(๖) ดําเนินการตามแผนงานด๎วยความมุํงมั่น สามัคคี รํวมมือ แก๎ปัญหาและฟันฝ่า

ระหวํางกระบวนการเพ่ือบรรลุผลตามเป้าหมาย  
(๗) ประเมินผลการดําเนินงานให๎ครอบคลุมทุกด๎าน  
(๘) ตํอยอดแนวทางพัฒนาปรับปรุงและสร๎างนวัตกรรมใหมํท่ีก๎าวหน๎า  
(๙) รายงานผลความสําเร็จ/อุปสรรค และองค์ความรู๎ที่ค๎นพบ ด๎วยการเผยแพรํ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Information System and Telecommunication System  
.   

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านการบริหารจัดการ 
  ๑) อาจารย์มีภารกิจการสอนเต็มเวลาจึงทําให๎การจัดสรรเวลาเพ่ืองานด๎านอ่ืนๆ เชํน ด๎าน
ธุรการ ด๎านประกันคุณภาพ และอ่ืนๆ มีเวลาไมํเพียงพอ จึงจําเป็นต๎องมีการวางแผนงานท่ีชัดเจน และต๎อง
อาศัยการเสียสละ และความรํวมมือจากสมาชิกของสาขาทุกคน 



๑๒๔ 

  ๒) หลักสูตรได๎ตั้งเป้าหมายไว๎เพ่ือความเป็นเลิศ แตํโอกาสที่จะบรรลุผลเป็นได๎ยากเนื่องจาก
ปัญหาด๎านการดําเนินงานและการกํากับติดตามงานจากประธานหลักสูตรและอาจารย์ในหลักสูตร  
การวางแผนงานในหลักสูตรยังไมํได๎พัฒนาให๎เป็นระบบอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี การใช๎งบประมาณในหลักสูตร
ในแตํละโครงการยังไมํสํงผลให๎สามารถสร๎างความโดดเดํนที่เป็นรูปธรรมได๎อยํางแท๎จริง ซึ่งการทําดังกลําว  
ต๎องเกิดจากวางแผนรํวมกันของบุคลากรในหลักสูตรที่มาจากนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ 
ตลอดจนการมีผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับความเป็นเลิศเฉพาะด๎าน 
  ๓) ด๎านการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง จึงต๎องการการ
สนับสนุนและสํงเสริมการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยและคณะฯ ควรมีการสร๎างเว็บไซต์หรือชํองทาง
ประชาสัมพันธ์ที่โดดเดํนและทันสมัยของหลักสูตรโดยเฉพาะ และมีผู๎รับผิดชอบปรับปรุงให๎ทันสมัย และ
รวดเร็วตลอดเวลา 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

  ๑) ควรกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต๎องการผลักดันให๎เป็นเรื่องโดดเดํนของหลักสูตร 
และมีการวางแผนระบบหรือสร๎างกระบวนการผลิตบัณฑิตเพ่ือให๎เกิดคุณลักษณะหรือสมรรถนะตามที่กําหนดไว๎ 
โดยให๎สอดคล๎องกับแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  ๒) ควรประเมินความพึงพอใจตํอผู๎ใช๎บัณฑิต และภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
  ๓) ควรเน๎นการจัดกระบวนการเรียนการสอนด๎านการฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี
เหตุผล และคิดเชิงระบบให๎แกํนักศึกษา เพ่ือให๎นักศึกษาได๎นําไปถํายทอดให๎แกํผู๎เรียนตํอไป  
                

 ๒.๓ หลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) 
  การด าเนินงาน  
  ๑) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 การสํงนักศึกษาของสาขาวิชาเข๎ารํวมแขํงขันความสามารถทางภาษาไทย จํานวน  
๒ รายการ คือ 
 (๑) นายแมน  คล๎ายสุวรรณ  สํงเรียงความเข๎าประกวด หัวข๎อ “คิดดี ทําดี ให๎ซื่อสัตย์
สุจริต”ตามโครงการลมหายใจไร๎มลทิน  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

       (๒) สํงนักศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ในงาน “ราชมงคลรักษ์
เหลืองจันทร์วันดอกไม๎บาน ครั้งที่ ๑๗” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
จํานวน ๒ ทีม ทีมละ ๓ คน ดังนี้  

       - นายแมน คล๎ายสุวรรณ  นางสาวกัลยาณี  พุทธา และนางสาวรุํงฟ้า  มีพัฒน์  
ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  

       - นางสาวกมลรัตน์  บุญภา  นางสาวสุพัฒตรา  เหลําจ่ัน  และนางสาวชรัญญา   
นันทะโคตร ได๎รับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง 



๑๒๔ 

  ๒) หลักสูตรได๎ตั้งเป้าหมายไว๎เพ่ือความเป็นเลิศ แตํโอกาสที่จะบรรลุผลเป็นได๎ยากเนื่องจาก
ปัญหาด๎านการดําเนินงานและการกํากับติดตามงานจากประธานหลักสูตรและอาจารย์ในหลักสูตร  
การวางแผนงานในหลักสูตรยังไมํได๎พัฒนาให๎เป็นระบบอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี การใช๎งบประมาณในหลักสูตร
ในแตํละโครงการยังไมํสํงผลให๎สามารถสร๎างความโดดเดํนที่เป็นรูปธรรมได๎อยํางแท๎จริง ซึ่งการทําดังกลําว  
ต๎องเกิดจากวางแผนรํวมกันของบุคลากรในหลักสูตรที่มาจากนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ 
ตลอดจนการมีผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับความเป็นเลิศเฉพาะด๎าน 
  ๓) ด๎านการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง จึงต๎องการการ
สนับสนุนและสํงเสริมการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยและคณะฯ ควรมีการสร๎างเว็บไซต์หรือชํองทาง
ประชาสัมพันธ์ที่โดดเดํนและทันสมัยของหลักสูตรโดยเฉพาะ และมีผู๎รับผิดชอบปรับปรุงให๎ทันสมัย และ
รวดเร็วตลอดเวลา 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

  ๑) ควรกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต๎องการผลักดันให๎เป็นเรื่องโดดเดํนของหลักสูตร 
และมีการวางแผนระบบหรือสร๎างกระบวนการผลิตบัณฑิตเพ่ือให๎เกิดคุณลักษณะหรือสมรรถนะตามที่กําหนดไว๎ 
โดยให๎สอดคล๎องกับแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  ๒) ควรประเมินความพึงพอใจตํอผู๎ใช๎บัณฑิต และภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
  ๓) ควรเน๎นการจัดกระบวนการเรียนการสอนด๎านการฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี
เหตุผล และคิดเชิงระบบให๎แกํนักศึกษา เพ่ือให๎นักศึกษาได๎นําไปถํายทอดให๎แกํผู๎เรียนตํอไป  
                

 ๒.๓ หลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) 
  การด าเนินงาน  
  ๑) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 การสํงนักศึกษาของสาขาวิชาเข๎ารํวมแขํงขันความสามารถทางภาษาไทย จํานวน  
๒ รายการ คือ 
 (๑) นายแมน  คล๎ายสุวรรณ  สํงเรียงความเข๎าประกวด หัวข๎อ “คิดดี ทําดี ให๎ซื่อสัตย์
สุจริต”ตามโครงการลมหายใจไร๎มลทิน  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

       (๒) สํงนักศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ในงาน “ราชมงคลรักษ์
เหลืองจันทร์วันดอกไม๎บาน ครั้งที่ ๑๗” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
จํานวน ๒ ทีม ทีมละ ๓ คน ดังนี้  

       - นายแมน คล๎ายสุวรรณ  นางสาวกัลยาณี  พุทธา และนางสาวรุํงฟ้า  มีพัฒน์  
ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  

       - นางสาวกมลรัตน์  บุญภา  นางสาวสุพัฒตรา  เหลําจั่น  และนางสาวชรัญญา   
นันทะโคตร ได๎รับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง 

๑๒๕ 

      (๓) สํงนักศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันร๎อยกรองระดับอุดมศึกษา รางวัลโลํพระราชทาน 
สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่  ๑๗ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑ ทีม ประกอบด๎วย นายแมน คล๎ายสุวรรณ  
นายขวัญชัย มีทรัพย์  นางสาวกมลรัตน์ บุญภา และนางสาวสุพัฒตรา เหลําจั่น ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
  ๒) ด้านผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 (๑) การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามข๎อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และขณะนี้อยูํระหวํางการรอการรับทราบ
หลักสูตรจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 (๒) การดําเนินการเพ่ือให๎คุรุสภารับรองหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดําเนินการรํวมกับคณะครุศาสตร์  

(๓) การดําเนินการประกันคุณภาพสาขาวิชา เพ่ือนําหลักสูตรเข๎า TQR และผํานการ
ประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายนอก ด๎วยระดับคะแนน ๓.๕๔ 
  ๔) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 

(๑) การดําเนินโครงการทุกโครงการได๎ครบถ๎วนตามเป้าหมายที่ตั้งไว๎ ประกอบด๎วย 
โครงการทวนสอบสาขาวิชา โครงการพัฒนาคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ โครงการเตรียม
ความพร๎อมแกํนักศึกษาใหมํ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของครูภาษาไทยสูํความเป็นเลิศ และโครงการเรียนรํวม
ตํางประเทศ ซึ่งสาขาวิชาสํงนักศึกษาเข๎าโครงการ จํานวน ๒ คน โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่ได๎รับรางวัลการ
แขํงขันทางวิชาการจากภายนอก และนักศึกษาจิตอาสาที่ทํากิจกรรมเพ่ือสํวนรวม 
 (๒) การใช๎งบคงคลัง ซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นของสาขาวิชา จํานวน ๙ รายการ และ 
การปรับปรุงตู๎ในห๎องประชุมของสาขาวิชาเพ่ือจัดทําห๎องสมุดสําหรับนักศึกษา โดยห๎องนี้สาขาวิชาจะจัดวาง
คอมพิวเตอร์จํานวน ๕ เครื่อง เพ่ือให๎นักศึกษาใช๎ในการสืบค๎นข๎อมูลตํางๆ ด๎วย และคาดวําจะพร๎อมให๎บริการ
นักศึกษาภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านงบประมาณ 
  การสนับสนุนทุนทรัพย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือความเป็นเลิศมีจํานวนจํากัด (หลักสูตรละ 
๕๐,๐๐๐) จึงทําให๎การจัดกิจกรรมไมํทั่วถึงและครอบคลุมกับจํานวนนักศึกษาที่มี  การเดินทางไปรํวมแขํงขัน
ทางวิชาการของนักศึกษาเพ่ือแสดงศักยภาพทางวิชาการบางครั้งจําเป็นต๎องใช๎งบประมาณคํอนข๎างสูง 
 ด้านการบริหารจัดการ 
  อาจารย์ที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ได๎เกษียณอายุราชการ สํงผลให๎
หลักสูตรขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ จําเป็นต๎องเรํงพัฒนาศักยภาพและหาอัตรากําลังใหมํทดแทน  

 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

  ๑) ควรกําหนดคุณลักษณะ สมรรถนะของบัณฑิตที่ต๎องการผลิต เพ่ือผลักดันให๎เป็นเรื่อง 
โดดเดํนของหลักสูตร 

  ๒) ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให๎เป็น
หลักสูตรโดดเดํนที่สามารถสร๎างชื่อเสียงให๎แกํมหาวิทยาลัยได๎อยํางชัดเจน ควรสร๎างและสํงเสริมอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตให๎โดดเดํนและสร๎างความความแตกตํางที่ชัดเจน ฝึกให๎นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีทักษะ สมรรถนะ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว๎ 
 

 ๒.๔  หลักสูตรนาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 
  การด าเนินงาน  
  ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในตํางประเทศ 
 (๒) โครงการวัดภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํการประกอบอาชีพ 
 (๓) โครงการพัฒนาเครือขํายการจัดการเรียนการสอน (จัดจ๎างอาจารย์พิเศษ) 
 (๔) โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 (๕) โครงการการสร๎างสรรค์ผลงานทางด๎านนาฏยศิลป์ 
 (๖) โครงการบริการวิชาการแกํสังคม 

(๗) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สืบสานพิธีไหว๎ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทย 
 (๘) โครงการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมด๎านศิลปะการแสดงนาฏยศิลป์  
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านงบประมาณ 
  หลักสูตรได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานด๎านการจัดโครงการและกิจกรรม
สร๎างประสบการณ์ตําง ๆ รวมถึงการสํงนักศึกษาเข๎ารํวมการประกวด/แขํงขันในเวทีนาฏยศิลป์ระดับชาติและ
นานาชาติ แตํยังไมํครอบคลุมและทั่วถึงกับจํานวนนักศึกษาที่มี โดยเฉพาะงบประมาณในการดําเนินงาน
โครงการเผยแพรํผลงานสร๎างสรรค์และเผยแพรํศิลปะและวัฒนธรรมด๎านการแสดงในประเทศ และ
ตํางประเทศ 
  ด้านอาคารสถานที่ 
  ด๎านสิ่งสนับสนุนอํานวยความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอน เชํน จํานวนห๎องในการเรียน
ภาคปฏิบัติไมํเพียงพอ ลักษณะของห๎องเรียนที่มียังไมํเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมด๎านการแสดง ที่ต๎องอาศัย
เวทีในการแสดงโลดโผนซึ่งปัจจุบันต๎องอาศัยห๎องประชุม แตํบางครั้งห๎องประชุมจําเป็นต๎องใช๎งานด๎านการ
ประชุมตามภารกิจเรํงดํวนของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ 

 
 
 



๑๒๖ 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

  ๑) ควรกําหนดคุณลักษณะ สมรรถนะของบัณฑิตที่ต๎องการผลิต เพ่ือผลักดันให๎เป็นเรื่อง 
โดดเดํนของหลักสูตร 

  ๒) ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให๎เป็น
หลักสูตรโดดเดํนที่สามารถสร๎างชื่อเสียงให๎แกํมหาวิทยาลัยได๎อยํางชัดเจน ควรสร๎างและสํงเสริมอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตให๎โดดเดํนและสร๎างความความแตกตํางที่ชัดเจน ฝึกให๎นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีทักษะ สมรรถนะ 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว๎ 
 

 ๒.๔  หลักสูตรนาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 
  การด าเนินงาน  
  ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในตํางประเทศ 
 (๒) โครงการวัดภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํการประกอบอาชีพ 
 (๓) โครงการพัฒนาเครือขํายการจัดการเรียนการสอน (จัดจ๎างอาจารย์พิเศษ) 
 (๔) โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 (๕) โครงการการสร๎างสรรค์ผลงานทางด๎านนาฏยศิลป์ 
 (๖) โครงการบริการวิชาการแกํสังคม 

(๗) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สืบสานพิธีไหว๎ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทย 
 (๘) โครงการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมด๎านศิลปะการแสดงนาฏยศิลป์  
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านงบประมาณ 
  หลักสูตรได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานด๎านการจัดโครงการและกิจกรรม
สร๎างประสบการณ์ตําง ๆ รวมถึงการสํงนักศึกษาเข๎ารํวมการประกวด/แขํงขันในเวทีนาฏยศิลป์ระดับชาติและ
นานาชาติ แตํยังไมํครอบคลุมและทั่วถึงกับจํานวนนักศึกษาที่มี โดยเฉพาะงบประมาณในการดําเนินงาน
โครงการเผยแพรํผลงานสร๎างสรรค์และเผยแพรํศิลปะและวัฒนธรรมด๎านการแสดงในประเทศ และ
ตํางประเทศ 
  ด้านอาคารสถานที่ 
  ด๎านสิ่งสนับสนุนอํานวยความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอน เชํน จํานวนห๎องในการเรียน
ภาคปฏิบัติไมํเพียงพอ ลักษณะของห๎องเรียนที่มียังไมํเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมด๎านการแสดง ที่ต๎องอาศัย
เวทีในการแสดงโลดโผนซึ่งปัจจุบันต๎องอาศัยห๎องประชุม แตํบางครั้งห๎องประชุมจําเป็นต๎องใช๎งานด๎านการ
ประชุมตามภารกิจเรํงดํวนของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ 

 
 
 

๑๒๗ 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  

 ๑) หลักสูตรควรกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็นหลักสูตรความเป็นเลิศ เพ่ือสร๎างความ
ไว๎วางใจให๎มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นนโยบายและให๎การสนับสนุนทรัพยากร 
 ๒) หลักสูตรควรมีการวางแผนจัดทําโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได๎เนื่องจากเป็น
หลักสูตรที่สามารถสร๎างความบันเทิงให๎แกํผู๎รับบริการได๎เชํนเดียวกับมหาวิทยาลัยด๎านการแสดงโดยทั่วไปที่
สามารถหารายได๎เลี้ยงตนเองโดยไมํหวังพ่ึงงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพียงด๎านเดียว และควรมีการกําหนด
พ้ืนที่อยํางชัดเจนในการให๎บริการวิชาการแกํสังคม ไมํควรใช๎รูปแบบการกระจายพ้ืนที่ เพ่ือให๎เป็นพ้ืนที่สมบูรณ์
และเป็นพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 ๓) ขอชื่นชมคณาจารย์ในการสนับสนุนนักศึกษาในรูปแบบตําง ๆ เพ่ือให๎นักศึกษาได๎เผยแพรํ
การสร๎างสรรค์ผลงานให๎เป็นที่ยอมรับทั้งในและตํางประเทศ  
 ๔) ควรเน๎นการสร๎างผลงานวิชาการโดยการทําวิจัยเพ่ือติดตามผลคุณภาพบัณฑิตกับผู๎ใช๎
บัณฑิต เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๕) การพัฒนาหลักสูตรควรกําหนดคุณลักษณะพิเศษที่สอดคล๎องกับบัณฑิตที่สามารถไป
นําเสนอผลงานได๎ทั้งในประเทศและตํางประเทศ เพ่ือให๎สอดรับกับความเป็นจริงของผลที่ผู๎เรียนได๎รับ 
 ๖) ควรติดตามและนําผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมาวิเคราะห์ให๎เกิดประโยชน์ตํอการ
บริหารจัดการหลักสูตรอยํางเป็นรูปธรรมเพ่ือให๎ได๎บัณฑิตที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๗) ควรจดลิขสิทธิ์ด๎านนาฏกรรมในทํารําที่อาจารย์และหรือนักศึกษาที่ทําบัณฑิตนิพนธ์เป็น 
ผู๎คิดค๎นขึ้น และรวบรวมทํารําตําง ๆ ที่คิดค๎นขึ้นใหมํจัดทําเป็นผลงานทางวิชาการหรือตําราของสาขาวิชาเพ่ือให๎
นักศึกษาใช๎ประโยชน์อยํางเต็มศักยภาพ 
 

 ๒.๕ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
  การด าเนินงาน 

๑) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
หลักสูตรได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่อาจารย์และนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

 (๑) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษด๎วยการสํงเสริมสนับสนุนให๎
ทุนอาจารย์ไปอบรม ศึกษาดูงานอยํางตํอเนื่อง 
 (๒) โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์กิจกรรม Campus Tour และ EP Gathering 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๑  
 (๓) โครงการเสริมสร๎างอัตลักษณ์ “ฉัน รัก ภาษาอังกฤษ”   
 (๔) โครงการเตรียมความพร๎อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือการทดสอบ
มาตรฐาน (TOEIC) และ CEFR ให๎ได๎ผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
 



๑๒๘ 

 ๒) ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 หลักสูตรได้จัดโครงการเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรทุกรายวิชาด๎วยการ
เน๎นการใช๎อาจารย์และวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและตํางประเทศ  เน๎นการฝึกปฏิบัติการ และเน๎นใช๎สื่อ
เทคโนโลยี่ประกอบเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ทั้งเชิงทฤษฎีและทักษะการสื่อสาร 
 (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผํานโครงการและกิจกรรมเสริมนอกห๎องเรียนโดย
ใช๎งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรลงสูํหลักสูตร ดังตํอไปนี้ 

(๒.๑) เรียนรํวมฯ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในตํางประเทศ 
(๒.๒) โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนภาษาอังกฤษ : คลินิกเสียงจากพ่ีสูํน๎องใน

รายวิชาสัทศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔ 
(๒.๓) โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ รายวิชาแปลไทย – อังกฤษ เบื้องต๎น  

“เมื่อคิดเลํน...เป็นแปลจริง” ครั้งที่ ๔ (The 4th Playgroud Activity) 
(๒.๔) โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาภาษา

เพ่ือการแสดง  
(๒.๕) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
(๒.๖) โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Wai Kru Day 

2017 
(๒.๗) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)  

ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
(English in Daily Life) และรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน (English for Work) 
 ๓) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 หลักสูตรได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โครงการสัมมนาการใช๎ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทยสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  
 (๒) โครงการพัฒนาด๎านวิชาการผํานงานอาสาสมัครของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
“พ่ีภาษา...อาสาสอน ครั้งที่ ๒”   
 (๓) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ “ปันยิ้ม ปันรัก ปันความรู๎สูํน๎อง” ครั้ งที่  ๓  
 (๔) โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการและเผยแพรํวัฒนธรรมไทยตํอชาวตํางประเทศ 
“Thai Camp for Malasian Friends”  
 (๕) โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรมระหวํางนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาฟิลิปปินส์ 
   - โครงการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพ่ือเข๎าสูํ
ตําแหนํงทางวิชาการ” 



๑๒๘ 

 ๒) ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 หลักสูตรได้จัดโครงการเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรทุกรายวิชาด๎วยการ
เน๎นการใช๎อาจารย์และวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและตํางประเทศ  เน๎นการฝึกปฏิบัติการ และเน๎นใช๎สื่อ
เทคโนโลยี่ประกอบเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ทั้งเชิงทฤษฎีและทักษะการสื่อสาร 
 (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผํานโครงการและกิจกรรมเสริมนอกห๎องเรียนโดย
ใช๎งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรลงสูํหลักสูตร ดังตํอไปนี้ 

(๒.๑) เรียนรํวมฯ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในตํางประเทศ 
(๒.๒) โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนภาษาอังกฤษ : คลินิกเสียงจากพ่ีสูํน๎องใน

รายวิชาสัทศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔ 
(๒.๓) โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ รายวิชาแปลไทย – อังกฤษ เบื้องต๎น  

“เมื่อคิดเลํน...เป็นแปลจริง” ครั้งที่ ๔ (The 4th Playgroud Activity) 
(๒.๔) โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาภาษา

เพ่ือการแสดง  
(๒.๕) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
(๒.๖) โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Wai Kru Day 

2017 
(๒.๗) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)  

ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
(English in Daily Life) และรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน (English for Work) 
 ๓) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 หลักสูตรได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โครงการสัมมนาการใช๎ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทยสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  
 (๒) โครงการพัฒนาด๎านวิชาการผํานงานอาสาสมัครของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
“พ่ีภาษา...อาสาสอน ครั้งที่ ๒”   
 (๓) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ “ปันยิ้ม ปันรัก ปันความรู๎สูํน๎อง” ครั้ งที่  ๓  
 (๔) โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการและเผยแพรํวัฒนธรรมไทยตํอชาวตํางประเทศ 
“Thai Camp for Malasian Friends”  
 (๕) โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรมระหวํางนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาฟิลิปปินส์ 
   - โครงการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพ่ือเข๎าสูํ
ตําแหนํงทางวิชาการ” 

๑๒๙ 

   - โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ : Engaging Assessment 
Actives for the University Classroom by Oxford University 
   - อาจารย์ได๎นําเสนอบทความวิชาการและคณาจารย์บางสํวนเข๎ารํวมโครงการ
ประชุมนานาชาติ ๓rd International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies  
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านงบประมาณ  

๑) แนวปฏิบัติการบริหารจัดการเร่ืองงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให๎จัดสรรยอด
งบประมาณลงไปยังสาขาวิชาตามอัตราสํวนที่เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่องการควบคุมการใช๎จําย
งบประมาณตามจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนจริง ในแตํละปีงบประมาณ  และกําหนดจัดสรรเป็นชํวงไตรมาส  
อาจสํงผลให๎งบประมาณที่จัดสรรในแตํละชํวงไมํสอดคล๎อง และเพียงพอตํอการดําเนินกิจกรรมที่หลักสูตร 
ได๎วางไว๎ 

๒) หลักสูตรมีความจําเป็นต๎องใช๎อาจารย์ชาวตํางประเทศเพ่ือให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ภาษาจาก
เจ๎าของภาษา แตํการจํายคําตอบแทนในด๎านตํางๆให๎แกํอาจารย์ดังกลําวยังไมํจูงใจให๎ได๎อาจารย์ที่มีความรู๎
ความเชี่ยวชาญสนใจเข๎ามาสมัครทํางานเทําที่ควร ประกอบกับหลักสูตรมีงบประมาณจํากัด หากเป็นไปได๎ก็ขอ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสําหรับกลุํมอาจารย์ชาวตํางชาติเพิ่มเติมจากเดิม 
  ด้านทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนเน๎นใช๎ห๎องเรียนรวมซึ่งบางครั้งสํงผลกระทบด๎านการใช๎
ห๎องเรียนทับซ๎อน ดังนั้น หลักสูตรจึงได๎วางแผนการหาห๎องปฏิบัติการทางด๎านภาษาเพ่ือให๎มีห๎องเรียนเพียงพอ
ตํอความต๎องการ และจัดสรรงบประมาณบางสํวนจัดหาอุปกรณ์ภายในห๎องเรียนให๎พร๎อมในการใช๎งานจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมมากขึ้น แตํอยํางไรก็ตามหากมหาวิทยาลัยมีงบประมาณสํงเสริม สนับสนุนด๎านนี้เพ่ิมเติมก็จะ 
ทําให๎การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากข้ึน 
  ด้านบุคลากร  

สาขาวิชาขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โดยบุคลากรฝ่ายสนับสนุนนั้น จะเป็นผู๎ชํวย 
ให๎การดําเนินงาน ตลอดจนการให๎บริการด๎านตําง ๆ เพื่อให๎การทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และอาจารย์
ผู๎สอนรายวิชาพ้ืนฐาน ในการรองรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาที่มีจํานวนมากในหนึ่งห๎องเรียน 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ควรกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่เรียนจบหลักสูตรให๎มีคุณลักษณะโดดเดํนเพ่ือเน๎นให๎เห็นถึง
ความแตกตํางจากบัณฑิตในสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมคุณคําของบัณฑิตที่สามารถตอบโจทย์ความต๎องการของสังคม  
 ๒) ควรติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตให๎ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกด๎าน อยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให๎ดียิ่งขึ้น 



๑๓๐ 

 ๓) ควรวางแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได๎เข๎าหลักสูตร เนื่องจากเป็น
หลักสูตรที่สังคมให๎ความสนใจและเพราะเป็นทักษะการสื่อสารที่สําคัญในยุคศตวรรษที่  ๒๑ ที่สามารถหา
ผู๎รับบริการได๎เป็นอยํางดีทั้งในประเทศและตํางประเทศ เพ่ือจะได๎นํารายได๎มาใช๎ในการบริหารจัดการด๎าน
ตํางๆ ที่หลักสูตรต๎องการ นอกเหนือจากที่ได๎รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยแล๎ว  อีกทั้งยังเป็นการชํวยลด
ภาระคําใช๎จํายให๎แกํมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
 ๔) การปรับหลักสูตรในอนาคต ควรระบุคุณลักษณะพิเศษของผลการเรียนรู๎ หรือสิ่งที่ผู๎เรียนได๎รับ  
 

 ๒.๖ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)  
 การด าเนินงาน 

๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
หลักสูตรได้จัดท าโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

 (๑) โครงการพัฒนาอาจารย์เข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการ 
 (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด๎านการวิจัย 
 (๓) โครงการเพ่ิมพูนความรู๎ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 (๔) โครงการบริการวิชาการ ๑ โครงการ 
 (๕) โครงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศึกษาทั้งในหลักสูตร นอกหลักสูตร 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือให๎ได๎บัณฑิตที่เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ . และสภา
เทคนิคการแพทย ์
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านอาคารสถานที่  
  ๑) ปัจจุบันจํานวนอาจารย์มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให๎เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 
(อาจารย์ ๑ คน ตํอนักศึกษา ๘ คน) จึงทําให๎ห๎องพักอาจารย์คับแคบ  มหาวิทยาลัยได๎มอบพ้ืนที่ในการจัดทํา
ห๎องเพ่ิมเติม แตํการดําเนินการจัดทําคํอนข๎างลําช๎า จึงขอให๎เรํงดําเนินการเพ่ือให๎ทันตํอความจําเป็นในการใช๎งาน 
  ๒) นโยบายของมหาวิทยาลัยให๎ใช๎ห๎องเรียนวิชาทฤษฎีที่เน๎นการบรรยายโดยใช๎รํวมกันและ
การใช๎ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใกล๎เคียงกัน ใช๎รํวมกันกับทุกหลักสูตรอื่นในคณะ ในสํวนเฉพาะของ
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ที่ไมํสามารถใช๎รํวมกับหลักสูตรอื่นได๎มีห๎องบรรยายเฉพาะ ๑ ห๎อง ในอนาคตหากรับ
นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึนอาจไมํเพียงพอตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ จึงขอให๎มหาวิทยาลัยจัดสรรเพิ่มเติม 
  ๓) พ้ืนที่สําหรับห๎องสโมสรนักศึกษาเพ่ือให๎นักศึกษาทํากิจกรรมยังมีลักษณะองค์ประกอบ 
ที่ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ และกําลังอยูํระหวํางการปรับปรุง 
  ด้านบุคลากร 
  ในอนาคตหากรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น จําเป็นต๎องจัดหาบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน 
อยํางน๎อยควรมีอาจารย์เพ่ิม ๓ ตําแหนํง และเจ๎าหน๎าที่ธุรการ ๑ ตําแหนํง 
 
 



๑๓๐ 

 ๓) ควรวางแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได๎เข๎าหลักสูตร เนื่องจากเป็น
หลักสูตรที่สังคมให๎ความสนใจและเพราะเป็นทักษะการสื่อสารที่สําคัญในยุคศตวรรษที่  ๒๑ ที่สามารถหา
ผู๎รับบริการได๎เป็นอยํางดีทั้งในประเทศและตํางประเทศ เพ่ือจะได๎นํารายได๎มาใช๎ในการบริหารจัดการด๎าน
ตํางๆ ที่หลักสูตรต๎องการ นอกเหนือจากที่ได๎รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยแล๎ว  อีกทั้งยังเป็นการชํวยลด
ภาระคําใช๎จํายให๎แกํมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
 ๔) การปรับหลักสูตรในอนาคต ควรระบุคุณลักษณะพิเศษของผลการเรียนรู๎ หรือสิ่งที่ผู๎เรียนได๎รับ  
 

 ๒.๖ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)  
 การด าเนินงาน 

๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
หลักสูตรได้จัดท าโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

 (๑) โครงการพัฒนาอาจารย์เข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการ 
 (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด๎านการวิจัย 
 (๓) โครงการเพ่ิมพูนความรู๎ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 (๔) โครงการบริการวิชาการ ๑ โครงการ 
 (๕) โครงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศึกษาทั้งในหลักสูตร นอกหลักสูตร 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือให๎ได๎บัณฑิตที่เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ . และสภา
เทคนิคการแพทย ์
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านอาคารสถานที่  
  ๑) ปัจจุบันจํานวนอาจารย์มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให๎เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 
(อาจารย์ ๑ คน ตํอนักศึกษา ๘ คน) จึงทําให๎ห๎องพักอาจารย์คับแคบ  มหาวิทยาลัยได๎มอบพ้ืนที่ในการจัดทํา
ห๎องเพ่ิมเติม แตํการดําเนินการจัดทําคํอนข๎างลําช๎า จึงขอให๎เรํงดําเนินการเพ่ือให๎ทันตํอความจําเป็นในการใช๎งาน 
  ๒) นโยบายของมหาวิทยาลัยให๎ใช๎ห๎องเรียนวิชาทฤษฎีที่เน๎นการบรรยายโดยใช๎รํวมกันและ
การใช๎ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใกล๎เคียงกัน ใช๎รํวมกันกับทุกหลักสูตรอื่นในคณะ ในสํวนเฉพาะของ
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ที่ไมํสามารถใช๎รํวมกับหลักสูตรอื่นได๎มีห๎องบรรยายเฉพาะ ๑ ห๎อง ในอนาคตหากรับ
นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึนอาจไมํเพียงพอตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ จึงขอให๎มหาวิทยาลัยจัดสรรเพิ่มเติม 
  ๓) พ้ืนที่สําหรับห๎องสโมสรนักศึกษาเพ่ือให๎นักศึกษาทํากิจกรรมยังมีลักษณะองค์ประกอบ 
ที่ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ และกําลังอยูํระหวํางการปรับปรุง 
  ด้านบุคลากร 
  ในอนาคตหากรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น จําเป็นต๎องจัดหาบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน 
อยํางน๎อยควรมีอาจารย์เพ่ิม ๓ ตําแหนํง และเจ๎าหน๎าที่ธุรการ ๑ ตําแหนํง 
 
 

๑๓๑ 

  ด้านงานวิจัย  
อาจารย์ยังผลิตงานวิจัยไมํได๎ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นเพราะขาดกําลังบุคลากร 

และอาจารย์มีภารกิจมาก ทั้งงานสอน และงานธุรการของภาควิชา จึงทําให๎ผลิตงานวิจัยได๎น๎อย  
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ  
อาจารย์ต๎องศึกษาและทําความเข๎าใจด๎านกฎ ระเบียบการใช๎เงินเพ่ือดําเนินงานในโครงการ

ตํางๆของหลักสูตรมากขึ้น โดยเฉพาะอาจารย์บรรจุใหมํ เพราะการใช๎งบประมาณที่มีการควบคุมจาก
หนํวยงานราชการคํอนข๎างยุํงยาก ทําให๎อาจารย์ขาดความมั่นใจในการดําเนินโครงการ ไมํเอ้ือตํอการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนานักศึกษาจึงอาจสํงผลให๎การพัฒนานักศึกษาไมํเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว๎   
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรอยํางกว๎างขวางให๎เป็นที่รู๎จัก โดยนําข๎อมูลความโดดเดํน และ
ผลงานของหลักสูตร ตลอดจนคําชื่นชมและข๎อเสนอแนะของสภาวิชาชีพ มาเป็นสํวนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์
เพ่ือเพ่ิมความนําสนใจ และจูงใจให๎นักเรียนที่มีความสนใจทางด๎านเทคนิคการแพทย์ที่มีความสามารถทางการเรียน
เข๎ามาเรียนให๎มากขึ้น 
 ๒) ควรวางแผนการพัฒนานักศึกษาที่กําลังจะเข๎าสูํกระบวนการสอบใบประกอบวิชาชีพให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาวิชาชีพที่เรียนมาให๎เชี่ยวชาญอยํางชัดเจนเพ่ือให๎บัณฑิตสอบผํานใบประกอบ
วิชาชีพและสามารถนําไปประกอบอาชีพได๎ทุกคน 
 ๓) ควรวางแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได๎เข๎าหลักสูตร เพ่ือนํารายได๎
มาใช๎ในการบริหารจัดการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยไมํสามารถจัดสรรให๎ได๎  เนื่องจากเป็นหลักสูตร
ที่เก่ียวข๎องกับสุขภาพและความปลอดภัยของประชน  ที่สามารถบริการวิชาการโดยนําองค์ความรู๎ของอาจารย์
และนักศึกษาในหลักสูตรไปใช๎บริการด๎านการเป็นที่ปรึกษา การให๎ข๎อแนะนําด๎านสุขภาพแกํผู๎รับบริการได๎เป็น
อยํางดีทั้งในชุมชน ในองค์กรภาครัฐและเอกชน   
 ๓) การบริหารจัดการงานด๎านธุรการและอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนบางอยํางควร
ดําเนินการภายใต๎ภาควิชา และคณะ เพื่อประหยัดทรัพยากรและงบประมาณให๎แกํมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤติ
ด๎านการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐที่ลดลง และจํานวนนักศึกษาที่มีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง   
 

 ๒.๗ หลักสูตรการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) 
 การด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่อาจารย์และนักศึกษาดังต่อไปนี้
 ๑) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเดํนของมหาวิทยาลัย 
“เทคนิคการถาํยภาพเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์” 
 (๒) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ผํานการพัฒนาบุคลิกภาพสูํการแสดงอยําง 
มืออาชีพ โดยคุณจิระ ดํานบวรเกียรติ พระเอกชํอง ๘ และศิลปินจากคําย RS 



๑๓๒ 

 (๓) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ผํานการอบรม เรื่อง การสร๎างแบรนด์ และ 
การเตรียมความพร๎อมสูํการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยเชิญวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านมาบรรายายให๎ความรู๎ 
 ๒) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ "Sound of Love : เสียงแหํงความจงรักภักดี" 
 (๒) งานสัมมนาทางการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
 (๓) โครงการเอเจนซีโฆษณาจําลอง 
 (๔) โครงการสํงเสริมการพัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยีสากล (โครงการตํอเนื่องปีที่ ๗) 
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านงบประมาณ 
 ครุภัณฑ์ที่จําเป็นตํอการพัฒนาทักษะตําง ๆ ของนักศึกษา คํอนข๎างมีราคาสูง และ
งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรเป็นไปตามรายหัวนักศึกษาและการลงทะเบียนจริงของนักศึกษา ทําให๎การจัด
กิจกรรมบางครั้งประสบปัญหาด๎านงบประมาณท่ีไมํเพียงพอ  
 ด้านอาคารสถานที่ 
 ห๎องปฏิบัติการเฉพาะของหลักสูตรในบางรายวิชาไมํสามารถใช๎รวมกับหลักสูตรอ่ืนได๎
เนื่องจากจําเป็นต๎องใช๎อุปกรณ์เฉพาะทาง ในอนาคตจึงอาจต๎องหางบประมาณจัดทําเป็นกรณีเฉพาะเพ่ือ
รองรับการจัดกิจกรรมพิเศษของหลักสูตร รวมทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์เสริมเฉพาะทาง เชํน อุปกรณ์แตํงหน๎า 
ห๎องฝึกปฏิบัติการแสดง กล๎อง ฯลฯ  
 ด้านปัจจัยอ่ืน 
 นักศึกษาสํวนหนึ่งที่เข๎ามาเรียนมีความจําเป็นทางด๎านฐานะที่ต๎องทํางานพิเศษเพ่ือหารายได๎
เลี้ยงตนเองและครอบครัว  จึงไมํสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆที่หลักสูตรกําหนดได๎อยํางครบถ๎วนจึงอาจสํงผลให๎
ความสําเร็จด๎านความเป็นเลิศของหลักสูตรไมํเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว๎ 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ควรกําหนดคุณลักษณะบัณฑิต หรือลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร 
ให๎มีมีความโดดเดํนและแตกตํางจากสถาบันอื่นๆ เพื่อสร๎างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเอง ควรฝึกนักศึกษาให๎มี
เจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบตํอสังคม และใช๎ภาษาไทยได๎ถูกต๎องเหมาะสม  รวมทั้งสร๎างเครือขํายด๎านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยใช๎สถานฝึกประสบการณ์ที่สามารถสร๎างทักษะเสมือนจริงแกํนักศึกษา 
 ๒) ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให๎เป็นที่รู๎จักยิ่งขึ้นในฐานะหลักสูตรโดดเดํน และใช๎
ความสามารถด๎านการสร๎างความบันเทิงเป็นจุดเดํนในการประชาสัมพันธ์ให๎แกํทุกหลักสูตรในมหาวิ ทยาลัย 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให๎แกํหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยไปพร๎อมๆ กัน     
 ๓) ควรวางแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได๎เข๎าหลักสูตร เพ่ือนํารายได๎
มาใช๎ในการบริหารจัดการเพ่ิมเติมหรือซื้ออุปกรณ์จําเป็นในการจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่ มหาวิทยาลัย 



๑๓๒ 

 (๓) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ผํานการอบรม เรื่อง การสร๎างแบรนด์ และ 
การเตรียมความพร๎อมสูํการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยเชิญวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านมาบรรายายให๎ความรู๎ 
 ๒) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ "Sound of Love : เสียงแหํงความจงรักภักดี" 
 (๒) งานสัมมนาทางการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
 (๓) โครงการเอเจนซีโฆษณาจําลอง 
 (๔) โครงการสํงเสริมการพัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยีสากล (โครงการตํอเนื่องปีที่ ๗) 
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านงบประมาณ 
 ครุภัณฑ์ที่จําเป็นตํอการพัฒนาทักษะตําง ๆ ของนักศึกษา คํอนข๎างมีราคาสูง และ
งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรเป็นไปตามรายหัวนักศึกษาและการลงทะเบียนจริงของนักศึกษา ทําให๎การจัด
กิจกรรมบางครั้งประสบปัญหาด๎านงบประมาณท่ีไมํเพียงพอ  
 ด้านอาคารสถานที่ 
 ห๎องปฏิบัติการเฉพาะของหลักสูตรในบางรายวิชาไมํสามารถใช๎รวมกับหลักสูตรอ่ืนได๎
เนื่องจากจําเป็นต๎องใช๎อุปกรณ์เฉพาะทาง ในอนาคตจึงอาจต๎องหางบประมาณจัดทําเป็นกรณีเฉพาะเพ่ือ
รองรับการจัดกิจกรรมพิเศษของหลักสูตร รวมทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์เสริมเฉพาะทาง เชํน อุปกรณ์แตํงหน๎า 
ห๎องฝึกปฏิบัติการแสดง กล๎อง ฯลฯ  
 ด้านปัจจัยอ่ืน 
 นักศึกษาสํวนหนึ่งที่เข๎ามาเรียนมีความจําเป็นทางด๎านฐานะที่ต๎องทํางานพิเศษเพ่ือหารายได๎
เลี้ยงตนเองและครอบครัว  จึงไมํสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆที่หลักสูตรกําหนดได๎อยํางครบถ๎วนจึงอาจสํงผลให๎
ความสําเร็จด๎านความเป็นเลิศของหลักสูตรไมํเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว๎ 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ควรกําหนดคุณลักษณะบัณฑิต หรือลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร 
ให๎มีมีความโดดเดํนและแตกตํางจากสถาบันอื่นๆ เพื่อสร๎างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเอง ควรฝึกนักศึกษาให๎มี
เจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบตํอสังคม และใช๎ภาษาไทยได๎ถูกต๎องเหมาะสม  รวมทั้งสร๎างเครือขํายด๎านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยใช๎สถานฝึกประสบการณ์ที่สามารถสร๎างทักษะเสมือนจริงแกํนักศึกษา 
 ๒) ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให๎เป็นที่รู๎จักยิ่งขึ้นในฐานะหลักสูตรโดดเดํน และใช๎
ความสามารถด๎านการสร๎างความบันเทิงเป็นจุดเดํนในการประชาสัมพันธ์ให๎แกํทุกหลักสูตรในมหาวิ ทยาลัย 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให๎แกํหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยไปพร๎อมๆ กัน     
 ๓) ควรวางแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได๎เข๎าหลักสูตร เพ่ือนํารายได๎
มาใช๎ในการบริหารจัดการเพ่ิมเติมหรือซื้ออุปกรณ์จําเป็นในการจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่ มหาวิทยาลัย 

๑๓๓ 

ไมํสามารถจัดสรรให๎ได๎  เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เยาวชนและเด็กรุํนใหมํให๎ความสนใจ อาทิ การฝึกทักษะด๎าน
การแสดงออก การร๎องเพลง การพัฒนาบุคลิกภาพ การโฆษณา การเป็นพิธีกร เป็นต๎น  
 ๔) การบริหารจัดการงานด๎านธุรการและอาคารสถานที่ ห๎องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน
บางอยํางควรวางแผนรํวมกันกับคณะและหลักสูตรที่ใกล๎เคียงในการใช๎ทรัพยากรตํางรํวมกัน เพ่ือประหยัด
ทรัพยากรและงบประมาณให๎แกํมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤติด๎านการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐที่ลดลง 
และจํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง   
 

 ๒.๘ หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
 การด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่อาจารย์และนักศึกษาดังต่อไปนี้
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการเตรียมความพร๎อมและปรับพ้ืนฐาน 
 (๒) โครงการกิจกรรมรับน๎อง 
 (๓) โครงการคํายคณิตศาสตร์ 
 (๔) โครงการ “การพัฒนาทักษะด๎านภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑” 
 (๕) โครงการนิสิตคณิตพิชิตความเป็นครู 
   

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านบุคลากร 
 ๑) หลักสูตรมีความจําเป็นขอรับการจัดสรรอัตรากําลังทดแทนอาจารย์อัตราเกษียณ เพ่ือให๎
สอดคล๎องกับจํานวนนักศึกษาที่มี และเป็นไปตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 
  ๒) หลักสูตรจําเป็นต๎องขอจัดสรรเจ๎าหน๎าที่ธุรการมาดําเนินงานด๎านธุรการ อาทิ การจัดซื้อ  
จัดจ๎าง จัดทําทะเบียนวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนการเบิกจํายวัสดุ ทะเบียนการเบิกจํายครุภัณฑ์ ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให๎อาจารย์ได๎ทํางานวิชาการเป็นหลัก และเพ่ือการดําเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ  
  ด้านงบประมาณ  

 การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยจัดสรรตามไตรมาส อาจสํงผล
ให๎การจัดโครงการและกิจกรรมตํางๆ ของหลักสูตรไมํสามารถดําเนินการตามแผนได๎อยํางครอบคลุม 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งโครงการเรํงดํวนบางโครงการที่หลักสูตรจําเป็นต๎องดําเนินการโดยไมํอยูํในแผนที่กําหนดไว๎  
ไมํสามารถดําเนินการได๎ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

ด้านการบริหารงาน  
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนด๎านครุศาสตร์ให๎เป็นไปตามที่

กําหนดไว๎ใน มคอ. ๑ โดยปรับย๎ายอาจารย์ที่ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ. ๑ จากคณะครุศาสตร์ไปสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสํงผลให๎การบริหารจัดการหลักสูตรในสํวนของหลักสูตรคณิตศาสตร์ ๕ ปี  
ขาดความคลํองตัวในการบริหารงานทั้งด๎านวิชาการและธุรการ 



๑๓๔ 

ด้านงานวิจัย  
ภาระงานของอาจารย์คํอนข๎างมาก โดยภาระการสอน เฉลี่ยคนละ ๑๘ ชั่วโมงตํอสัปดาห์ 

ภาระงานนิเทศนักศึกษา ปี ๔ เฉลี่ยคนละ ๑๐ คน และปี ๕ เฉลี่ยคนละ ๑๐ คน ภาระการให๎คําแนะนํา
เกี่ยวกับบัณฑิตนิพนธ์ เฉลี่ยคนละ ๑๐ คน จึงทําให๎อาจารย์ไมํมีเวลาทํางานวิจัย 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรอยํางกว๎างขวางให๎เป็นที่รู๎จัก โดยนําข๎อมูลความโดดเดํน และ
ผลงานของหลักสูตร มาเป็นสํวนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมความนําสนใจ และจูงใจให๎นักเรียนที่มี
ความสนใจทางด๎านคณิตศาสตร์ที่สนใจประกอบอาชีพครูที่มีความสามารถทางการเรียนเข๎ามาเรียนให๎มากขึ้น 
 ๒) ควรวางแผนการพัฒนานักศึกษาท่ีกําลังจะเข๎าสูํกระบวนการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 
และสอบบรรจุเข๎ารับราชการในสังกัดตํางๆ ของภาครัฐให๎มีความร๎ูความเข๎าใจในเนื้อหาวิชาชีพที่เรียนมาให๎
เชี่ยวชาญอยํางชัดเจนเพื่อให๎บัณฑิตสอบผํานใบประกอบวิชาชีพและสามารถนําไปประกอบอาชีพได๎ทุกคน 
 ๓) ควรวางแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได๎เข๎าหลักสูตร เพ่ือนํารายได๎
มาใช๎ในการบริหารจัดการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยไมํสามารถจัดสรรให๎ได๎  เนื่องจากเป็นหลักสูตร 
ที่สามารถให๎ความรู๎ทางด๎านความถนัดเกี่ยวกับตัวเลขและการคิดคํานวณที่เป็นทักษะสําคัญในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
ที่ทุกวงการและทุกคนสามารถนําไปใช๎ในการสอบเข๎าประกอบอาชีพหรือเข๎าศึกษาตํอทุกชํวงวัย  
 ๔) การบริหารจัดการงานด๎านธุรการและอาคารสถานที่ ห๎องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน
บางอยํางควรดําเนินการภายใต๎ภาควิชา และทั้งสองคณะ คือคณะหลัก และคณะรํวมผลิตบัณฑิต  
ให๎ประชุมวางแผนรํวมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและงบประมาณให๎แกํมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤติด๎าน  
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐที่ลดลง และจํานวนนักศึกษาที่มีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง   
 ๕) ควรนําภาษาอังกฤษไปผนวกใช๎ในกลไกการสอน เชํน การสอดแทรกการสอบ
ภาษาอังกฤษกํอนออกไปฝึกประสบการณ์ หรือการสอบปรับพ้ืนฐานตั้งแตํปี ๑ หรือเมื่อมีโอกาสที่สามารถ
สอดแทรกแบบทดสอบภาษาอังกฤษได๎เป็นระยะ ๆ เป็นต๎น 
 ๖) ควรนําบัณฑิตนิพนธ์ที่โดดเดํนของนักศึกษามาจัดพิมพ์เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ในชํองทาง
ตําง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และ/หรือสังเคราะห์ขึ้นมาใหมํให๎เป็นผลงานในนามของผู๎สอนและนักศึกษา
รํวมกัน  รวมทั้งนําไปตีพิมพ์เผยแพรํ เพ่ือใช๎เป็นผลงานทางวิชาการตํอไปได๎ 
 ๗) ควรสร๎างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใหมํ ๆ สําหรับเด็กในชํวงชั้นตําง ๆ  
ให๎เป็นที่นําสนใจ เพ่ือเป็นการสร๎างผลงานของคณาจารย์ในหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
  

 ๒.๙ หลักสูตรการบัญชี (บช.บ.) 
 การด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่อาจารย์และนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
 ๑) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของคณะท่ีน าไปสู่ความเป็นเลิศ 



๑๓๔ 

ด้านงานวิจัย  
ภาระงานของอาจารย์คํอนข๎างมาก โดยภาระการสอน เฉลี่ยคนละ ๑๘ ชั่วโมงตํอสัปดาห์ 

ภาระงานนิเทศนักศึกษา ปี ๔ เฉลี่ยคนละ ๑๐ คน และปี ๕ เฉลี่ยคนละ ๑๐ คน ภาระการให๎คําแนะนํา
เกี่ยวกับบัณฑิตนิพนธ์ เฉลี่ยคนละ ๑๐ คน จึงทําให๎อาจารย์ไมํมีเวลาทํางานวิจัย 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรอยํางกว๎างขวางให๎เป็นที่รู๎จัก โดยนําข๎อมูลความโดดเดํน และ
ผลงานของหลักสูตร มาเป็นสํวนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมความนําสนใจ และจูงใจให๎นักเรียนที่มี
ความสนใจทางด๎านคณิตศาสตร์ที่สนใจประกอบอาชีพครูที่มีความสามารถทางการเรียนเข๎ามาเรียนให๎มากขึ้น 
 ๒) ควรวางแผนการพัฒนานักศึกษาท่ีกําลังจะเข๎าสูํกระบวนการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 
และสอบบรรจุเข๎ารับราชการในสังกัดตํางๆ ของภาครัฐให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาวิชาชีพที่เรียนมาให๎
เชี่ยวชาญอยํางชัดเจนเพื่อให๎บัณฑิตสอบผํานใบประกอบวิชาชีพและสามารถนําไปประกอบอาชีพได๎ทุกคน 
 ๓) ควรวางแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได๎เข๎าหลักสูตร เพ่ือนํารายได๎
มาใช๎ในการบริหารจัดการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยไมํสามารถจัดสรรให๎ได๎  เนื่องจากเป็นหลักสูตร 
ที่สามารถให๎ความรู๎ทางด๎านความถนัดเกี่ยวกับตัวเลขและการคิดคํานวณที่เป็นทักษะสําคัญในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
ที่ทุกวงการและทุกคนสามารถนําไปใช๎ในการสอบเข๎าประกอบอาชีพหรือเข๎าศึกษาตํอทุกชํวงวัย  
 ๔) การบริหารจัดการงานด๎านธุรการและอาคารสถานที่ ห๎องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน
บางอยํางควรดําเนินการภายใต๎ภาควิชา และทั้งสองคณะ คือคณะหลัก และคณะรํวมผลิตบัณฑิต  
ให๎ประชุมวางแผนรํวมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและงบประมาณให๎แกํมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤติด๎าน  
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐที่ลดลง และจํานวนนักศึกษาที่มีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง   
 ๕) ควรนําภาษาอังกฤษไปผนวกใช๎ในกลไกการสอน เชํน การสอดแทรกการสอบ
ภาษาอังกฤษกํอนออกไปฝึกประสบการณ์ หรือการสอบปรับพ้ืนฐานตั้งแตํปี ๑ หรือเมื่อมีโอกาสที่สามารถ
สอดแทรกแบบทดสอบภาษาอังกฤษได๎เป็นระยะ ๆ เป็นต๎น 
 ๖) ควรนําบัณฑิตนิพนธ์ที่โดดเดํนของนักศึกษามาจัดพิมพ์เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ในชํองทาง
ตําง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และ/หรือสังเคราะห์ขึ้นมาใหมํให๎เป็นผลงานในนามของผู๎สอนและนักศึกษา
รํวมกัน  รวมทั้งนําไปตีพิมพ์เผยแพรํ เพ่ือใช๎เป็นผลงานทางวิชาการตํอไปได๎ 
 ๗) ควรสร๎างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใหมํ ๆ สําหรับเด็กในชํวงชั้นตําง ๆ  
ให๎เป็นที่นําสนใจ เพ่ือเป็นการสร๎างผลงานของคณาจารย์ในหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
  

 ๒.๙ หลักสูตรการบัญชี (บช.บ.) 
 การด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่อาจารย์และนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
 ๑) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของคณะท่ีน าไปสู่ความเป็นเลิศ 

๑๓๕ 

 (๑) โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู๎ตํอเนื่องทางวิชาชีพของผู๎สอบบัญชี (CPA) และผู๎ทํา
บัญชี (CPD) ซึ่งจัดให๎สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ โดยเชิญวิทยากรผ๎ูเชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า 
กระทรวงพาณิชย์ มาให๎ความรู๎ ไมํน๎อยกวํา ๒๐ ชั่วโมง  รวมทั้งจัดอบรมบุคคลภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ
แบบมีรายได๎ ให๎แกํมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา 
 (๒) โครงการจัดกิจกรรมเสริมด๎านการสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งใน
สํวนเฉพาะของหลักสูตร และสํงนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให๎เป็นไปตามคุณลักษณะโดดเดํนที่กําหนดไว๎ 
 ๒) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ 
ทางวิชาชีพของคณาจารย์ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา ระหวํางวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๕ – ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 (๒) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ BSRU English Training   
 (๓) โครงการอบรมกฎหมายธุรกิจเบื้องต๎น 
 (๔) โครงการอบรมวิชาชีพบัญชี 
 (๕) โครงการ Young Smart Accountant รํวมกับกระทรวงพาณิชย์ 
 (๖) โครงการอบรมพัฒนาความรู๎ทักษะด๎านการบัญชี CPD 
 (๗) โครงการอบรมพัฒนาผู๎สอบบัญชีภาษีอากร โดยสมาคมผู๎สอบบัญชีภาษีอากร 
 (๘) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 (๙) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ CEFR    
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านเทคโนโลยี 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมสําเร็จสําเร็จรูปเฉพาะทางบัญชีปัจจุบันยังมีจํานวนไมํ
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่มี จึงต๎องมีการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีทั้งในสํวนของ Software อาจารย์และ
บุคลากรที่สามารถใช๎งานได๎ รวมทั้งพัฒนาทักษะด๎านการใช๎งานให๎แกํนักศึกษา  เนื่องจากนักศึกษา 
จําเป็นต๎องมีทักษะวิชาชีพที่พร๎อมเข๎าสูํการปฏิบัติงานจริง ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ การเรียนการสอนด๎านการบัญชี
ในปัจจุบันสํวนใหญํต๎องใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปเป็นสําคัญ  

 ด้านบุคลากร 
  อาจารย์ในหลักสูตรต๎องมีการพัฒนาเพ่ิมทักษะความรู๎ใหมํๆ ที่เกี่ยวข๎องกับระบบบัญชีที่
นําเข๎ามาใช๎ในหนํวยงานตํางๆ ในปัจจุบัน จึงจําเป็นต๎องได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ได๎มีโอกาส
พัฒนา อบรม และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ใหมํ ๆ อยํางตํอเนื่องมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้การขาดบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุน เพ่ือเป็นผู๎ชํวยให๎การดําเนินงาน ตลอดจนการให๎บริการด๎านตําง ๆ ให๎มีความสะดวก และ  
เพ่ือชํวยให๎การทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 



๑๓๖ 

  ด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนา 
  การพัฒนานักศึกษาให๎มีทักษะความสามารถที่จะเข๎าไปสูํการทํางานในระดับองค์กรขนาดใหญํ 
เชํน บริษัทมหาชน และบริษัทข๎ามชาติ ยังไมํประสบความสําเร็จเทําที่ควร เนื่องจากนักศึกษาที่รับเข๎าศึกษา 
มีพ้ืนฐานความรู๎ทางด๎านการคิดวิเคราะห์และการคํานวณอยูํในเกณฑ์ที่ต๎องปรับพ้ืนฐานคํอนข๎างมาก 
   

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

  ๑) ควรวางแผนการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นเป็นตามเป้าหมายที่กําหนด และเพ่ิมทักษะ 
ที่จําเป็นเฉพาะทางเพ่ือเข๎าสํูกระบวนการประกอบอาชีพได๎อยํางมีประสิทธิภาพตรงตามวิชาชีพทางการบัญชี
     ๒) ควรวางแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได๎เข๎าหลักสูตรให๎เดํนชัดมากขึ้น 
เพ่ือนํารายได๎มาใช๎ในการบริหารจัดการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยไมํสามา รถจัดสรรให๎ได๎  
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่สําคัญและเป็นที่ต๎องการสูงของผู๎รับบริการทั้งในสํวนของภาครัฐและเอกชน 
     ๓) การบริหารจัดการงานด๎านธุรการที่ต๎องอาศัยเจ๎าหน๎าที่ด๎านธุรการควรดําเนินการประชุม
วางแผนรํวมกันกับคณะ หรือจัดจ๎างโดยใช๎งบประมาณรายได๎ในสํวนของหลักสูตรเพ่ือความคลํองตัว หรือจ๎าง
นักศึกษาชํวยงานเพ่ือประหยัดทรัพยากร และชํวยสร๎างรายได๎ให๎แกํนักศึกษา รวมทั้งเป็นการประหยัด
งบประมาณให๎แกํมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤติด๎านการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐที่ลดลง และจํานวน
นักศึกษาที่มีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง   
 ๔) ควรติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และศึกษาถึงเหตุผลที่นักศึกษาทํางานไมํตรง
ตามสาขาที่จบ ศึกษาความต๎องการจําเป็น (Need) ของผู๎ประกอบการ เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎มาปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรตํอไป  
 ๕) ควรกําหนดคุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิตที่โดดเดํนแตกตํางจากสถาบันอื่นๆและ
วางแผนพัฒนาผลักดันให๎เกิดความโดดเดํนให๎ชัดเจนตามเป้าหมายของหลักสูตร โดยให๎มีการกําหนดและ
วางแผนกระบวนการผลิตบัณฑิต  และมีการติดตามผล เ พ่ือให๎ เกิดคุณลักษณะหรือสมรรถนะ 
ตามท่ีกําหนดไว๎ 
 

 ๒.๑๐ หลักสูตรดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.)  
 การด าเนินงาน 
 ๑) ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาความสามารถในหลักสูตร 

หลักสูตรได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดหาอาจารย์ผู๎เชี่ยวชาญและ
บุคลากรทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ รวมทั้งสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก สื่อ อุปกรณ์ดนตรี ห๎องปฏิบัติการ
ด๎านการฝึกซ๎อม 
 ๒) หลักสูตรด าเนินการจัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําโครงการ Thailand Clarinet Academy 2017 
 (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพการบรรเลงวงดนตรีประเภท  Wind Band และ 
การประกวด Thailand International Wind Symphony Competition 2018 



๑๓๖ 

  ด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนา 
  การพัฒนานักศึกษาให๎มีทักษะความสามารถที่จะเข๎าไปสูํการทํางานในระดับองค์กรขนาดใหญํ 
เชํน บริษัทมหาชน และบริษัทข๎ามชาติ ยังไมํประสบความสําเร็จเทําที่ควร เนื่องจากนักศึกษาที่รับเข๎าศึกษา 
มีพ้ืนฐานความรู๎ทางด๎านการคิดวิเคราะห์และการคํานวณอยูํในเกณฑ์ที่ต๎องปรับพ้ืนฐานคํอนข๎างมาก 
   

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

  ๑) ควรวางแผนการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นเป็นตามเป้าหมายที่กําหนด และเพ่ิมทักษะ 
ที่จําเป็นเฉพาะทางเพ่ือเข๎าสูํกระบวนการประกอบอาชีพได๎อยํางมีประสิทธิภาพตรงตามวิชาชีพทางการบัญชี
     ๒) ควรวางแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได๎เข๎าหลักสูตรให๎เดํนชัดมากข้ึน 
เพ่ือนํารายได๎มาใช๎ในการบริหารจัดการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยไมํสามา รถจัดสรรให๎ได๎  
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่สําคัญและเป็นที่ต๎องการสูงของผู๎รับบริการทั้งในสํวนของภาครัฐและเอกชน 
     ๓) การบริหารจัดการงานด๎านธุรการที่ต๎องอาศัยเจ๎าหน๎าที่ด๎านธุรการควรดําเนินการประชุม
วางแผนรํวมกันกับคณะ หรือจัดจ๎างโดยใช๎งบประมาณรายได๎ในสํวนของหลักสูตรเพ่ือความคลํองตัว หรือจ๎าง
นักศึกษาชํวยงานเพ่ือประหยัดทรัพยากร และชํวยสร๎างรายได๎ให๎แกํนักศึกษา รวมทั้งเป็นการประหยัด
งบประมาณให๎แกํมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤติด๎านการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐที่ลดลง และจํานวน
นักศึกษาที่มีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง   
 ๔) ควรติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และศึกษาถึงเหตุผลที่นักศึกษาทํางานไมํตรง
ตามสาขาที่จบ ศึกษาความต๎องการจําเป็น (Need) ของผู๎ประกอบการ เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎มาปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรตํอไป  
 ๕) ควรกําหนดคุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิตที่โดดเดํนแตกตํางจากสถาบันอื่นๆและ
วางแผนพัฒนาผลักดันให๎เกิดความโดดเดํนให๎ชัดเจนตามเป้าหมายของหลักสูตร โดยให๎มีการกําหนดและ
วางแผนกระบวนการผลิตบัณฑิต  และมีการติดตามผล เ พ่ือให๎ เกิดคุณลักษณะหรือสมรรถนะ 
ตามท่ีกําหนดไว๎ 
 

 ๒.๑๐ หลักสูตรดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.)  
 การด าเนินงาน 
 ๑) ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาความสามารถในหลักสูตร 

หลักสูตรได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดหาอาจารย์ผู๎เชี่ยวชาญและ
บุคลากรทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ รวมทั้งสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก สื่อ อุปกรณ์ดนตรี ห๎องปฏิบัติการ
ด๎านการฝึกซ๎อม 
 ๒) หลักสูตรด าเนินการจัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําโครงการ Thailand Clarinet Academy 2017 
 (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพการบรรเลงวงดนตรีประเภท  Wind Band และ 
การประกวด Thailand International Wind Symphony Competition 2018 

๑๓๗ 

 (๓) โครงการ Faculty Recital ครั้งที่ 1 
 (๔) โครงการ Thailand International Trombone Festival 2017 
 (๕) โครงการ Workshop Percussion 
 (๖) โครงการแสดงดนตรี “Sax Sing Song” 
 (๗) โครงการแลกเปลี่ยนความรู๎ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ 
 (๘) โครงการ Faculty Recital ครั้งที่ ๒ 
 (๙) โครงการ String Chamber Orchestra Concert No.6 
 (๑๐) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องดนตรีทรัมเป็ตและเครื่องดนตรีทูบา 
 (๑๑) โครงการสํงเสริมวิชาการด๎านการปฏิบัติดนตรีแจ๏สเชิงบูรณาการกับงานสร๎างสรรค์
ทางดนตรี และการแสดงดนตรีแจ๏ส “Jazz in the house” 
 (๑๒) โครงการดนตรีบําบัด 
 (๑๓) โครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีเครื่องลม เพ่ือการเข๎ารํวมประกวด ครั้งที่ ๑ 
 (๑๔) โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพ่ือชุมชน   
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
 ๑) ด๎านอาคารสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีบางรายวิชาต๎องใช๎
ห๎องปฏิบัติการที่เป็นห๎องเรียนเดี่ยว และบางรายวิชาต๎องใช๎ห๎องเรียนปฏิบัติรวมวงขนาดใหญํ ซึ่งในปัจจุบันที่มี
การใช๎ทรัพยากรด๎านอาคารสถานที่รวมกันในทุกหลักสูตร อาจทําให๎ไมํเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอน 
 ๒) ด๎านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากอุปกรณ์ดนตรีที่เป็นสํวนกลางที่ได๎รับ
การจัดสรรจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยไมํสามารถจัดซื้อหามาบริการให๎นักนักศึกษาได๎อยํางเพียงพอ
เนื่องจากมีราคาแพง  โดยที่กลําวมาข๎างต๎นอาจสํงผลตํอการยกระดับ College of Music, BSRU ให๎เทียบเทํา
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในการเป็น College of Music ทั้ง The National Association for Music 
Education (NAfME), National Association of Music Merchants (NAMM) หรือ Musique Quality 
Enhancement (MusiQuE) ซึ่งเป็นเกณฑ์ของการเป็น College of Music ตามมาตรฐานสากล ซึ่งอาจสํงผล
ตํอการแขํงขันทางการศึกษาด๎านดนตรีของมหาวิทยาลัยตํอไปในภายภาคหน๎า 
 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาที่ตรงต ามบริบทของหลักสูตรดนตรีตะวันตก  
ควรใช๎เกณฑ์มาตรฐานสากล ทั้ง The National Association for Music Education (NAfME), National 
Association of Music Merchants (NAMM) หรือ Musique Quality Enhancement (MusiQuE)  
ซึ่งเป็นเกณฑ์ของการเป็น College of Music ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะสร๎างมาตรฐานและวัดคุณภาพ 
ของหลักสูตรดนตรีตะวันตกได๎อยํางแท๎จริง อีกทั้งการตรวจมาตรฐานดังกลําวจะทําให๎หลักสูตรเป็นที่ยอมรับ  
ในระดับนานาชาติ และเพ่ือยกระดับการเรียนการสอนให๎เทียบเทํากับเกณฑ์มาตรฐานของการเป็น 



๑๓๘ 

International College of Music ซ่ึงจะสร๎างโอกาสในการแขํงขันทางการศึกษาด๎านดนตรีของมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคเอเซีย แตํสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึดกษา ยังไมํยอมรับเกณฑ์ดังกลําว 
  ด้านบุคลากร  
  ในอนาคตหากจําเป็นต๎องรับนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น มีความจําเป็นต๎องเพ่ิมจํานวนอาจารย์และ
บุคลากรให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานการดนตรี และต๎องมีการพัฒนาอบรมความรู๎และศักยภาพของคณาจารย์ให๎
มีความเชี่ยวชาญในศาสตรเพิ่มมากขึ้น     

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑) ควรวิเคราะห์ความคุ๎มคําในการนํางบประมาณที่มหาวิทยาลัยได๎จัดสรรให๎มาศึกษาเพ่ือนํา
ข๎อมูลมาวางแผนการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาวิทยาลัยเพ่ือให๎เป็นไปตามข๎อบังคับและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการจัดตั้งหนํวยงานนอกโครงสร๎างซึ่งมีความจําเป็นต๎องหารายได๎เพ่ือใช๎ในการบริหารจัดการ
หนํวยของตนเองเป็นสําคัญ เนื่องจากไมํสามารถจัดสรรงบประมาณแผํนดินให๎ได๎ 

๒) ควรวางแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได๎เข๎าหลักสูตร และวิทยาลัย 
เพ่ือนํารายได๎มาใช๎ในการบริหารจัดการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยไมํสามารถจัดสรรให๎ได๎  
เนื่องจากหลักสูตรการดนตรีเป็นหลักสูตรที่สามารถหารายได๎ ได๎หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายชํองทาง 
เพ่ือลดภาระการพึ่งพางบประมาณจากทางราชการหรือทางมหาวิทยาลัยเพียงทางเดียว อาทิ การเปิดหลักสูตร
อบรมดนตรีชนิดตํางๆ ทั้งระยะส้ัน และระยะยาวให๎แกํผู๎สนใจทุกชํวงวัย ควรวางแผนหารายได๎ จากการแสดง
ดนตรีในงานตํางๆ อยํางเป็นระบบตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย  

๓) ควรติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให๎ตรง
ตามความต๎องการของตลาดแรงงานในอนาคต และควรกําหนดคุณลักษณะบัณฑิต หรือเป้าหมายของนักศึกษา
ที่เรียนจบหลักสูตรให๎มีคุณลักษณะบัณฑิตที่โดดเดํนแตกตํางจากสถาบันอ่ืน 

๔) ควรสร๎างและขยายเครือขํายความรํวมมือทางด๎านการดนตรีให๎ครอบคลุมและกว๎างขวาง
เพ่ือกํอให๎เกิดการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาให๎มากยิ่งขึ้นกวําเดิม ใช๎เครือขํายที่มีเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือกํอให๎เกิดรายได๎อยํางเป็นรูปธรรม รวมทั้งให๎เครือขํายภาคเอกชนและศิษย์เกําเข๎ามา 
มีสํวนรํวมในการสนับสนุนทุนการศึกษาและเครื่องมืออุปกรณ์การดนตรีให๎แกํนักศึกษาอีกทางหนึ่ง  
 

 ๒.๑๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 การด าเนินงาน 

๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 (๑) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดกลุํม
สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือให๎การจัดการศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐานสอดคล๎องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) เพ่ือใช๎ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๓ ระดับ ได๎แกํ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา 



๑๓๘ 

International College of Music ซึ่งจะสร๎างโอกาสในการแขํงขันทางการศึกษาด๎านดนตรีของมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคเอเซีย แตํสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึดกษา ยังไมํยอมรับเกณฑ์ดังกลําว 
  ด้านบุคลากร  
  ในอนาคตหากจําเป็นต๎องรับนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น มีความจําเป็นต๎องเพ่ิมจํานวนอาจารย์และ
บุคลากรให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานการดนตรี และต๎องมีการพัฒนาอบรมความรู๎และศักยภาพของคณาจารย์ให๎
มีความเชี่ยวชาญในศาสตรเพิ่มมากขึ้น     

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑) ควรวิเคราะห์ความคุ๎มคําในการนํางบประมาณที่มหาวิทยาลัยได๎จัดสรรให๎มาศึกษาเพ่ือนํา
ข๎อมูลมาวางแผนการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาวิทยาลัยเพ่ือให๎เป็นไปตามข๎อบังคับและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการจัดตั้งหนํวยงานนอกโครงสร๎างซึ่งมีความจําเป็นต๎องหารายได๎เพ่ือใช๎ในการบริหารจัดการ
หนํวยของตนเองเป็นสําคัญ เนื่องจากไมํสามารถจัดสรรงบประมาณแผํนดินให๎ได๎ 

๒) ควรวางแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได๎เข๎าหลักสูตร และวิทยาลัย 
เพ่ือนํารายได๎มาใช๎ในการบริหารจัดการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยไมํสามารถจัดสรรให๎ได๎  
เนื่องจากหลักสูตรการดนตรีเป็นหลักสูตรที่สามารถหารายได๎ ได๎หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายชํองทาง 
เพ่ือลดภาระการพึ่งพางบประมาณจากทางราชการหรือทางมหาวิทยาลัยเพียงทางเดียว อาทิ การเปิดหลักสูตร
อบรมดนตรีชนิดตํางๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาวให๎แกํผู๎สนใจทุกชํวงวัย ควรวางแผนหารายได๎ จากการแสดง
ดนตรีในงานตํางๆ อยํางเป็นระบบตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย  

๓) ควรติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให๎ตรง
ตามความต๎องการของตลาดแรงงานในอนาคต และควรกําหนดคุณลักษณะบัณฑิต หรือเป้าหมายของนักศึกษา
ที่เรียนจบหลักสูตรให๎มีคุณลักษณะบัณฑิตที่โดดเดํนแตกตํางจากสถาบันอ่ืน 

๔) ควรสร๎างและขยายเครือขํายความรํวมมือทางด๎านการดนตรีให๎ครอบคลุมและกว๎างขวาง
เพ่ือกํอให๎เกิดการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาให๎มากยิ่งขึ้นกวําเดิม ใช๎เครือขํายที่มีเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือกํอให๎เกิดรายได๎อยํางเป็นรูปธรรม รวมทั้งให๎เครือขํายภาคเอกชนและศิษย์เกําเข๎ามา 
มีสํวนรํวมในการสนับสนุนทุนการศึกษาและเครื่องมืออุปกรณ์การดนตรีให๎แกํนักศึกษาอีกทางหนึ่ง  
 

 ๒.๑๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 การด าเนินงาน 

๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 (๑) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดกลุํม
สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือให๎การจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานสอดคล๎องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) เพ่ือใช๎ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๓ ระดับ ได๎แกํ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา 

๑๓๙ 

 (๒) โครงการห๎องเรียนพิเศษ ระดับประถมศึกษาเป็นห๎องเรียน IEP (Intensive English 
Program) ระดับมัธยมศึกษาเป็นห๎องเรียน Gifted Program 
 (๓) โครงการเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
  (๓.๑) โครงการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  (๓.๒) โครงการเรียนภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยผํานสถาบันขงจื้อ 
 (๔) โครงการทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ โดยใช๎แบบทดสอบ
มาตรฐานตํางประเทศ (Oxford Online Placement Test) 
 (๕) การจัดการเรียนรู๎และสํงเสริมให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎ห๎องเรียน 
IPAD 
 (๖) โรงเรียนเปิดสอนวิชาภาษาเพ่ือนบ๎าน (มลายู เขมร จีน) ให๎แกํนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยใช๎บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (๗) โครงการพัฒนาทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์ (ROBOT) เนื่องจากมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ อีกทั้งนักเรียนมีความสนใจในด๎านการพัฒนาการเขียนโปรแกรมบังคับหุํนยนต์
และเป็นโครงการที่โรงเรียนเคยได๎รับรางวัล ดังนั้น โรงเรียนสาธิตจึงมุํงสนับสนุนโครงการนี้อยํางตํอเนื่อง 
 (๘) โครงการจัดการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบ STEM เพ่ือให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศและการบูรณาการในรายวิชาตําง ๆ  
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านงบประมาณ 
 ๑) ข๎อจํากัดด๎านงบประมาณ เนื่องจากโรงเรียนได๎เปิดห๎องเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเพ่ิมขึ้น จําเป็นต๎องจัดจ๎างอาจารย์ภายนอกมาชํวยสอนเป็นรายชั่วโมง ทําให๎งบประมาณที่จะนําไปใช๎
ในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอน และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีจํานวนจํากัด 
 ๒) งบบํารุงการศึกษาของโรงเรียนจํานวนหนึ่งได๎จัดสรรนําไปใช๎จํายเป็นคําตอบแทน
เงินเดือนครูที่เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมหาวิทยาลัยบริหารจัดการจากเงินจากงบบํารุงการศึกษาร๎อยละ ๒๐ ของรายรับ 
รวมทั้งนําไปใช๎เป็นคําสาธารณูปโภคอีกร๎อยละ ๑๐  จึงเหลือเงินบํารุงการศึกษาเพ่ือใช๎ในการพัฒนาการเรียน
การสอนจํานวนจํากัด  
  ๓) โครงการห๎องเรียนพิเศษ ขาดความคลํองตัวในการบริหารจัดการด๎านการเบิกจําย
งบประมาณซึ่งมีระเบียบการใช๎จํายเงินอิงระบบราชการ โดยเฉพาะการจัดจ๎างผู๎สอนที่เป็นชาวตํางชาติในรายวิชา
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากเจ๎าของภาษา เชํน โรงเรียนไมํสามารถจัดจ๎างบริษัทที่เชี่ยวชาญมา
ดําเนินการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษได๎ 
 
 



๑๔๐ 

  ด้านการบุคลากร 
  ควรให๎พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได๎) ของโรงเรียน ย๎ายไปบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผํนดิน) เพ่ือให๎งบบํารุงการศึกษาเหลือมากขึ้น ก็จะทําให๎โรงเรียนบริหารจัดการ  
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ด้านอาคารสถานที่  
  ภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนยังไมํสามารถปรับให๎เป็นระเบียบได๎ เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังมี
ภารกิจด๎านการกํอสร๎างอาคาร ทําให๎การสัญจรของนักเรียนมีความเสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยควร
เรํงหาแนวทางเพ่ิมพ้ืนที่ทางเท๎าและจัดระเบียบรถจักรยานยนต์บริเวณรอบโรงเรียนให๎มีระเบียบเพ่ือลดภาวะ
ความเสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 

 ๑) ขอชื่นชมคณะผู๎บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตที่มีความตั้งใจในการ
พัฒนาโรงเรียนสาธิตให๎มีความก๎าวหน๎าและมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
 ๒) โรงเรียนสาธิตเป็นหนํวยงานที่ฝ่ายบริหารควรหาทางวางแผนพัฒนาคุณภาพให๎โดดเดํนจน
เป็นสถาบันการศึกษาข้ันพื้นฐานชั้นแนวหน๎าที่ได๎รับความนิยมจากผู๎เรียน ซึ่งเมื่อมีชื่อเสียงแล๎วจะสามารถสร๎าง
รายได๎ให๎แกํตนเองและมหาวิทยาลัยได๎เป็นอยํางดีในอนาคต อันจะสอดคล๎องกับข๎อบังคับและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการจัดตั้งหนํวยงานนอกโครงสร๎างซึ่งมีความจําเป็นต๎องหารายได๎เพ่ือใช๎ในการบริหารจัดการ
หนํวยของตนเองเป็นหลัก เนื่องจากไมํสามารถจัดสรรงบประมาณแผํนดินให๎ได๎ 
 ๓) ควรสํารวจความต๎องการของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนตํอไปในอนาคต และเน๎นการประชาสัมพันธ์
ผลงานที่โดดเดํนของนักเรียน และความพร๎อมด๎านตํางๆของโรงเรียน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ 
ที่โดดเดํน เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํผู๎ปกครอง และความนําสนใจและจูงใจนักเรียนให๎สนใจมาสมัครเรียน
มากยิ่งขึ้น 
 ๔) ควรนําพลังเครือขํายศิษย์เกําที่มีชื่อเสียงเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน และควรจัดตั้งสมาคมศิษย์เกําของโรงเรียนสาธิตโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นการสร๎างแหลํงทุนสนับสนุนหรือ
ขอความชํวยเหลือในด๎านอ่ืนๆ ให๎มากยิ่งขึ้น 
 ๕) ควรเน๎นให๎ครูได๎มีโอกาสพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะของตนเองด๎านการสอนใหมํ  ๆ  
ที่ทันสมัยอยูํตลอดเวลา เพ่ือนําความรู๎มาพัฒนาลงสูํผู๎เรียนในยุคศตวรรษที่  ๒๑ ให๎ได๎ผลเดํนชัดมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรในด๎านความก๎าวหน๎าทางวิชาการ และการจัดหาอัตรากําลังให๎
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน มีการวิเคราะห์แนวโน๎มทิศทางของหลักสูตรใหมํเพ่ือการปรับหลักสูตรในอนาคตด๎วย  
 ๖) ควรพัฒนาการสร๎างจิตสาธารณะให๎แกํนักเรียนตั้งแตํระดับชั้นปฐมวัยไปจนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นคนดี และสร๎างจิตสํานึกสาธารณะตั้งแตํ
ระดับพ้ืนฐานเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนให๎เกิดขึ้นกับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู๎ใหญํตํอไป  



๑๔๐ 

  ด้านการบุคลากร 
  ควรให๎พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได๎) ของโรงเรียน ย๎ายไปบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผํนดิน) เพ่ือให๎งบบํารุงการศึกษาเหลือมากขึ้น ก็จะทําให๎โรงเรียนบริหารจัดการ  
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ด้านอาคารสถานที่  
  ภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนยังไมํสามารถปรับให๎เป็นระเบียบได๎ เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังมี
ภารกิจด๎านการกํอสร๎างอาคาร ทําให๎การสัญจรของนักเรียนมีความเสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยควร
เรํงหาแนวทางเพ่ิมพ้ืนที่ทางเท๎าและจัดระเบียบรถจักรยานยนต์บริเวณรอบโรงเรียนให๎มีระเบียบเพ่ือลดภาวะ
ความเสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 

 ๑) ขอชื่นชมคณะผู๎บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตที่มีความตั้งใจในการ
พัฒนาโรงเรียนสาธิตให๎มีความก๎าวหน๎าและมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
 ๒) โรงเรียนสาธิตเป็นหนํวยงานที่ฝ่ายบริหารควรหาทางวางแผนพัฒนาคุณภาพให๎โดดเดํนจน
เป็นสถาบันการศึกษาข้ันพื้นฐานชั้นแนวหน๎าที่ได๎รับความนิยมจากผู๎เรียน ซึ่งเมื่อมีชื่อเสียงแล๎วจะสามารถสร๎าง
รายได๎ให๎แกํตนเองและมหาวิทยาลัยได๎เป็นอยํางดีในอนาคต อันจะสอดคล๎องกับข๎อบังคับและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการจัดตั้งหนํวยงานนอกโครงสร๎างซึ่งมีความจําเป็นต๎องหารายได๎เพ่ือใช๎ในการบริหารจัดการ
หนํวยของตนเองเป็นหลัก เนื่องจากไมํสามารถจัดสรรงบประมาณแผํนดินให๎ได๎ 
 ๓) ควรสํารวจความต๎องการของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนตํอไปในอนาคต และเน๎นการประชาสัมพันธ์
ผลงานที่โดดเดํนของนักเรียน และความพร๎อมด๎านตํางๆของโรงเรียน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ 
ที่โดดเดํน เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํผู๎ปกครอง และความนําสนใจและจูงใจนักเรียนให๎สนใจมาสมัครเรียน
มากยิ่งขึ้น 
 ๔) ควรนําพลังเครือขํายศิษย์เกําที่มีชื่อเสียงเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน และควรจัดตั้งสมาคมศิษย์เกําของโรงเรียนสาธิตโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นการสร๎างแหลํงทุนสนับสนุนหรือ
ขอความชํวยเหลือในด๎านอ่ืนๆ ให๎มากยิ่งขึ้น 
 ๕) ควรเน๎นให๎ครูได๎มีโอกาสพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะของตนเองด๎านการสอนใหมํ  ๆ  
ที่ทันสมัยอยูํตลอดเวลา เพ่ือนําความรู๎มาพัฒนาลงสูํผู๎เรียนในยุคศตวรรษที่  ๒๑ ให๎ได๎ผลเดํนชัดมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรในด๎านความก๎าวหน๎าทางวิชาการ และการจัดหาอัตรากําลังให๎
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน มีการวิเคราะห์แนวโน๎มทิศทางของหลักสูตรใหมํเพ่ือการปรับหลักสูตรในอนาคตด๎วย  
 ๖) ควรพัฒนาการสร๎างจิตสาธารณะให๎แกํนักเรียนตั้งแตํระดับชั้นปฐมวัยไปจนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นคนดี และสร๎างจิตสํานึกสาธารณะตั้งแตํ
ระดับพ้ืนฐานเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนให๎เกิดขึ้นกับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู๎ใหญํตํอไป  

๑๔๑ 

 ๗) ควรวางแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได๎เสริมให๎โรงเรียน เพ่ือนํา
รายได๎มาใช๎ในการบริหารจัดการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยไมํสามารถจัดสรรให๎ได๎  เนื่องจาก
โรงเรียนสามารถดําเนินการได๎หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายชํองทาง เพื่อลดภาระการพึ่งพางบประมาณ
จากทางราชการหรือทางมหาวิทยาลัยเพียงทางเดียว อาทิ การเปิดหลักสูตรอบรมเสริมทักษะการเรียน  
ในรายวิชาตําง ๆ ให๎แกํนักเรียนทั้งภายนอกและภายใน ทั้งระยะสั้น และระยะยาวให๎แกํผู๎สนใจทุกชํวงวัย  
ควรวางแผนหารายได๎จากการบริการวิชาการตํางๆ อยํางเป็นระบบตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้บริการและส่งเสริมวิชาการ 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย ์ เวลา สถานที่/ห้อง 

๖. วันอังคารที่ ๙ 
ต.ค. ๒๕๖๑ 

บัณฑิตวิทยาลยั 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๖ ห๎องประชุม 
เอ.ซี.คารเ์ตอร ์

สํานักสงํเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สํานักกิจการนักศึกษา 
สํานักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. อาคาร ๖ ห๎องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ 

๗. วันพฤหัสบดีที่ 
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

สํานักคอมพิวเตอร์ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
สํานักวิเทศสัมพนัธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โรงละครศรีสุริยวงศ์ 
 อาคาร ๑๕๐ ป ี 
มหาบุรุษรัตโนดม  

(ชํวง บุนนาค)  
สํานักงานอธิการบดี 
สํานักประชาสัมพนัธ์ฯ 
สํานักงานสภามหาวทิยาลัย 
สํวนงานบริหารเงินรายได๎ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. โรงละครศรีสุริยวงศ์ 
 อาคาร ๑๕๐ ป ี 
มหาบุรุษรัตโนดม  

(ชํวง บุนนาค) 
 
 

 ๒.๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย  
 การด าเนินงาน 
  ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) การรับสมัครผู๎เข๎าศึกษาตํอในระดับบัณฑิตศึกษา 
 (๒) การจัดสอบพิจารณาเค๎าโครงสารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์  
 (๓) การสร๎าง / เข๎ารํวมเครือขํายการวิจัย / วิชาการกับหนํวยงานภายนอก  
 (๔) การควบคุมมาตรฐานทางวิชาการระดับหลักสูตร  
 (๕) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) และหนํวยงาน 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 
 (๖) โครงการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 (๗) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบอ๎างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) 
 



๑๔๒ 

 ๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ 
 (๒) โครงการจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูแกํคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา” 
 (๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการในลักษณะ ตํารา
หรือหนังสือ ของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านการบริหารจัดการ 
 ๑) ด๎านการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งสังกัดคณะตําง ๆ ยังขาดแคลนศักยภาพ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมํ ๆ ที่ตอบสนองความต๎องการของ
หนํวยงานภายนอกและสังคมอยํางแท๎จริง ในแงํของคุณสมบัติ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ตําแหนํงทาง
วิชาการ ซึ่งยังไมํสอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือเอกสาร มคอ. ๑ ของแตํละหลักสูตร 
 ๒) ด๎านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มีชํองทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตําง ๆ ที่เปิดสอนที่ยังจํากัดอยูํในวงแคบ กลําวคือ ยังขาดการวางระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ภายใต๎ภาวะการณ์แขํงขันระหวํางสถาบันและปัญหาการลดจํานวนลงของผู๎สมัครเรียน 
 ๓) ด๎านการบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารควรติดตามผลการนําคํานิยมองค์กร MORALITY  
สูํการปฏิบัติในระดับหลักสูตร / หนํวยงานตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับการ
บริหารให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 ๔) ด๎านการพัฒนาเครือขํายทางวิชาการ มหาวิทยาลัยควรกระตุ๎นหรือสร๎างแรงจูงใจให๎
หลักสูตร / หนํวยงานดําเนินการจัดกิจกรรม / โครงการตามข๎อตกลงความรํวมมือที่มหาวิทยาลัยทํากับ
หนํวยงานภายนอกโดยเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 
  ด้านงบประมาณ 
 ด๎านแผนและงบประมาณ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง / 
เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ ทําให๎บัณฑิตวิทยาลัยยังไมํมีการ Reprofile แผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบันที่ใช๎เป็นกรอบ
การดําเนินงาน กอปรกับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได๎รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยได๎ถูกกําหนดให๎
ดําเนินกิจกรรม / โครงการในด๎านตํางๆ ไว๎แล๎ว จึงต๎องรองบประมาณจัดสรรใหมํเพ่ือนําไปใช๎ในการดําเนิน
โครงการพัฒนาใหมํๆ โดยเฉพาะการดําเนินงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของหนํวยงานที่ต๎องอาศัยการประชุม 
ระดมความคิดจากทุกคณะและผู๎ทรงคุณวุฒิที่มความรู๎ความเชี่ยวชาญ   
  



๑๔๒ 

 ๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ 
 (๒) โครงการจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูแกํคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา” 
 (๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการในลักษณะ ตํารา
หรือหนังสือ ของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านการบริหารจัดการ 
 ๑) ด๎านการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งสังกัดคณะตําง ๆ ยังขาดแคลนศักยภาพ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมํ ๆ ที่ตอบสนองความต๎องการของ
หนํวยงานภายนอกและสังคมอยํางแท๎จริง ในแงํของคุณสมบัติ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ตําแหนํงทาง
วิชาการ ซึ่งยังไมํสอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือเอกสาร มคอ. ๑ ของแตํละหลักสูตร 
 ๒) ด๎านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มีชํองทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตําง ๆ ที่เปิดสอนที่ยังจํากัดอยูํในวงแคบ กลําวคือ ยังขาดการวางระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ภายใต๎ภาวะการณ์แขํงขันระหวํางสถาบันและปัญหาการลดจํานวนลงของผู๎สมัครเรียน 
 ๓) ด๎านการบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารควรติดตามผลการนําคํานิยมองค์กร MORALITY  
สูํการปฏิบัติในระดับหลักสูตร / หนํวยงานตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับการ
บริหารให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 ๔) ด๎านการพัฒนาเครือขํายทางวิชาการ มหาวิทยาลัยควรกระตุ๎นหรือสร๎างแรงจูงใจให๎
หลักสูตร / หนํวยงานดําเนินการจัดกิจกรรม / โครงการตามข๎อตกลงความรํวมมือที่มหาวิทยาลัยทํากับ
หนํวยงานภายนอกโดยเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง 
  ด้านงบประมาณ 
 ด๎านแผนและงบประมาณ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง / 
เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ ทําให๎บัณฑิตวิทยาลัยยังไมํมีการ Reprofile แผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบันที่ใช๎เป็นกรอบ
การดําเนินงาน กอปรกับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได๎รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยได๎ถูกกําหนดให๎
ดําเนินกิจกรรม / โครงการในด๎านตํางๆ ไว๎แล๎ว จึงต๎องรองบประมาณจัดสรรใหมํเพ่ือนําไปใช๎ในการดําเนิน
โครงการพัฒนาใหมํๆ โดยเฉพาะการดําเนินงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของหนํวยงานที่ต๎องอาศัยการประชุม 
ระดมความคิดจากทุกคณะและผู๎ทรงคุณวุฒิที่มความรู๎ความเชี่ยวชาญ   
  

๑๔๓ 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ขอชื่นชมฝ่ายบริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได๎นําความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ในปีที่ผํานมานําไปปฏิบัติและพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น 
 ๒) บัณฑิตวิทยาลัยควรเรํงปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต๎องการของ
หนํวยงานภายนอกและสังคมอยํางให๎ทันตํอการใช๎งานโดยเร็ว ควรจัดทําหลักสูตรทั้งระดับประกาศนียบัตร ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สามารถตอบสนองความต๎องการของหนํวยงาน
ตําง ๆ ที่กําลังเรํงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให๎มีทักษะตรงตามความต๎องการของหนํวยงานให๎มากยิ่งขึ้น 
 ๓) ควรมีการสํงเสริม สนับสนุนและรวบรวมผลงานของบัณฑิตให๎ได๎มีการตีพิมพ์เผยแพรํ
ผลงานในเวทีและวารสารตํางๆที่ได๎มาตรฐานให๎มากยิ่งขึ้น ตลอดจนควรมีการสังเคราะห์ผลงานของบัณฑิต  
ซ่ึงสามารถนําเป็นผลงานของอาจารย์ผู๎สอนเพื่อนําขอตําแหนํงทางวิชาการได๎อีกทางหนึ่ง 
 ๔) ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยวิเคราะห์ถึงกลุํมเป้าหมายจากการสํารวจกลุํมผู๎สนใจ  
ที่มีศักยภาพ เพ่ือจูงใจให๎เข๎ามาสมัครศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยเรํงพัฒนาและควบคุม
คุณภาพการเรียนการสนอนให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  
 

 ๒.๑๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 การด าเนินงาน  
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ (ศูนย์สํารวจความคิดเห็นบ๎านสมเด็จโพลล์) 
 (๒) โครงการจัดทําวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 (๓) โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ThaiSim 2018 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
 (๔) โครงการ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔๙ ISAGA 2018 
 (๕) โครงการเสวนาวิชาการ หัวข๎อเรื่อง Plagiarism โจรกรรมทางวิชาการ 
 (๖) การเข๎ารํวมแสดงผลงานในงาน CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือพัฒนาพื้นที ่

๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการจริยธรรมในมนุษย์ 
 (๒) โครงการจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 (๓) โครงการ การเข๎ารํวมจัดงานแสดงผลงานวิชาการวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียน
นายร๎อยพระจุลจอมเกล๎า 
 (๔) โครงการเจ๎าภาพรํวมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึงวิจัย  
ครั้งที่ ๖ “การเกษตรก๎าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึง 
 (๕) โครงการ การประกวดคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม (Morals Ethics and Core 
Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2018) 



๑๔๔ 

 (๖) โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง การแบํงปันและการเรียนรู๎
จากเกมและสถานการณ์จําลองในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 (๗) โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ “ถักทองานวิจัย
ท๎องถิ่น...ก๎าวไกลสูํสากล” 
 ๓) ด้านการวิจัย 
 (๑) โครงการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 (๒) โครงการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลด๎านการวิจัยเพื่อบริหารและการสืบค๎น 
 (๓) โครงการ Research Talk ในหัวข๎อเรื่องประสบการณ์การทํางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ครั้งที่ ๑ 
 (๔) โครงการ Research Talk ในหัวข๎อเรื่องประสบการณ์การทํางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ครั้งที่ ๒ 
  
 (๕) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัยอยํางไรให๎ได๎ทุน สําหรับ  
ขอทุนภายนอก 
 (๖) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน
ภายนอก 
 (๗) โครงการประชุมวิชาการ “มหกรรมงานวิจัยแหํงชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research 
Expo 2018” 
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านอาคารสถานที่ 
 สิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่สําหรับให๎บริการด๎านการทําวิจัย การให๎คําปรึกษาและการ
พัฒนาหนํวยงานวิจัยยังอยูํระหวํางการพัฒนาให๎มีความพร๎อมและเพียงพอตํอการให๎บริการให๎มากยิ่งขึ้น 
 ด้านงบประมาณ 
 งบดําเนินงานด๎านการพัฒนานักวิจัย ตลอดจนการดําเนินโครงการเพ่ือการสนับสนุนให๎เกิด
นักวิจัยมืออาชีพและงานวิจัยที่ตอบโจทย์เพื่อให๎ได๎งบประมาณสนับสนุนจากหนํวยงานภายนอกคํอนข๎างจํากัด 
เนื่องจากต๎องใช๎งบประมาณในการทําโครงการรํวมกับงบกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ด้านบุคลากร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎รับการจัดสรรอัตรากําลังจํานวนจํากัด ปัจจุบันมีจํานวนบุคลากรเพียง 
๗ คน ซึ่งต๎องรองรับภาระงานที่มีมากขึ้นตามสถานการณ์และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน๎นให๎ความสําคัญ 
ในด๎านการวิจัยที่มากขึ้น เมื่อมีการวิเคราะห์ภาระงานและกรอบอัตรากําลังแล๎วในอนาคตคาดวํามหาวิทยาลัย
จะจัดสรรอัตรากําลังให๎เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 

 (๖) โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง การแบํงปันและการเรียนรู๎
จากเกมและสถานการณ์จําลองในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 (๗) โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ “ถักทองานวิจัย
ท๎องถิ่น...ก๎าวไกลสูํสากล” 
 ๓) ด้านการวิจัย 
 (๑) โครงการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 (๒) โครงการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลด๎านการวิจัยเพื่อบริหารและการสืบค๎น 
 (๓) โครงการ Research Talk ในหัวข๎อเรื่องประสบการณ์การทํางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ครั้งที่ ๑ 
 (๔) โครงการ Research Talk ในหัวข๎อเรื่องประสบการณ์การทํางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ครั้งที่ ๒ 
  
 (๕) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัยอยํางไรให๎ได๎ทุน สําหรับ  
ขอทุนภายนอก 
 (๖) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน
ภายนอก 
 (๗) โครงการประชุมวิชาการ “มหกรรมงานวิจัยแหํงชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research 
Expo 2018” 
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
  ด้านอาคารสถานที่ 
 สิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่สําหรับให๎บริการด๎านการทําวิจัย การให๎คําปรึกษาและการ
พัฒนาหนํวยงานวิจัยยังอยูํระหวํางการพัฒนาให๎มีความพร๎อมและเพียงพอตํอการให๎บริการให๎มากยิ่งขึ้น 
 ด้านงบประมาณ 
 งบดําเนินงานด๎านการพัฒนานักวิจัย ตลอดจนการดําเนินโครงการเพ่ือการสนับสนุนให๎เกิด
นักวิจัยมืออาชีพและงานวิจัยที่ตอบโจทย์เพื่อให๎ได๎งบประมาณสนับสนุนจากหนํวยงานภายนอกคํอนข๎างจํากัด 
เนื่องจากต๎องใช๎งบประมาณในการทําโครงการรํวมกับงบกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ด้านบุคลากร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎รับการจัดสรรอัตรากําลังจํานวนจํากัด ปัจจุบันมีจํานวนบุคลากรเพียง 
๗ คน ซึ่งต๎องรองรับภาระงานที่มีมากขึ้นตามสถานการณ์และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน๎นให๎ความสําคัญ 
ในด๎านการวิจัยที่มากขึ้น เมื่อมีการวิเคราะห์ภาระงานและกรอบอัตรากําลังแล๎วในอนาคตคาดวํามหาวิทยาลัย
จะจัดสรรอัตรากําลังให๎เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๕ 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

๑) ขอชื่นชมผู๎บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีการพัฒนาตัวชี้วัดที่ใช๎ 
ในการติดตาม โดยเฉพาะเรื่องของผลงานการสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ  
เพ่ิมมากข้ึนกวําปีที่ผํานมา 

๒) สถาบันควรมีการวางแผนการบริการวิชาการแบบสร๎างรายได๎เพ่ือนํารายได๎มาเสริมในด๎าน
การพัฒนาบริหารจัดการรํวมกับงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให๎  เชํนการสร๎างรายได๎จากศูนย์สํารวจ
ความคิดเห็นบ๎านสมเด็จโพลล์ การสํงเสริมสนับสนุนให๎อาจารย์สามารถหาแหลํงทุนสนับสนุนการทําวิจัยให๎
องค์กรและหนํวยงานตําง ๆ ที่มีการจัดสรรเงินทุนบางสํวนเป็นรายได๎ให๎แกํมหาวิทยาลัยและสถาบัน การรับงาน
ด๎านการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ การหารายได๎จากการบริการและบริหารจัดการงานด๎านลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา และอ่ืนๆที่เก่ียวข๎อง 

๓) ควรสํารวจข๎อมูลสําคัญในเขตพ้ืนที่บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และความต๎องการ
ของท๎องถิ่นเพ่ือเป็นฐานข๎อมูลในการสร๎างงานวิจัยเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น 

๔) ควรทบทวนความหมาะสมของตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ของหนํวยงานที่ใช๎ติดตามการทํางาน
วิจัยของอาจารย์ จากเดิม “จํานวนโครงการวิจัย” เป็น “สัดสํวนของอาจารย์และนักวิจัยที่ทํางานวิจัย” 

๕) ควรทําสถิติรายได๎ที่ได๎รับจากงานวิจัยเพ่ือดูผลการดําเนินงานอยํางเป็นรูปธรรมและ 
ใช๎เป็นข๎อมูลในการวางแผนงานเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยํางเป็นระบบตํอไป 
  

 ๒.๑๔ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  การด าเนินงาน 
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) การรับสมัครนักศึกษาใหมํ ระบบ TCAS ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 (๒) จัดกิจกรรมให๎สาขาวิชาตําง ๆ บันทึกข๎อมูลหลักสูตรลงในระบบ CHECO 
 (๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับคณาจารย์ เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎าใจ ข๎อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา วําด๎วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐ และ การรับสมัคร
นักศึกษาใหมํ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) 
 (๔) การประชุมคณาจารย์เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ แนวทางการดําเนินงาน
คัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษา รอบท่ี ๓ การรับตรงรํวมกัน 
 (๕) การประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสอบคัดเลือก
บุคคลเข๎าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบท่ี ๑/๑ การรับด๎วย Portfolio โดย
ไมํมีการสอบข๎อเขียน 
 (๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด๎านบริการและข๎อมูลตําง ๆ ในหัวข๎อกิจกรรม “Tea 
break Freshy one more time” นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
 
 



๑๔๖ 

๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) พิธีมอบทุนการศึกษาให๎แกํนักศึกษาที่ เข๎าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑   
 (๒) โครงการจัดการความรู๎ควบคูํสุขภาวะ เพ่ือการพัฒนางานให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และมํุงพัฒนาองค์กรอยํางยั่งยืน 
 ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู๎ สูํการประกันคุณภาพการศึกษา 
Knowledge Management (โครงการความรํวมมือระหวํางสํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกับสํานัก
คอมพิวเตอร์) 
 (๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด๎านบริการและข๎อมูลตําง ๆ ในหัวข๎อกิจกรรม เตรียม
ความพร๎อมการจบการศึกษา 
 (๓) การประกันคุณภาพการศึกษาสํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจํา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 

 ๑) ขอชื่นชมผู๎บริหารและบุคลากรที่พัฒนางานอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการให๎
ความสําคัญกับการตอบสนองความต๎องการในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่มีผลกระทบกับการจัดการศึกษา
ซึ่งเป็นแบบอยํางที่ด ี

 ๒) ควรนําจุดเดํนของมหาวิทยาลัยมาใช๎ในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เพ่ือให๎เป็นที่
นําสนใจและต๎องการเข๎ามาศึกษาตํอ 
 ๓) ควรใช๎สื่อที่เป็นตัวบุคคล (Word of Mouth) มาเป็นกระบอกเสียง เพ่ือเป็นแหลํงชํองทาง 
การรับขําวสารที่ดี หรือนําไปผนวกกับชํองทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในการประสัมพันธ์จุดเดํนให๎เป็น  
ที่รู๎จัก และชํวยสร๎างความนําสนใจได๎อีกทาง 
 ๔) ควรนําข๎อเสนอแนะที่ได๎รับจากการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น 
 ๕) ควรติดตามและวิเคราะห์ข๎อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ เข๎ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยวํามีแนวโน๎มลดลงหรือไมํ เพ่ือจะได๎ใช๎ประโยชน์ในการแก๎ไข/พัฒนา 
 ๖) ควรเก็บข๎อมูลสถิติเหตุผลที่ผู๎เรียนไมํตัดสินใจที่จะศึกษาตํอกับมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาหา
แนวทางในการพัฒนาการสร๎างจุดที่นําสนใจตํอไป 
 

 ๒.๑๕ ส านักกิจการนักศึกษา  
 การด าเนินงาน  
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการนักสืบตาสับปะรด โดยความรํวมมือกับกรุงเทพมหานคร 



๑๔๖ 

๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) พิธีมอบทุนการศึกษาให๎แกํนักศึกษาที่ เข๎าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑   
 (๒) โครงการจัดการความรู๎ควบคูํสุขภาวะ เพ่ือการพัฒนางานให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และมํุงพัฒนาองค์กรอยํางยั่งยืน 
 ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู๎ สูํการประกันคุณภาพการศึกษา 
Knowledge Management (โครงการความรํวมมือระหวํางสํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกับสํานัก
คอมพิวเตอร์) 
 (๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด๎านบริการและข๎อมูลตําง ๆ ในหัวข๎อกิจกรรม เตรียม
ความพร๎อมการจบการศึกษา 
 (๓) การประกันคุณภาพการศึกษาสํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจํา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 

 ๑) ขอชื่นชมผู๎บริหารและบุคลากรที่พัฒนางานอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการให๎
ความสําคัญกับการตอบสนองความต๎องการในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่มีผลกระทบกับการจัดการศึกษา
ซึ่งเป็นแบบอยํางที่ด ี

 ๒) ควรนําจุดเดํนของมหาวิทยาลัยมาใช๎ในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เพ่ือให๎เป็นที่
นําสนใจและต๎องการเข๎ามาศึกษาตํอ 
 ๓) ควรใช๎สื่อที่เป็นตัวบุคคล (Word of Mouth) มาเป็นกระบอกเสียง เพ่ือเป็นแหลํงชํองทาง 
การรับขําวสารที่ดี หรือนําไปผนวกกับชํองทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในการประสัมพันธ์จุดเดํนให๎เป็น  
ที่รู๎จัก และชํวยสร๎างความนําสนใจได๎อีกทาง 
 ๔) ควรนําข๎อเสนอแนะที่ได๎รับจากการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น 
 ๕) ควรติดตามและวิเคราะห์ข๎อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ เข๎ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยวํามีแนวโน๎มลดลงหรือไมํ เพ่ือจะได๎ใช๎ประโยชน์ในการแก๎ไข/พัฒนา 
 ๖) ควรเก็บข๎อมูลสถิติเหตุผลที่ผู๎เรียนไมํตัดสินใจที่จะศึกษาตํอกับมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาหา
แนวทางในการพัฒนาการสร๎างจุดที่นําสนใจตํอไป 
 

 ๒.๑๕ ส านักกิจการนักศึกษา  
 การด าเนินงาน  
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการนักสืบตาสับปะรด โดยความรํวมมือกับกรุงเทพมหานคร 

๑๔๗ 

 (๒) การประชุมเครือขํายผู๎ปกครอง 
 (๓) จัดกิจกรรมราชภัฏน๎อมพลี เทิดพระบารมีท่ัวหล๎า 
 (๔) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแกํสภากาชาดไทย 
 (๕) จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน 
 (๖) จัดการประชุมสภานักศึกษา 
 (๗) จัดทําคูํมือ Home room 

๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
 (๒) จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษา 
 (๓) จัดกิจกรรมรับน๎องอยํางสร๎างสรรค์ 
 (๔) จัดกิจกรรมบายศรีสูํขวัญ 
 (๕) จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข๎าว 
 (๖) จัดกิจกรรมเปิดโลกชมรม 
 ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) จัดกิจกรรมแหํเทียนพรรษา รํวมกับคณะตําง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
 (๒) จัดกิจกรรม เราทําความดีด๎วยหัวใจ 
 (๓) จัดกิจกรรมไหว๎ครู 
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านบุคลากร 
 ด๎านบุคลากร มีจํานวนน๎อยเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาและปริมาณงานท่ีได๎รับ 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 ๑) ขอชื่นชมคณะผู๎บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยํางเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการให๎
ความสําคัญกับนักศึกษา ตลอดจนการมุํงพัฒนามหาวิทยาลัยให๎ก๎าวหน๎าอยํางเข๎มแข็ง 
 ๒) ควรปรับเปลี่ยนคําขวัญในด๎านหลังของเลํมคูํมือกิจกรรมที่เขียนวํา “เกรดทําให๎คน 
มีงานทํา กิจกรรมทําให๎คนทํางานเป็น” ซึ่งในอนาคต “เกรดทําให๎คนมีงานทํา” อาจจะใช๎ไมํได๎จริง จึงควรมีการ
ปรับใหมํให๎สอดคล๎องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน 
 ๓) ในเลํมคูํมือกิจกรรมหน๎าสุดท๎ายที่มีเพลง ชํอชงโค ควรปรับการเขียนเรียงลําดับชื่อเพลง  
ผู๎แตํง เนื้อร๎อง ทํานอง ศิลปิน ให๎ถูกต๎องตามลําดับ พร๎อมทั้งตรวจสอบพิสูจน์อักษรทั้งเลํมกํอนการตีพิมพ์
เผยแพรํ 
 ๔) ควรพัฒนาใบรับรองในการปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ของนักศึกษา ให๎เหมือนกับใบแสดงผล
การเรียน เพ่ือให๎นักศึกษาสามารถนําไปใช๎ประโยชน์ได๎ในอนาคต 



๑๔๘ 

 ๕) การมีสํวนรํวมของศิษย์เกําที่มีอยูํเดิมนั้นเป็นเรื่องที่ดีควรรักษาไว๎พร๎อมกับการพัฒนา 
ให๎ดียิ่งขึ้นตํอไป 
 ๖) ควรมีโครงการ สืบจุดเสี่ยง ซึ่งอาจจะเป็นการขยายจากโครงการนักสืบตาสับปะรด  
เพ่ือให๎นักศึกษาเป็นข๎อมูลทั้งในด๎านผู๎ที่ให๎ข๎อมูลปัญหาตําง ๆ และผู๎ที่ ชํวยวิเคราะห์หาแนวทางในการแก๎ไข
ปัญหาตําง ๆ ด๎วย   
 

 ๒.๑๖ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การด าเนินงาน  
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการ บ๎านสมเด็จบุ๏คแฟร์ ครั้งที่ ๑๐ 
 (๒) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู๎ใช๎บริการ ห๎องสมุดสัญจร 
 (๓) โครงการอบรม การเสริมสร๎างความรู๎ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ๎างอิง 
 (๔) โครงการอบรม การใช๎ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎น 
 (๕) โครงการอบรม เทคนิคและวิธีการสืบค๎นข๎อมูลสําหรับนักศึกษาและคณาจารย์  

๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) โครงการ สํงเสริมการเข๎าใช๎ห๎องสมุด 
 (๒) โครงการประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ “วารสารสารสนเทศ” เพ่ือการ
เข๎าสูํฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี ๑ 
 (๓) โครงการจัดการสารสนเทศและความรู๎เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ครั้ งที่ ๕ ณ ชุมชน 
วัดศรีสุทธาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 (๔) โครงการจัดการสารสนเทศและความรู๎ เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ครั้งที่ ๖ ณ โรงเรียน
กุศลวิทยา อ.กระทุํมแบน จ.สมุทรสาคร 
 (๕) โครงการ แบํงปันความรู๎จากห๎องสมุดสูํชุมชน 
 ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) โครงการสัมมนา การบริหารจัดการห๎องสมุดอยํางมีสํวนรํวม 
 (๒) โครงการเพ่ิมพูนความร๎ูด๎านวิชาชีพในสายงาน ทางสํานักวิทยบริการฯ ได๎จัดสรร
งบประมาณเพ่ือให๎บุคลากรเข๎ารับการอบรมเพ่ิมพูนองค์ความรู๎อยํางเพียงพอ 
 (๓) โครงการอบรม / ศึกษาดูงานด๎านการบริหารจัดการห๎องสมุด 
 (๔) โครงการอบรม เทคนิคการนําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษสําหรับผู๎เริ่มต๎น 
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านอาคารสถานที่ 
 ปัจจุบันพ้ืนที่การให๎บริการแกํนักศึกษามีความเสื่อมสภาพ และบางครั้งอาคารในบริเวณ
ใกล๎เคียงมีการปรับปรุงหรือกํอสร๎างเพ่ิมเติม ซึ่งอาจสํงผลกระทบด๎านความสะดวกและความปลอดภัยกับ
นักศึกษาทีม่าติดตํอขอรับบริการ  



๑๔๘ 

 ๕) การมีสํวนรํวมของศิษย์เกําที่มีอยูํเดิมนั้นเป็นเรื่องที่ดีควรรักษาไว๎พร๎อมกับการพัฒนา 
ให๎ดียิ่งขึ้นตํอไป 
 ๖) ควรมีโครงการ สืบจุดเสี่ยง ซึ่งอาจจะเป็นการขยายจากโครงการนักสืบตาสับปะรด  
เพ่ือให๎นักศึกษาเป็นข๎อมูลทั้งในด๎านผู๎ที่ให๎ข๎อมูลปัญหาตําง ๆ และผู๎ที่ ชํวยวิเคราะห์หาแนวทางในการแก๎ไข
ปัญหาตําง ๆ ด๎วย   
 

 ๒.๑๖ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การด าเนินงาน  
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการ บ๎านสมเด็จบุ๏คแฟร์ ครั้งที่ ๑๐ 
 (๒) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู๎ใช๎บริการ ห๎องสมุดสัญจร 
 (๓) โครงการอบรม การเสริมสร๎างความรู๎ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ๎างอิง 
 (๔) โครงการอบรม การใช๎ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎น 
 (๕) โครงการอบรม เทคนิคและวิธีการสืบค๎นข๎อมูลสําหรับนักศึกษาและคณาจารย์  

๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) โครงการ สํงเสริมการเข๎าใช๎ห๎องสมุด 
 (๒) โครงการประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ “วารสารสารสนเทศ” เพ่ือการ
เข๎าสูํฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี ๑ 
 (๓) โครงการจัดการสารสนเทศและความรู๎เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ครั้ งที่ ๕ ณ ชุมชน 
วัดศรีสุทธาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 (๔) โครงการจัดการสารสนเทศและความรู๎ เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ครั้งที่ ๖ ณ โรงเรียน
กุศลวิทยา อ.กระทุํมแบน จ.สมุทรสาคร 
 (๕) โครงการ แบํงปันความรู๎จากห๎องสมุดสูํชุมชน 
 ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) โครงการสัมมนา การบริหารจัดการห๎องสมุดอยํางมีสํวนรํวม 
 (๒) โครงการเพ่ิมพูนความร๎ูด๎านวิชาชีพในสายงาน ทางสํานักวิทยบริการฯ ได๎จัดสรร
งบประมาณเพ่ือให๎บุคลากรเข๎ารับการอบรมเพ่ิมพูนองค์ความรู๎อยํางเพียงพอ 
 (๓) โครงการอบรม / ศึกษาดูงานด๎านการบริหารจัดการห๎องสมุด 
 (๔) โครงการอบรม เทคนิคการนําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษสําหรับผู๎เริ่มต๎น 
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านอาคารสถานที่ 
 ปัจจุบันพ้ืนที่การให๎บริการแกํนักศึกษามีความเสื่อมสภาพ และบางครั้งอาคารในบริเวณ
ใกล๎เคียงมีการปรับปรุงหรือกํอสร๎างเพ่ิมเติม ซึ่งอาจสํงผลกระทบด๎านความสะดวกและความปลอดภัยกับ
นักศึกษาทีม่าติดตํอขอรับบริการ  

๑๔๙ 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 ๑) ควรกําหนดเขตพื้นท่ีให๎บริการที่มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 

 ๒) ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ แล๎วนําผลมาพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 
 ๓) ควรรายงานผลการเก็บสถิติตําง ๆ ที่มีผลตํอการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางเป็นรูปธรรม 
 ๔) การจัดโครงการหรือกิจกรรมตําง ๆ ควรสํงเสริมการใช๎ทรัพยากรตําง ๆ ที่ทางสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหรือทําให๎ผู๎รับบริการมีความรู๎ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น และผนวกเรื่อง 
อัตลักษณ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตเข๎าไปในกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือสํงเสริมแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยได๎อีกทางหนึ่ง 
 ๕) ควรประชาสัมพันธ์ให๎ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมาใช๎บริการห๎องสมุดเพ่ือให๎เกิดความคุ๎มคํา 
 ๖) ควรรวบรวมข๎อมูลพื้นฐานของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยโดยจัดทําเป็นฐานข๎อมูล Big data 
เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลสําหรับการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นตํอไป  
 

 ๒.๑๗ ส านักคอมพิวเตอร์ 
 การด าเนินงาน  
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) การพัฒนาระบบเครือขํายหลักของมหาวิทยาลัย 
 (๒) การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
 (๓) การพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ตามพันธกิจ 
 (๔) การบริการด๎านวิชาการสําหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 
 (๕) การบริหารจัดการงบประมาณของสํานักคอมพิวเตอร์จากแหลํงงบประมาณแผํนดิน 
๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท (เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ประมาณ ๒%) และงบบํารุงการศึกษา ๗,๕๓๗,๔๐๐ บาท  
(ลดลงจากปี ๒๕๖๐ ประมาณ  ๒%) 

๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) โครงการบริการวิชาการสูํสังคม 
 (๒) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรและการให๎บริการนักศึกษา 
 (๓) การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายในองค์กรและการสํงเสริมคํานิยมองค์กร 
 (๔) การพัฒนาการให๎บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ 
การฝึกอบรมจํานวน ๘ ห๎องปฏิบัติการ รวม ๔๕๒ เครื่อง 
 ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๑๕๐ 

 (๒) การพัฒนาการให๎บริการ ICT และการประชาสัมพันธ์ 
 (๓) การพัฒนาการบริการงานซํอมบํารุง 
  

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านบุคลากร 
 สํานักคอมพิวเตอร์มีข๎อจํากัดเรื่องจํานวนบุคลากร เพ่ือการพัฒนางานในด๎านตําง ๆ ได๎แกํ 
นักพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู๎ดูแลและบริหารระบบเครือขําย ผู๎ดูแลและบริหารระบบคลาวด์ 
 ด้านการจัดการ 
 การสํงเสริมให๎คณาจารย์ใช๎ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให๎เต็มศักยภาพ เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนานักศึกษาในบริบทและสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 ด้านงบประมาณ  
 สํานักคอมพิวเตร์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในด๎านการพัฒนาระบบไอซีที เพ่ือตอบสนอง
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและรองรับการบริหารงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และคําบํารุงรักษาระบบไอซีที 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณาจารย์และบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ที่รํวมสร๎างอัตลักษณ์สืบสาน
วัฒนธรรมไทยในการสวมใสํชุดผ๎าไทย ซึ่งเป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยคํอย ๆ 
ซึมซับได๎เป็นอยํางดี อีกท้ังยังปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มศักยภาพ เพ่ือให๎มหาวิทยาลัยก๎าวหน๎าทันสมัย 
 ๒) ควรพัฒนาระบบตําง ๆ ของมหาวิทยาลัยให๎สามารถรองรับการใช๎งานในรูปแบบออนไลน์ได๎ 
 ๓) การตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานในครั้งตํอไป ควรให๎สํานักคอมพิวเตอร์และ
สํานักงานอธิการบดีเข๎ารับการตรวจติดตามรอบเดียวกัน เนื่องจากมีภารกิจหลายด๎านที่เชื่อมโยงกัน 
 ๔) ควรมีการประเมินยํอย หรือสํารวจความพึงพอใจ เพ่ือการพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น     
 ๕) การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในควรคํานึงถึงกลุํมเป้าหมายและกําหนด
วัตถุประสงค์ให๎ตรงตามความต๎องการจําเป็นเพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางแท๎จริง 
 ๖) ควรผลักดันการสํารวจความพึงพอใจของผู๎ ใช๎บัณฑิตอยํางจริงจัง เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให๎นักศึกษาอยํางตรงจุด  
 ๗) ควรพัฒนา i – Service ให๎เป็นรูปธรรม 
 ๘) ควรมีการสํงเสริมทักษะพ้ืนฐานด๎าน IT แกํนักศึกษาให๎สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 

 ๒.๑๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
 การด าเนินงาน 
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ๎านสมเด็จฯประจําปี ๒๕๖๐ “สืบสาน
ประเพณีลอยกระทง รํวมไว๎อาลัย รํวมใจอภิวาท” 



๑๕๐ 

 (๒) การพัฒนาการให๎บริการ ICT และการประชาสัมพันธ์ 
 (๓) การพัฒนาการบริการงานซํอมบํารุง 
  

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านบุคลากร 
 สํานักคอมพิวเตอร์มีข๎อจํากัดเรื่องจํานวนบุคลากร เพ่ือการพัฒนางานในด๎านตําง ๆ ได๎แกํ 
นักพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู๎ดูแลและบริหารระบบเครือขําย ผู๎ดูแลและบริหารระบบคลาวด์ 
 ด้านการจัดการ 
 การสํงเสริมให๎คณาจารย์ใช๎ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให๎เต็มศักยภาพ เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนานักศึกษาในบริบทและสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 ด้านงบประมาณ  
 สํานักคอมพิวเตร์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในด๎านการพัฒนาระบบไอซีที เพ่ือตอบสนอง
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและรองรับการบริหารงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และคําบํารุงรักษาระบบไอซีที 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณาจารย์และบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ที่รํวมสร๎างอัตลักษณ์สืบสาน
วัฒนธรรมไทยในการสวมใสํชุดผ๎าไทย ซึ่งเป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยคํอย ๆ 
ซึมซับได๎เป็นอยํางดี อีกท้ังยังปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มศักยภาพ เพ่ือให๎มหาวิทยาลัยก๎าวหน๎าทันสมัย 
 ๒) ควรพัฒนาระบบตําง ๆ ของมหาวิทยาลัยให๎สามารถรองรับการใช๎งานในรูปแบบออนไลน์ได๎ 
 ๓) การตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานในครั้งตํอไป ควรให๎สํานักคอมพิวเตอร์และ
สํานักงานอธิการบดีเข๎ารับการตรวจติดตามรอบเดียวกัน เนื่องจากมีภารกิจหลายด๎านที่เชื่อมโยงกัน 
 ๔) ควรมีการประเมินยํอย หรือสํารวจความพึงพอใจ เพ่ือการพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น     
 ๕) การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในควรคํานึงถึงกลุํมเป้าหมายและกําหนด
วัตถุประสงค์ให๎ตรงตามความต๎องการจําเป็นเพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางแท๎จริง 
 ๖) ควรผลักดันการสํารวจความพึงพอใจของผู๎ ใช๎บัณฑิตอยํางจริงจัง เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให๎นักศึกษาอยํางตรงจุด  
 ๗) ควรพัฒนา i – Service ให๎เป็นรูปธรรม 
 ๘) ควรมีการสํงเสริมทักษะพ้ืนฐานด๎าน IT แกํนักศึกษาให๎สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 

 ๒.๑๘ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
 การด าเนินงาน 
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ๎านสมเด็จฯประจําปี ๒๕๖๐ “สืบสาน
ประเพณีลอยกระทง รํวมไว๎อาลัย รํวมใจอภิวาท” 

๑๕๑ 

 (๒) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๑ “สงกรานต์บ๎านสมเด็จฯ” 
 (๓) โครงการเปิดบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา รักษาวัฒนธรรม การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ซ๎องกั๋ง” 
วรรณกรรมแปล ฉบับสมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
 (๔) โครงการเปิดบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา รักษาวัฒนธรรม การเสวนาวิชาการ เรื่อง  
ภูมินาม...บังยิงเรือ พ้ืนที่ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี 
 (๕) โครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ชํวง บุนนาค) ผู๎สําเร็จราชการแผํนดิน 
 (๖) โครงการลานบ๎าน...ลานวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดงวงดนตรี “บรรเลงศิลป์
วัฒนธรรมสุนทรีย” ตลอดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 (๗) โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดนํอง...ลํองเรือ เพ่ือความเข๎าใจกรุงธนบุรี” 
 (๘) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสํงเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 
ในชุมชนท๎องถิ่น 
 (๙) โครงการพัฒนาชุมชนให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 (๑๐) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๑๑) โครงการบริการวิชาการแกํสังคม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด๎วยทุนทาง
วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๑๒) การแสดงนาฏยศิลป์ไทยและดนตรีไทย ในงานฉลองพระพรหมประจําป ี 
ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการรับเชิญจากคเณศศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 (๑๓) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รํวมกับผู๎สื่อขําวสถานี Thai PBS บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน) มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มูลนิธิดุริยะประณีต และเครือขํายศิลปินด๎าน
ดนตรีไทยจัดกิจกรรม “คนรักดนตรีไทย รวมใจชํวยป๋อม บอยไทย ชัยยุทธ โตสงํา” 
 (๑๔) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รํวมงานรฤกธนบุรี ๒๕๐ ปี “อรุณรุํง ณ วัดอรุณฯ”  
ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 
 (๑๕) จัดกิจกรรม Bangkok Special Care : ดูแลผู๎สูงอายุ เพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพ
ของตนเองสําหรับผู๎สูงอายุ 
 (๑๖) การเข๎ารํวมกิจกรรมในสัปดาห์แหํงการเชิดชูเกียรติ ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม 
ผู๎สําเร็จราชการแผํนดิน และการจัดงานวันคล๎ายวันพิราลัยสมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ชํวง บุนนาค) 

๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) โครงการจัดทํามาตรฐานด๎านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน เรื่อง “แนว
ทางการบริหารงานด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผํานการศึกษาวัฒนธรรมท๎องถิ่น” 
 (๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําหลักสูตรกรุงธนบุรีศึกษา 
 (๓) โครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖ 
 (๔) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ในตํางประเทศ 



๑๕๒ 

 (๕) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เรื่อง “การรักษาศีลอุโบสถ และการปฏิบัติตน  
เพ่ือเตรียมพร๎อมกํอนการบวชเนกขัมมะ” 
 (๖) โครงการสํงเสริมคํานิยมความเป็นไทย สวมใสํผ๎าไทยทุกวันศุกร์ ตลอดภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และจัดประกวดชุดผ๎าไทยในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
 (๗) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ “เรียนรู๎วิถีชีวิตชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง” (จัดรํวมกับศูนย์การศึกษาอํูทองทวารวดี) 
 (๘) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของทั้ง ๔ คณะ และวิทยาลัยการดนตรี 
 (๙) โครงการการบูรณาการ การเรียนร๎ูเผยแพรํการแสดงนาฏยศิลป์ไทย เ พ่ือเป็นการ
เรียนรู๎รํวมกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
 (๑๐) การเปิดให๎เข๎าเยี่ยมชมแหลํงเรียนรู๎กรุงธนบุรีศึกษาและการประชาสัมพันธ์แหลํง
เรียนรู๎ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) โครงการจัดทําวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (๒) โครงการจัดพิมพ์หนังสือบริบทวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (๓) การเข๎ารํวมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ๎านมอญ ประจําปี ๒๕๖๑ 
 (๔) การประชุมเตรียมความพร๎อมในการรับเสด็จพระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 (๕) การรับเสด็จพระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
ทรงเปิดอาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ชํวง บุนนาค) ในการนี้ได๎ทอดพระเนตรแหลํงเรียนรู๎กรุงธนบุรีศึกษา 
 (๖) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปวัฒนธรรมปลอดภัย รํวมใสํใจป้องกันอัคคีเพลิง 
 (๗) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการ
บริหารความเสี่ยงระดับสํานัก 
  

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านบุคลากร 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีบุคลากรสายสนับสนุนจํ ากัดในขณะที่มีภารกิจและ 
การดําเนินงานที่หลากหลาย จึงขอรับการจัดสรรอัตรากําลังสายสนับสนุนเพ่ิม เพ่ือการดําเนินงานที่เต็ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ด้านงบประมาณ  
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีงบดําเนินงานจํานวนจํากัดจากงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรเป็น
จํานวน ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท ตํอปียังไมํเพียงพอตํอการดําเนินงานให๎ครอบคลุมตามภารกิจ ด๎านการวิจัย
ทางด๎านศิลปวัฒนธรรม การสร๎างผลงานสร๎างสรรค์ที่เกิดจากองค์ความร๎ูด๎านศิลปวัฒนธรรม การทํานุบํารุง



๑๕๒ 

 (๕) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เรื่อง “การรักษาศีลอุโบสถ และการปฏิบัติตน  
เพ่ือเตรียมพร๎อมกํอนการบวชเนกขัมมะ” 
 (๖) โครงการสํงเสริมคํานิยมความเป็นไทย สวมใสํผ๎าไทยทุกวันศุกร์ ตลอดภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และจัดประกวดชุดผ๎าไทยในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
 (๗) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ “เรียนรู๎วิถีชีวิตชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง” (จัดรํวมกับศูนย์การศึกษาอํูทองทวารวดี) 
 (๘) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของทั้ง ๔ คณะ และวิทยาลัยการดนตรี 
 (๙) โครงการการบูรณาการ การเรียนร๎ูเผยแพรํการแสดงนาฏยศิลป์ไทย เ พ่ือเป็นการ
เรียนรู๎รํวมกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
 (๑๐) การเปิดให๎เข๎าเยี่ยมชมแหลํงเรียนรู๎กรุงธนบุรีศึกษาและการประชาสัมพันธ์แหลํง
เรียนรู๎ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) โครงการจัดทําวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (๒) โครงการจัดพิมพ์หนังสือบริบทวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (๓) การเข๎ารํวมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ๎านมอญ ประจําปี ๒๕๖๑ 
 (๔) การประชุมเตรียมความพร๎อมในการรับเสด็จพระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 (๕) การรับเสด็จพระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
ทรงเปิดอาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ชํวง บุนนาค) ในการนี้ได๎ทอดพระเนตรแหลํงเรียนรู๎กรุงธนบุรีศึกษา 
 (๖) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปวัฒนธรรมปลอดภัย รํวมใสํใจป้องกันอัคคีเพลิง 
 (๗) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการ
บริหารความเสี่ยงระดับสํานัก 
  

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านบุคลากร 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีบุคลากรสายสนับสนุนจํ ากัดในขณะที่มีภารกิจและ 
การดําเนินงานที่หลากหลาย จึงขอรับการจัดสรรอัตรากําลังสายสนับสนุนเพ่ิม เพ่ือการดําเนินงานที่เต็ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ด้านงบประมาณ  
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีงบดําเนินงานจํานวนจํากัดจากงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรเป็น
จํานวน ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท ตํอปียังไมํเพียงพอตํอการดําเนินงานให๎ครอบคลุมตามภารกิจ ด๎านการวิจัย
ทางด๎านศิลปวัฒนธรรม การสร๎างผลงานสร๎างสรรค์ที่เกิดจากองค์ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม การทํานุบํารุง

๑๕๓ 

และการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและการซํอม
บํารุงสํวนตําง ๆ ที่เกิดการชํารุด 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณะผู๎บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด๎วยความเข๎มแข็งเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการ
ให๎ความสําคัญในแผนกลยุทธ์ของหนํวยงานที่มีความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
 ๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําหลักสูตรธนบุรีศึกษา และโครงการวัฒนธรรม
สัญจร “ทอดนํอง...ลํองเรือ เพ่ือความเข๎าใจกรุงธนบุรี” นั้น ควรจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง เพ่ือการนําไปสูํ 
การจัดการเรียนรู๎ท๎องถิ่นกรุงธนบุรีอยํางเป็นรูปธรรม 
 ๓) ควรเปิดให๎หนํวยงานภายนอกได๎สํงผลงานเผยแพรํตีพิมพ์ลงในวารสาร เพ่ือเป็นการหา
รายได๎เพ่ิมอีกชํองทางหนึ่ง 
 ๔) การสร๎างอัตลักษณ์และคํานิยมความเป็นไทย ควรกําหนดกลุํม คุณลักษณะท่ีต๎องการ
สํงเสริมเป็นพิเศษ เพ่ือให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม และจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎บุคลากรในมหาวิทยาลัยได๎รํวม
สร๎างอัตลักษณ์ดังกลําว 
 ๕) ควรสร๎างเครือขํายเพ่ือการสนับสนุนในด๎านตําง ๆ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข๎อมูลที่
สําคัญได๎เป็นอยํางดี  
 

 ๒.๑๙ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
  การด าเนินงาน 
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร๎างมิตรภาพ “เรียนรํวมภาษาและวัฒนธรรม”  
ในตํางประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 (๒) โครงการ “The 2 nd DIMA-BSRU K-Pop Camp” 
 (๓) โครงการจัดการต๎อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู๎บริหาร ผู๎ติดตาม และผู๎ประสานงาน
ความรํวมมือทางวิชาการระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยากับมหาวิทยาลั ยในประเทศและ
ตํางประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 (๔) จัดโครงการ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) จัดอบรมเตรียมความพร๎อมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมํชั้นปีที่ ๑ 
 (๒) จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด๎านภาษาโดยการเรียนร๎ูด๎วยตนเองสําหรับนักศึกษา 
ทุกชั้นปี 



๑๕๔ 

 (๓) จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR 
(ออนไลน์) โดยสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยตนเองในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด๎วยระบบออนไลน์สําหรับ
นักศึกษาทุกชั้นปี 
 (๔) อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR และทดสอบวัดสมิทธิ
ภาพภาษาอังกฤษ CEFR สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ – ๔ 
 (๕) โครงการคํายเยาวชนอาเซียนผสานความรํวมมือด๎านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศและตํางประเทศ 
 (๖) โครงการ การสร๎างประโยชน์จากความรํวมมือของการบริการวิชาการ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน และบริการศูนย์สอบมาตรฐานความรู๎ภาษาอังกฤษ (TOEIC – Test of English for 
International Communication)  
 ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) ห๎องศูนย์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง (Self-Access Learning Center) อาคาร ๑๑ ชั้น ๓ 
 (๒) ห๎องปฏิบัติการทางภาษาและอเนกประสงค์ (Soundlab and Multi-function Room) 
 (๓) ห๎องศูนย์เรียนรวมอเนกประสงค์ (Mini Theater and Lecture Hall) 
 (๔) ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ๑๐๔๔ 
 (๕) ห๎องจัดการเรียนการสอนด๎านภาษา ๑๐๔๐, ๑๐๔๓, ๑๐๘๑ 
  

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านนักศึกษา  
 สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียนต๎องดําเนินกิจกรรม เพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยาระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษายังไมํให๎ความรํวมมือเทําที่ควร และยังไมํตระหนักถึงความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ ทําให๎การดําเนินงานต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน และต๎องให๎บริการนักศึกษาที่ไมํ เข๎ารํวมกิจกรรม
กํอนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตลอดภาคการศึกษา ทําให๎มีผลกระทบกับการทํางานด๎านอื่น ๆ 
 ด้านอุปกรณ์สื่อโสต 
 สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียน มีภารกิจในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและ
สํงเสริมด๎านภาษาอังกฤษให๎แกํคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
โดยเฉพาะกิจกรรมการอบรม ฝึกปฏิบัติด๎านภาษา ที่มีความจําเป็นในการใช๎คอมพิวเตอร์ โน๎ตบุ๏ค สาย VGA 
สายเสียง และไมโครโฟน จํานวนมาก ทําให๎ความพร๎อมด๎านอุปกรณ์ยังไมํดีเทําที่ควร เนื่องจากต๎องยืมอุปกรณ์
ตําง ๆ จากหนํวยงานอื่น ๆ 
 ด้านบุคลากร  
 เนื่องจากสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียนเป็นหนํวยงานที่ให๎บริการด๎านภาษา
สําหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา หากมีอัตรากําลังที่



๑๕๔ 

 (๓) จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR 
(ออนไลน์) โดยสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยตนเองในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด๎วยระบบออนไลน์สําหรับ
นักศึกษาทุกชั้นปี 
 (๔) อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR และทดสอบวัดสมิทธิ
ภาพภาษาอังกฤษ CEFR สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ – ๔ 
 (๕) โครงการคํายเยาวชนอาเซียนผสานความรํวมมือด๎านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศและตํางประเทศ 
 (๖) โครงการ การสร๎างประโยชน์จากความรํวมมือของการบริการวิชาการ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน และบริการศูนย์สอบมาตรฐานความรู๎ภาษาอังกฤษ (TOEIC – Test of English for 
International Communication)  
 ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) ห๎องศูนย์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง (Self-Access Learning Center) อาคาร ๑๑ ชั้น ๓ 
 (๒) ห๎องปฏิบัติการทางภาษาและอเนกประสงค์ (Soundlab and Multi-function Room) 
 (๓) ห๎องศูนย์เรียนรวมอเนกประสงค์ (Mini Theater and Lecture Hall) 
 (๔) ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ๑๐๔๔ 
 (๕) ห๎องจัดการเรียนการสอนด๎านภาษา ๑๐๔๐, ๑๐๔๓, ๑๐๘๑ 
  

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านนักศึกษา  
 สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียนต๎องดําเนินกิจกรรม เพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยาระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษายังไมํให๎ความรํวมมือเทําที่ควร และยังไมํตระหนักถึงความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ ทําให๎การดําเนินงานต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน และต๎องให๎บริการนักศึกษาที่ไมํ เข๎ารํวมกิจกรรม
กํอนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตลอดภาคการศึกษา ทําให๎มีผลกระทบกับการทํางานด๎านอื่น ๆ 
 ด้านอุปกรณ์สื่อโสต 
 สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียน มีภารกิจในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและ
สํงเสริมด๎านภาษาอังกฤษให๎แกํคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
โดยเฉพาะกิจกรรมการอบรม ฝึกปฏิบัติด๎านภาษา ที่มีความจําเป็นในการใช๎คอมพิวเตอร์ โน๎ตบุ๏ค สาย VGA 
สายเสียง และไมโครโฟน จํานวนมาก ทําให๎ความพร๎อมด๎านอุปกรณ์ยังไมํดีเทําที่ควร เนื่องจากต๎องยืมอุปกรณ์
ตําง ๆ จากหนํวยงานอื่น ๆ 
 ด้านบุคลากร  
 เนื่องจากสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียนเป็นหนํวยงานที่ให๎บริการด๎านภาษา
สําหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา หากมีอัตรากําลังที่

๑๕๕ 

เพียงพอจะทําให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทันภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงขอเสนอให๎สภา
มหาวิทยาลัยหรือฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังให๎ตรงตามวัตถุประสงค์ของหนํวยงาน  
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณะผู๎บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงาน การดําเนินกิจกรรมตําง ๆ  
ให๎มีความก๎าวหน๎าอยํางเป็นรูปธรรม 

 ๒) ควรมีแบบวัดความสามารถหรือวัดทักษะทางด๎านภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
ชั้นปีที่ ๔, ปีที่ ๕ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎วํามีพัฒนาการด๎านภาษาเพ่ิมขึ้นมากน๎อยเพียงใด  
เพ่ือการพัฒนาทักษะทางภาษาให๎เกิดประสิทธิภาพแกํนักศึกษาอยํางแท๎จริง 
 ๓) ควรนําผลสอบ CEFR มาวิเคราะห์หาจุดอํอนของนักศึกษา เพ่ือการตอบโจทย์การพัฒนา
ทักษะทางภาษาได๎ตรงจุดเพิ่มมากข้ึน 
 ๔) กรณีนักศึกษาไมํให๎ความรํวมมือควรให๎รุํนพี่ท่ีสําเร็จตามเวลาทํา KM และต๎องให๎นักศึกษา
มีสํวนรํวมในการเสนอแนวทางพัฒนา โดยใช๎วิธีสนทนากับนักศึกษาวําต๎องการให๎ชํวยในรูปแบบใด 
 ๕) ควรขอรับการสมทบทุนจากศิษย์เกําโดยระบุเป้าหมายให๎ชัดเจน เชํน ขอรับการสนับสนุน
เพ่ือปรับปรุงห๎องปฏิบัติงานทางภาษา 
 ๖) ควรประเมินการใช๎งานห๎องปฏิบัติการทางภาษาวํามีความคุ๎มคําเหมาะสมเกิดประโยชน์
หรือไมํอยํางไร  
 ๗) ควรประเมินศักยภาพ ความรํวมมือที่เกิดขึ้นจริง และการมีกิจกรรมรํวมกันระหวําง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาและหนํวยงานในตํางประเทศที่มีข๎อตกลงความรํวมมือกัน  
เพ่ือคัดสรรหนํวยงานที่ยินดีและสามารถสร๎างประโยชน์รํวมกันกับ มบส อยํางแท๎จริง 
 

 ๒.๒๐ ส านักงานอธิการบดี  
 การด าเนินงาน 
 ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) การพัฒนาคนที่มีความโดดเดํนให๎เป็นแบบอยําง (Idol) ไปเชื่อมโยงกับการจัดการ
ความรู๎ (KM) นั้น  ได๎มีการนําผลงานและแนวทางการทํางานของบุคคลที่เป็นแบบอยํางถํายทอดลงสูํบุคลากร
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีและที่ประชุมบุคลากรของแตํละกอง รวมทั้งได๎มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําเว็บไซต์ของสํานักงานอธิการบดีโดยให๎แตํละกองสํงผู๎ที่มีความรู๎ในการทําเว็บไซต์เข๎า
มารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการจัดทําเว็บไซต์ของสํานักงานให๎มีรูปแบบที่ทันสมัย สามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎อยําง
รวดเร็ว และสืบค๎นได๎งําย 
 (๒) มีการตั้งเป้าหมายการไปศึกษาดูงาน  และติดตามผลให๎เป็นไปตามเป้าหมาย จาก
การที่แตํละกอง มีการนําบุคลากรไปศึกษาดูงาน อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการตําง ๆ ตามพันธกิจของกอง
นั้น ได๎แกํ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยํางมีสํวนรํวมและพัฒนางานด๎านการบริการของบุคลากร
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ



๑๕๖ 

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองบริหารงานบุคคล  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู๎และพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน ได๎นําผลจากโครงการมาปรับปรุง
กระบวนการ วิธีการทํางาน และแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูงานตามพันธกิจ โดยมีการติดตามผลการดําเนินการในท่ี
ประชุมของแตํละกองอยํางตํอเนื่อง ทําให๎สามารถแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานน้ัน ๆ ได๎อยํางรวดเร็ว 
และทันเวลา และได๎นําผลการดําเนินการมาใช๎ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือตอบสนองตํอผ๎ูมารับบริการ 
หรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เชํน การไหว๎ การกลําวคําทักทายผู๎มาติดตํออยํางเป็นกันเอง การให๎ข๎อมูลผู๎มาใช๎
บริการด๎วยวาจาไพเราะ สุภาพ อํอนโยน การนํานวัตกรรมตําง ๆ มาใช๎เพ่ือลดระยะ เวลา ลดขั้นตอน 
การทํางาน เชํน  การจองห๎องประชุมออนไลน์ การแจ๎งซํอมออนไลน์  การรับสมัครคัดเลือกฯ ออนไลน์  
การตรวจสอบผลการขอหนังสือรับรองและขอมีบัตรออนไลน์  การชําระเงินคําลงทะเบียนผํานระบบ Internet 
banking Mobile banking และ เครื่องรูดบัตรเครดิต (EDC) เป็นต๎น 
 (๓) มีการวิเคราะห์ความต๎องการจําเป็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย โดยกําหนดให๎ทุกกอง  
มีการสํารวจความพึงพอใจ และความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และประเมินผลเป็นรายไตรมาส โดยนําผล
ที่ได๎ไปปรับปรุงการให๎บริการอยํางตํอเนื่อง 
  

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านงบประมาณ 
 สํานักงานอธิการบดีมีแผนการดําเนินงานด๎านการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพให๎มีความ
เชี่ยวชาญในงาน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม  
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ควรรายงานผลการวิเคราะห์ความต๎องการจําเป็น และความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ หรือ
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย หากประเด็นที่ได๎รับมามีสํวนสําคัญสามารถนํามาตํอยอดพัฒนาการดําเนินงานให๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 ๒) ควรประเมินสมรรถนะของบุคลากรในแตํละตําแหนํง เพ่ือเป็นต๎นทางในการพัฒนา
บุคลากร อันนําไปสูํการกําหนดมาตรฐานในการทํางานโดยสอดคล๎องกับสมรรถนะที่ตั้งขึ้น  
 ๓) การจัดให๎มีพ้ืนที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากทัศนียภาพและความสะอาด
เป็นสิ่งสําคัญที่สะท๎อนถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเลือกชนิดของต๎นไม๎ที่จะปลูกบริเวณระเบียง
อาคาร ๓ ให๎เหมาะสม 
 ๔) ควรกําหนดสมรรถนะของแตํละตําแหนํง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา และนํามาเป็น
แนวทางปฏิบัติในการทํางาน และจะต๎องผลักดันเรื่องประสิทธิภาพการทํางาน เชํน มีการจัดทํา Service 
Standard เป็นต๎น 
 ๕) ควรนําผลความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการของแตํละกลุํมมาวิเคราะห์ (นักศึกษา อาจารย์ 
ผู๎บริหาร บุคคลภายนอก) เพ่ือใช๎ในการพัฒนาปรับปรุงการให๎บริการ 
 
 



๑๕๖ 

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองบริหารงานบุคคล  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู๎และพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน ได๎นําผลจากโครงการมาปรับปรุง
กระบวนการ วิธีการทํางาน และแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูงานตามพันธกิจ โดยมีการติดตามผลการดําเนินการในท่ี
ประชุมของแตํละกองอยํางตํอเนื่อง ทําให๎สามารถแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานน้ัน ๆ ได๎อยํางรวดเร็ว 
และทันเวลา และได๎นําผลการดําเนินการมาใช๎ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือตอบสนองตํอผ๎ูมารับบริการ 
หรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เชํน การไหว๎ การกลําวคําทักทายผู๎มาติดตํออยํางเป็นกันเอง การให๎ข๎อมูลผู๎มาใช๎
บริการด๎วยวาจาไพเราะ สุภาพ อํอนโยน การนํานวัตกรรมตําง ๆ มาใช๎เพ่ือลดระยะ เวลา ลดข้ันตอน 
การทํางาน เชํน  การจองห๎องประชุมออนไลน์ การแจ๎งซํอมออนไลน์  การรับสมัครคัดเลือกฯ ออนไลน์  
การตรวจสอบผลการขอหนังสือรับรองและขอมีบัตรออนไลน์  การชําระเงินคําลงทะเบียนผํานระบบ Internet 
banking Mobile banking และ เครื่องรูดบัตรเครดิต (EDC) เป็นต๎น 
 (๓) มีการวิเคราะห์ความต๎องการจําเป็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย โดยกําหนดให๎ทุกกอง  
มีการสํารวจความพึงพอใจ และความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และประเมินผลเป็นรายไตรมาส โดยนําผล
ที่ได๎ไปปรับปรุงการให๎บริการอยํางตํอเนื่อง 
  

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านงบประมาณ 
 สํานักงานอธิการบดีมีแผนการดําเนินงานด๎านการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพให๎มีความ
เชี่ยวชาญในงาน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม  
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ควรรายงานผลการวิเคราะห์ความต๎องการจําเป็น และความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ หรือ
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย หากประเด็นที่ได๎รับมามีสํวนสําคัญสามารถนํามาตํอยอดพัฒนาการดําเนินงานให๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 ๒) ควรประเมินสมรรถนะของบุคลากรในแตํละตําแหนํง เพ่ือเป็นต๎นทางในการพัฒนา
บุคลากร อันนําไปสูํการกําหนดมาตรฐานในการทํางานโดยสอดคล๎องกับสมรรถนะที่ตั้งขึ้น  
 ๓) การจัดให๎มีพ้ืนที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากทัศนียภาพและความสะอาด
เป็นสิ่งสําคัญที่สะท๎อนถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเลือกชนิดของต๎นไม๎ที่จะปลูกบริเวณระเบียง
อาคาร ๓ ให๎เหมาะสม 
 ๔) ควรกําหนดสมรรถนะของแตํละตําแหนํง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา และนํามาเป็น
แนวทางปฏิบัติในการทํางาน และจะต๎องผลักดันเรื่องประสิทธิภาพการทํางาน เชํน มีการจัดทํา Service 
Standard เป็นต๎น 
 ๕) ควรนําผลความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการของแตํละกลุํมมาวิเคราะห์ (นักศึกษา อาจารย์ 
ผู๎บริหาร บุคคลภายนอก) เพ่ือใช๎ในการพัฒนาปรับปรุงการให๎บริการ 
 
 

๑๕๗ 

 ๒.๒๑ ส านักส านักประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การด าเนินงาน 
 ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) เรียบเรียงเนื้อหาจากขําวในห๎องไลน์กลุํมประชาสัมพันธ์ 
 (๒) สํงสื่อมวลชนสายการศึกษาท่ีเกี่ยวข๎อง 
 (๓) เผยแพรํลงเว็บไซต์ สื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย ที่เก่ียวข๎องกับเนื้อหานั้น ๆ 
 (๔) สรุปผลการเผยแพรํประจําเดือน 
  

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านข้อมูลข่าวสาร 
 ๑) สํานักประชาสัมพันธ์ฯ ได๎รับข๎อมูลขําวสารในระยะกระชั้นชิดเกินไป ทําให๎ไมํมีพ้ืนที่
ระยะเวลาในการนําเสนอขําว  
 ๒) บุคคลสนใจเข๎ารํวมกิจกรรมมากกวําการให๎ข๎อมูลขําวสาร  
 ๓) ข๎อมูลที่ได๎รับคล๎ายคลึงกับที่เคยเสนอขําวไปแล๎ว เพราะได๎รับข๎อมูลขําวสารมาช๎า  
 ๔) ข๎อมูลขําวสารที่มีประเด็นที่แตกตํางจําเป็นต๎องให๎ข๎อมูลประกอบเพ่ือให๎เห็นผลสัมฤทธิ์ที่
ชัดเจน  
 ๕) เนื้อหาขําวสารที่ได๎รับมีความลําช๎า 
 ๖) ข๎อมูลเนื้อหาไมํครบถ๎วน และไมํดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชน 
 ๗) ภาพประกอบที่ได๎รับไมํสนับสนุนเนื้อหา และภาพขําวเป็นแบบแผนเกินไป  
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ควรหารือกับคณะตําง ๆ รวมถึงหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยขอกําหนดให๎มี
ผู๎รับผิดชอบเรื่องการประชาสัมพันธ์ในแตํละหนํวยงาน เพ่ือประสานขอข๎อมูลขําวสารในเชิงลึก และมีความ
รวดเร็วทันตํอเหตุการณ์ 
 ๒) ควรมีชํองทางในการที่จะให๎ผู๎อ่ืนชํวยนําสํงข๎อมูลขําวสารที่สะดวก โดยขอความรํวมมือ
จากคณะ สํานัก ศูนย์ตําง ๆ หรือหนํวยงานภายในของมหาวิทยาลัยมีสํวนรํวมรับผิดชอบ 
 ๓) การนําเสนอขําว ควรเน๎นคุณภาพของเนื้อหา และควรสร๎างเครือขําย เพ่ือให๎ชํวยนําเสนอ
ข๎อมูลขําวสารให๎ทั่วถึงท้ังภายในสูํภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๔) วัตถุประสงค์ของการนําเสนอขําวควรเป็นวงแคบ โดยเฉพาะภายนอกต๎องเน๎นวงแคบ  
เชํน ขําวสารที่สร๎างความเชื่อม่ัน สร๎างชื่อเสียงให๎กับมหาวิทยาลัย สํวนภายในนั้นจะมีพ้ืนที่มากก็ตามสมควร 
 ๕) ควรผลักดันบ๎านสมเด็จโพลให๎ติดอันดับและกําหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือดึงดูดความ
สนใจของสังคม 



๑๕๘ 

 ๖) เรื่องของบริษัท เอยู  คอมมิวนิ เคชั่น จํากัด นั้น ควรประเมินการจ๎างของบริษัท  
ในด๎านคําใช๎จํายโดยคํานึงถึงประโยชน์ความคุ๎มคําและเทียบกับการดําเนินการเองวํามีความแตกตํางกันอยํางไร 
แล๎วนําผลมารายงานในปีถัดไป 
 ๗) ควรสํารวจงบประมาณที่ใช๎กับสื่อที่ไมํมีประสิทธิภาพ ไมํกํอให๎เกิดผลเทําที่ควร  และ
วิเคราะห์ถึงกลุํมเป้าหมายที่ต๎องการเข๎าถึงวําควรใช๎ชํองทางใด เพ่ือการพัฒนาที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น    
 

 ๒.๒๒ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
  การด าเนินงาน 
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) จัดทําจดหมายขําวสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 (๒) จัดทําเว็บไซต์สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 (๓) การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการหนํวยงานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งพบวําความพึงพอใจของผู๎รับบริการในภาพรวมอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย ๔.๑๗)  
 (๔) โครงการสํงเสริมคํานิยมความเป็นไทย สวมใสํผ๎าไทยทุกวันศุกร์   
 (๕) โครงการสร๎างคํานิยมในองค์กร สวมใสํเสื้อทีมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  
   
 (๒) โครงการประชุมศึกษาดูงานด๎านการบริหารจัดการองค์กร และด๎านความรํวมมือ 
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือขํายความรํวมมือระหวํางประเทศ มีดังนี้ 
  ๒.๑) ระยะที่ ๑ Tianjin Normal University (TNU) และ Tianjin Senior Citizen’ 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวํางวันที่ ๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๒.๒) ระยะที่ ๒ Yunnan Agricultural University (YAU), Southwest Forestry 
University (SWFU) และ Lijiang Teachers College (LJ-EDU), สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวํางวันที่ ๑๒ - 
๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๒.๓) ระยะที่ ๓ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี 
ระหวํางวันที่ ๒๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) โครงการพัฒนาและเสริมสร๎างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย  
 (๒) โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self 
– Assessment Report : SAR) และการบริหารความเสี่ยง”   
  
 



๑๕๘ 

 ๖) เรื่องของบริษัท เอยู  คอมมิวนิ เคชั่น จํากัด นั้น ควรประเมินการจ๎างของบริษัท  
ในด๎านคําใช๎จํายโดยคํานึงถึงประโยชน์ความคุ๎มคําและเทียบกับการดําเนินการเองวํามีความแตกตํางกันอยํางไร 
แล๎วนําผลมารายงานในปีถัดไป 
 ๗) ควรสํารวจงบประมาณที่ใช๎กับสื่อที่ไมํมีประสิทธิภาพ ไมํกํอให๎เกิดผลเทําที่ควร  และ
วิเคราะห์ถึงกลุํมเป้าหมายที่ต๎องการเข๎าถึงวําควรใช๎ชํองทางใด เพ่ือการพัฒนาที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น    
 

 ๒.๒๒ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
  การด าเนินงาน 
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) จัดทําจดหมายขําวสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 (๒) จัดทําเว็บไซต์สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 (๓) การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการหนํวยงานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งพบวําความพึงพอใจของผู๎รับบริการในภาพรวมอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย ๔.๑๗)  
 (๔) โครงการสํงเสริมคํานิยมความเป็นไทย สวมใสํผ๎าไทยทุกวันศุกร์   
 (๕) โครงการสร๎างคํานิยมในองค์กร สวมใสํเสื้อทีมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

๒) ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 (๑) โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  
   
 (๒) โครงการประชุมศึกษาดูงานด๎านการบริหารจัดการองค์กร และด๎านความรํวมมือ 
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือขํายความรํวมมือระหวํางประเทศ มีดังนี้ 
  ๒.๑) ระยะที่ ๑ Tianjin Normal University (TNU) และ Tianjin Senior Citizen’ 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวํางวันที่ ๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๒.๒) ระยะที่ ๒ Yunnan Agricultural University (YAU), Southwest Forestry 
University (SWFU) และ Lijiang Teachers College (LJ-EDU), สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวํางวันท่ี ๑๒ - 
๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๒.๓) ระยะที่ ๓ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี 
ระหวํางวันที่ ๒๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๓) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
 (๑) โครงการพัฒนาและเสริมสร๎างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย  
 (๒) โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self 
– Assessment Report : SAR) และการบริหารความเสี่ยง”   
  
 

๑๕๙ 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านอาคารสถานที่   
 ห๎องสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และห๎องประชุมไมํเอ้ืออํานวยตํอการจัดเก็บเอกสารและการ
จัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากห๎องสํานักงานสภามหาวิทยาลัยในปัจจุบันคือห๎องประชุมเดิมจึงเป็น
เหตุที่ไมํเอ้ืออํานวยตํอการปฏิบัติหน๎าที่ ตลอดจนรวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารต๎นฉบับที่สําคัญตําง ๆ และห๎อง
ประชุมพระยาโอวาทวรกิจนั้นมีอายุการใช๎งานที่นานมากแล๎วยังไมํได๎รับการปรับปรุง จึงขอเสนอให๎สภา
มหาวิทยาลัยหรือฝ่ายบริหารพิจารณาเห็นควรให๎ปรับปรุงห๎องทํางานและห๎องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

ด้านโสตทัศนูปกรณ์  
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยขาดครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เชํน เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ 

เนื่องจากสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหนํวยงานที่จัดประชุมในระดับนโยบายและระดับบริหารของ
มหาวิทยาลัย จึงมีความจําเป็นต๎องใช๎อุปกรณ์ดังกลําวในการบริหารจัดการประชุมให๎มีประสิทธิภาพ จึงขอ
เสนอให๎มหาวิทยาลัยสนับสนุนเครื่องครุภัณฑ์ที่จําเป็นอยํางยิ่ง เพ่ือให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ด้านงบประมาณ  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยควรได๎รับการจัดสรรงบประมาณภายใต๎การกํากับดูแลของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารจัดการที่คลํองตัวและกํอให๎เกิดประสิทธิภาพการทํางานของ
หนํวยงานอยํางแท๎จริง 
 ด้านการบริหารจัดการ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอนําเสนอให๎การสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยนั้น ควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ Retreat ที่แท๎จริง 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 ๑) ฝ่ายบริหารควรให๎ความสนันสนุนด๎านโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ตําง ๆ ที่สําคัญตํอ 
การปฏิบัติงาน แกํสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวมไปถึงการปรับปรุงห๎องสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และ 
ห๎องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ เนื่องจากสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหนํวยงานที่สําคัญ โดยเฉพาะ 
เรื่องการจัดเก็บเอกสารสําคัญตําง ๆ อีกทั้งยังเป็นฝ่ายดําเนินการจัดประชุมในระดับนโยบายและบริหาร
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนสภาพแวดล๎อมที่เอ้ืออํานวยการตํอการดําเนินงานตําง ๆ 
ให๎มีประสิทธิภาพนั้น จึงมีความจําเป็นอยํางยิ่ง เพ่ือให๎การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
 ๒) ควรให๎ความสําคัญกับการลดปริมาณการใช๎กระดาษอยํางจริงจัง โดยการใช๎วิธีการสแกน
เอกสารเก็บไว๎ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  แตํ เนื่ องจากคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิอาจมีผู๎ สู งอายุ  
จึงเห็นควรให๎จัดทําในรูปแบบของสําเนากระดาษไว๎บ๎าง ทั้งนี้คือในปริมาณที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงการลดปริมาณ
การใช๎กระดาษเป็นหลัก และพัฒนาระบบการประชุม e – Meeting ให๎เป็นระบบที่สมบูรณ์ และนํามาใช๎ 
ในลําดับตํอไป 



๑๖๐ 

 ๓) ควรจัดสรรงบประมาณให๎อยูํภายใต๎การกํากับดูแลของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยโดยตรง
เหมือนหนํวยงานอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือให๎การบริหารจัดการเกิดความคลํองตัว และเกิดประสิทธิภาพในการทํางานอยําง
แท๎จริง  
 ๔) ในการจัดการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยนั้น  
ควรกําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดการ ตลอดจนกิจกรรมตําง ๆ ของการ Retreat รวมไปถึงผลลัพธ์ที่ต๎องการ
ให๎เกิดข้ึนอยํางชัดเจน  
 

 ๒.๒๓ ส่วนงานบริหารเงินรายได้  
  การด าเนินงาน 
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) พัฒนาหนํวยงานด๎านบริหารรายได๎/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสํวนงาน
ภายในของสํานักงานอธิการบดีที่ได๎มาตรฐาน 
 (๒) จัดหาผู๎เชี่ยวชาญและบุคลากรทางด๎านบริหารรายได๎/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
 (๓) พัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องในด๎านบริหารรายได๎/
ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
 (๔) สร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางหนํวยงานทั้งภายในและภายนอก 
 (๕) ประสานความรํวมมือในด๎านกิจกรรมการหารายได๎จากคณะกรรมการสํงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยและศิษย์เกํา 
 (๖) โครงการจัดหารายได๎แบํงเป็น ๒ สํวนคือ การบริหารทรัพย์สิน และการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้ 
  (๖.๑) การบริหารทรัพย์สิน 
  - โครงการร๎านค๎าและบริการ 
  - โครงการเชําพ้ืนที่ 
  - โครงการครุยบัณฑิต 
  - โครงการบ๎านพักรับรองอาคาร ๑๑ 
  - โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ 
  - โครงการสระวํายน้ําและการบริการด๎านสุขภาพ 
  - โครงการศูนย์การพิมพ์ 
  (๖.๒) การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 
   - โครงการจัดทําวิจัยให๎หนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
  - โครงการ การรับฝึกอบรม/สัมมนา 
  - โครงการที่เกี่ยวข๎องกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
  - โครงการจัดหารายได๎จากการฝึกอบรม/วิทยากร/ให๎คําปรึกษา 
  - โครงการจัดแสดงดนตรี/นาฏศิลป์/คอนเสิร์ต 
  - โครงการบริการวิชาการ 



๑๖๐ 

 ๓) ควรจัดสรรงบประมาณให๎อยูํภายใต๎การกํากับดูแลของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยโดยตรง
เหมือนหนํวยงานอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือให๎การบริหารจัดการเกิดความคลํองตัว และเกิดประสิทธิภาพในการทํางานอยําง
แท๎จริง  
 ๔) ในการจัดการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยนั้น  
ควรกําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดการ ตลอดจนกิจกรรมตําง ๆ ของการ Retreat รวมไปถึงผลลัพธ์ที่ต๎องการ
ให๎เกิดข้ึนอยํางชัดเจน  
 

 ๒.๒๓ ส่วนงานบริหารเงินรายได้  
  การด าเนินงาน 
 ๑) ด้านการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (๑) พัฒนาหนํวยงานด๎านบริหารรายได๎/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นสํวนงาน
ภายในของสํานักงานอธิการบดีที่ได๎มาตรฐาน 
 (๒) จัดหาผู๎เชี่ยวชาญและบุคลากรทางด๎านบริหารรายได๎/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
 (๓) พัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องในด๎านบริหารรายได๎/
ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
 (๔) สร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางหนํวยงานทั้งภายในและภายนอก 
 (๕) ประสานความรํวมมือในด๎านกิจกรรมการหารายได๎จากคณะกรรมการสํงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยและศิษย์เกํา 
 (๖) โครงการจัดหารายได๎แบํงเป็น ๒ สํวนคือ การบริหารทรัพย์สิน และการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้ 
  (๖.๑) การบริหารทรัพย์สิน 
  - โครงการร๎านค๎าและบริการ 
  - โครงการเชําพ้ืนที่ 
  - โครงการครุยบัณฑิต 
  - โครงการบ๎านพักรับรองอาคาร ๑๑ 
  - โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ 
  - โครงการสระวํายน้ําและการบริการด๎านสุขภาพ 
  - โครงการศูนย์การพิมพ์ 
  (๖.๒) การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 
   - โครงการจัดทําวิจัยให๎หนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
  - โครงการ การรับฝึกอบรม/สัมมนา 
  - โครงการที่เกี่ยวข๎องกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
  - โครงการจัดหารายได๎จากการฝึกอบรม/วิทยากร/ให๎คําปรึกษา 
  - โครงการจัดแสดงดนตรี/นาฏศิลป์/คอนเสิร์ต 
  - โครงการบริการวิชาการ 

๑๖๑ 
 

 ปัญหาที่พบและความต้องการ 
 ด้านบุคลากร  
 การขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์งานใหมํ  

ด้านการบริหารจัดการ 
 ๑) ข๎อจํากัดด๎านระเบียบของทางราชการทําให๎การดําเนินงานไมํคลํองตัว  
 ๒) การขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการไมํตํอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารหนํวยงาน
ตามวาระ 
 ๓) ควรจัดตั้งหนํวยขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการ เพ่ือให๎บรรลุผลด๎านการหารายได๎  
 ๔) ผู๎บริหารหนํวยงานควรศึกษาแนวทางและให๎การสนับสนุนให๎เกิดงานบริการวิชาการที่
กํอให๎เกิดรายได๎ 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณะผ๎ูบริหาร บุคลากรที่ทํางานอยํางเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการจัดระบบการ
บริหารจัดการที่ชัดเจน อีกท้ังยังยึดหลักธรรมาภิบาลมีความโปรงใสํสามารถตรวจสอบได๎ 
 ๒) ควรไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริงตามหนํวยงาน องค์กรตํ าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือการนํามาปรับปรุงและพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๓) ควรวิเคราะห์สภาพปัญหาอันเป็นสาเหตุที่ทําให๎รายได๎ลดลง เชํน โครงการบ๎านพักรับรอง 
จํานวนผ๎ูเข๎าใช๎บริการบริการมากน๎อยอยํางไร และจะพัฒนาไปในทิศทางใด เป็นต๎น เพ่ือชํวยมหาวิทยาลั ย 
หารายได๎ทดแทนกับจํานวนนักศึกษาท่ีลดน๎อยลงได๎อีกทาง 
 ๔) รายได๎จากการได๎รับสนับสนุนการศึกษานั้น ไมํควรนํามารวมกับผลการหารายได๎ของ
มหาวิทยาลัย เหตุเพราะรายได๎จากการได๎รับสนับสนุนการศึกษา เป็นรายได๎ที่ได๎รับมาแล๎วต๎องจํายออกไป
ให๎กับนักศึกษาซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเพียงสื่อกลางเทํานั้น  
 ๕) ควรจัดอันดับโครงการที่หารายได๎ เข๎าหาวิทยาลัยจากมากไปหาน๎อยตามลําดับ  
เพ่ือสํงเสริมโครงการที่จัดหารายได๎มาก และปรับปรุงแก๎ไขพัฒนาโครงการที่จัดหารายได๎น๎อยให๎มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
  ๑) การขอจัดสรรอัตราอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือแก๎ปัญหาการใช๎เงินสาขาวิชาจ๎างอาจารย์นอกกรอบ 
และการทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 
  ๒) การจัดสรรงบประมาณเพ่ิม เพ่ือการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดโครงการตําง ๆ  
ให๎แกํสาขาวิชา รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการสํงนักศึกษาเข๎ารํวมประกวดแขํงขันเพ่ือแสดงศักยภาพ
ของนักศึกษา 
  ๓) การสนับสนุนความพร๎อมด๎วยสถานที่ ห๎องพัก ห๎องบรรยาย ห๎องปฏิบัติการ 
 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
  ๑) การจัดสรรงบประมาณที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทําให๎เกิด
ปัญหาในการเบิกจํายงบประมาณ 
  ๒) งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรยังไมํเพียงพอที่จะดําเนินงานให๎เต็มศักยภาพได๎ 
  ๓) การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให๎มีความพร๎อมในการสนับสนุนการดําเนินงาน
และการให๎บริการแกํนักศึกษา 
  ๔) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนประจําหนํวยงานยังไมํเพียงพอ 
  

 ปัญหาที่พบความแตกต่าง 
 ระดับหลักสูตร 
  ๑) หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ต๎องนํางบประมาณ
ของสาขาวิชามาจํายคําตอบแทนให๎วิทยากรในอัตราที่สูงกวําที่ระเบียบกําหนด 
  ๒) อาจารย์ประจําหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ย๎ายไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ทําให๎ขาดความคลํองตัวในการบริหารงานด๎านวิชาการและ
ธุรการ 
  ๓) การพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรการบัญชี (บช.บ.) ให๎ไปสูํการทํางานในระดับ 
International ยังไมํประสบความสําเร็จเทําที่ควร 
    

 ระดับหน่วยงาน ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน/ส่วนงาน 
  ๑) สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียนพบปัญหานักศึกษายังไมํให๎ความรํวมมือและเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทําที่ควร 
  ๒) โรงเรียนสาธิตฯ ขาดความคลํองตัวในการบริหารจัดการ การเบิกจํายงบประมาณให๎แกํครู
สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ๎าของภาษา 
  
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
  ๑) การขอจัดสรรอัตราอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือแก๎ปัญหาการใช๎เงินสาขาวิชาจ๎างอาจารย์นอกกรอบ 
และการทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 
  ๒) การจัดสรรงบประมาณเพ่ิม เพ่ือการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดโครงการตําง ๆ  
ให๎แกํสาขาวิชา รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการสํงนักศึกษาเข๎ารํวมประกวดแขํงขันเพ่ือแสดงศักยภาพ
ของนักศึกษา 
  ๓) การสนับสนุนความพร๎อมด๎วยสถานที่ ห๎องพัก ห๎องบรรยาย ห๎องปฏิบัติการ 
 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
  ๑) การจัดสรรงบประมาณที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทําให๎เกิด
ปัญหาในการเบิกจํายงบประมาณ 
  ๒) งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรยังไมํเพียงพอที่จะดําเนินงานให๎เต็มศักยภาพได๎ 
  ๓) การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให๎มีความพร๎อมในการสนับสนุนการดําเนินงาน
และการให๎บริการแกํนักศึกษา 
  ๔) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนประจําหนํวยงานยังไมํเพียงพอ 
  

 ปัญหาที่พบความแตกต่าง 
 ระดับหลักสูตร 
  ๑) หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ต๎องนํางบประมาณ
ของสาขาวิชามาจํายคําตอบแทนให๎วิทยากรในอัตราที่สูงกวําที่ระเบียบกําหนด 
  ๒) อาจารย์ประจําหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ย๎ายไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ทําให๎ขาดความคลํองตัวในการบริหารงานด๎านวิชาการและ
ธุรการ 
  ๓) การพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรการบัญชี (บช.บ.) ให๎ไปสูํการทํางานในระดับ 
International ยังไมํประสบความสําเร็จเทําที่ควร 
    

 ระดับหน่วยงาน ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน/ส่วนงาน 
  ๑) สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียนพบปัญหานักศึกษายังไมํให๎ความรํวมมือและเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทําที่ควร 
  ๒) โรงเรียนสาธิตฯ ขาดความคลํองตัวในการบริหารจัดการ การเบิกจํายงบประมาณให๎แกํครู
สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ๎าของภาษา 
  
 
 
 
 
 

๑๖๓ 

 สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                  
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
 

 ๑. มหาวิทยาลัยควรนํางบประมาณในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหมํมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพ่ือการพัฒนาท๎องถิน่ตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มาบริหารจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
ไมํควรนํามารวมกับงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยดําเนินการกิจกรรม/โครงการตําง ๆ อยูํแล๎ว 
เพ่ือจะได๎เห็นการดําเนินการในสํวนของยุทธศาสตร์ใหมํฯ อยํางเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด      
 ๒. มหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาที่มุํงผลัพธ์ (Outcome-Based 
Education) ในหลักสูตรความเป็นเลิศ หรือหลักสูตรโดดเดํน (Champion) ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด
ผลลัพธ์ (Outcome) ในแตํละหลักสูตรของบัณฑิตให๎ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดผลได๎  
 ๓. มหาวิทยาลัยควรผลักดันเรื่องประสบการณ์การทํางาน และการบริการวิชาการสูํชุมชนให๎แกํ
คณาจารย์ควบคูํกับนักศึกษา ก็จะสํงผลให๎การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู๎กับการทํางาน  
(Work Integrated Learning: WIL) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๔. หลักสูตรควรประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต และนําผลประเมินความพึงพอใจดังกลําว
มากําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตและผลิตบัณฑิตให๎ตรงตามความต๎องการของผู๎ประกอบการ 
 ๕. หลักสูตรควรกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต๎องการผลักดันให๎เป็นเรื่องโดดเดํนของหลักสูตร 
และกระบวนการผลิตบัณฑิตเพ่ือให๎เกิดคุณลักษณะหรือสมรรถนะตามที่กําหนดไว๎ 
 ๖. หลักสูตรควรปลูกฝังการเป็นปัจเจกบุคคลที่ดีแกํนักศึกษา ฝึกให๎นักศึกษามีอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตตามท่ีกําหนดไว๎ คือ มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย 
 ๗. หลักสูตรควรติดตามภาวะการมีงานทําและความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตอยํางเป็นรูปธรรม 
และนํามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให๎ดียิ่งขึ้น 
 ๘. ควรพัฒนาหลักสูตรโดดเดํนเพ่ือนําไปสูํความเป็นเลิศ โดยประสานขอความชํวยเหลือ 
หรือขอรับการสนับสนุนจากเครือขํายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๙. ควรจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอ เพ่ือใช๎ในการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย 
 ๑๐. ฝ่ายบริหารควรชํวยแก๎ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เจ๎าหน๎าที่ชํวยงานธุรการของหลักสูตร 
เพ่ือให๎หลักสูตรขับเคลื่อนงานวิชาการได๎อยํางเต็มกําลัง และไมํเสียกําลังใจในการปฏิบัติงานวิชาการ 
 ๑๑. มหาวิทยาลัยควรเตรียมสร๎างหลักสูตระยะสั้นพร๎อมกระบวนการถํายทอดที่ทันสมัย  
ที่สอดคล๎องกับความต๎องการกําลังคนของประเทศตามกระแสโลกที่อาจเปลี่ยนแปลงบทบาทหน๎าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาในอนาคตอันใกล๎นี้ และเรํงผลักดันให๎มหาวิทยาลัยเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยให๎ได๎โดยเร็ว 
 
 
  



๑๖๔ 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                  
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

 ๑. ขอชื่นชมคณาจารย์และบุคลากรของหนํวยงานสนับสนุนทุกหนํวยงานที่รับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผํานมาและนําไปปฏิบัติและ
สามารถพัฒนางานให๎ดียิ่งขึ้น 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตําง ๆ ที่หนํวยงาน
หรือมหาวิทยาลัยดําเนินการไปแล๎ว วําบรรลุวัตถุประสงค์หรือไมํ และได๎ผลมากน๎อยเพียงใด เพื่อเป็นประโยชน์  
ตํอการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตํอไป 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรนําการวิจัย R2R (Routine to Research) มาใช๎ในการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือกระตุ๎นให๎คณาจารย์และบุคลากรนําองค์ความรู๎จากการวิจัยมา
ใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ และตอบสนอง               
ความต๎องการของมหาวิทยาลัย 
 ๔. หนํวยงานสนับสนุนหลายหนํวยงานสามารถจัดทําโครงการที่หารายได๎เพ่ือสนับสนุน
มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
 ๕. การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในหนํวยงาน ควรคํานึงถึงกลุํมเป้าหมายและกําหนด
วัตถุประสงค์ให๎ตรงตามความต๎องการและความจําเป็นเพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางแท๎จริง  
 
 
 



๑๖๔ 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                  
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

 ๑. ขอชื่นชมคณาจารย์และบุคลากรของหนํวยงานสนับสนุนทุกหนํวยงานที่รับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผํานมาและนําไปปฏิบัติและ
สามารถพัฒนางานให๎ดียิ่งขึ้น 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตําง ๆ ที่หนํวยงาน
หรือมหาวิทยาลัยดําเนินการไปแล๎ว วําบรรลุวัตถุประสงค์หรือไมํ และได๎ผลมากน๎อยเพียงใด เพื่อเป็นประโยชน์  
ตํอการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตํอไป 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรนําการวิจัย R2R (Routine to Research) มาใช๎ในการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือกระตุ๎นให๎คณาจารย์และบุคลากรนําองค์ความรู๎จากการวิจัยมา
ใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ และตอบสนอง               
ความต๎องการของมหาวิทยาลัย 
 ๔. หนํวยงานสนับสนุนหลายหนํวยงานสามารถจัดทําโครงการที่หารายได๎เพ่ือสนับสนุน
มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
 ๕. การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในหนํวยงาน ควรคํานึงถึงกลุํมเป้าหมายและกําหนด
วัตถุประสงค์ให๎ตรงตามความต๎องการและความจําเป็นเพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางแท๎จริง  
 
 
 

๑๖๕ 

ผลการประเมินส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

มหาวิทยาลัยด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  
โดยมหาวิทยาลัย มีวิธีด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑. อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ด าเนินการบริหารงานและก ากับ
ดูแลการด าเนินงานในทุกภาคส่วนที่ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นไปตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. รองอธิการบดีควบคุม ดูแล และสั่งการด าเนินงานของหน่วยงานการจัดการเรียนการสอน 
และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จนถึงประกาศและค าสั่งต่างๆ ตามล าดับที่เก่ียวข้อง 

๓. น าความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทบทวนและริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมในด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านการบริหารจัดการ ทั้งในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

๔.  มหาวิทยาลัยติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องจัดท ารายงานผลด าเนินการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน             
จะน าเสนอต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานให้ทราบถึงความส าเร็จในการด าเนินงาน และแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป 

ทั้งนี้จากวิธีด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยด าเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๐ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 



๑๖๖ 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

 
ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ

กรรมการฯ 
ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการพัฒนา
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การพัฒนาหลักสูตรควรยึดหลักของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และควรศึกษา
พระราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐ ในเรื่อง 
“ศาสตร์ของพระราชา” และ “ทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่  ๒๑” ซึ่ งเน้นการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑ .  ก า ร พัฒนาหลั ก สู ต ร ต่ า งๆ  ขอ ง
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรา ๗ และ
มาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยน้อมน าพระราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐ 
ในเรื่องศาสตร์ของพระราชามาเป็นหลัก 
ในการด าเนินชีวิตโดยบรรจุรายละเอียดไว้      
ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา 
“สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษ 
ที่  ๒๑”  ซึ่ งครอบคุลมสาระเกี่ ยวกับ
ประสบการณ์ของพระราชาทั้งในด้านหลัก
ปรั ชญาของ เศรษฐกิ จพอ เ พีย งและ
โครงการพระราชด าริต่าง ๆ  นอกจากนั้น
ในส่วนของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ นี้ได้น าไปเพ่ิมเติมไว้ในรายวิชาต่าง ๆ 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาทิ รายวิชา
ทักษะชีวิต รายวิชาความเป็นพลเมือง 
รายวิชาการสื่อสารในชีวิต ประจ าวัน 
รายวิชาสุนทรียะทางศิลปกรรม รายวิชา
ความสุขแห่งชีวิต และรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

๒. ควรติดตามประเมินผลหลักสูตรที่ได้รับ
เลือกให้เป็นหลักสูตรความเป็นเลิศของ
คณะฯ   

๒ .  ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ขั บ เ ค ลื่ อ น
มหา วิ ท ย า ลั ยต ามแผนกลยุ ท ธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย มบส. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
ตามกลยุทธ์ที่ ๔ การให้บริการวิชาการ
ตามความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 
ด้านที่  ๔ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแล
เป็นการเฉพาะและให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละรอบปีเพ่ือสรุปเป็น
ภาพรวมและน า ไปสู่ การรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน
และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ โดยใน



๑๖๖ 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

 
ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ

กรรมการฯ 
ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการพัฒนา
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การพัฒนาหลักสูตรควรยึดหลักของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และควรศึกษา
พระราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐ ในเรื่อง 
“ศาสตร์ของพระราชา” และ “ทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่  ๒๑” ซึ่ งเน้นการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑ .  ก า ร พัฒนาหลั ก สู ต ร ต่ า งๆ  ขอ ง
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรา ๗ และ
มาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยน้อมน าพระราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐ 
ในเรื่องศาสตร์ของพระราชามาเป็นหลัก 
ในการด าเนินชีวิตโดยบรรจุรายละเอียดไว้      
ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา 
“สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษ 
ที่  ๒๑”  ซึ่ งครอบคุลมสาระเกี่ ยวกับ
ประสบการณ์ของพระราชาทั้งในด้านหลัก
ปรั ชญาของ เศรษฐกิ จพอ เ พีย งและ
โครงการพระราชด าริต่าง ๆ  นอกจากนั้น
ในส่วนของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ นี้ได้น าไปเพ่ิมเติมไว้ในรายวิชาต่าง ๆ 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาทิ รายวิชา
ทักษะชีวิต รายวิชาความเป็นพลเมือง 
รายวิชาการส่ือสารในชีวิต ประจ าวัน 
รายวิชาสุนทรียะทางศิลปกรรม รายวิชา
ความสุขแห่งชีวิต และรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

๒. ควรติดตามประเมินผลหลักสูตรที่ได้รับ
เลือกให้เป็นหลักสูตรความเป็นเลิศของ
คณะฯ   

๒ .  ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ขั บ เ ค ลื่ อ น
มหา วิ ท ย า ลั ยต ามแผนกล ยุทธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย มบส. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
ตามกลยุทธ์ที่ ๔ การให้บริการวิชาการ
ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
ด้านที่  ๔ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแล
เป็นการเฉพาะและให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละรอบปีเพ่ือสรุปเป็น
ภาพรวมและน า ไปสู่ การรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน
และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ โดยใน

๑๖๗ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการพัฒนา
หลักสูตร 

 

ส่วนของหลักสูตรความเป็นเลิศทั้ง ๑๓ 
หลักสูตรนั้นคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
จะท าหน้าที่รายงานผลการด าเนินการฯ 
ผ่านระบบการรายงานดังกล่าวข้างต้น
ตามล าดับ 

๓. ควรมีผู้รับผิดชอบติดตามภาวะการมี
งานท าของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
โดยจัดท าข้อมูลภาวะการมีงานท าอย่าง
ละเอียด อาจจัดท าเป็นกราฟแสดงผล
ชัดเจนของแต่ละรุ่น เพ่ือน าไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณะและความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตเป็นอย่างไรบ้าง เพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยได้รับทราบ 

๓. การด าเนินงานติดตามภาระการมีงาน
ท า ของนั กศึ กษาที่ ส า เ ร็ จ กา รศึ กษา
ก าหนดให้มีระบบการด าเนินงานและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๓.๑ ส านักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ
ออกแบบระบบติดตามภาระการมีงานท า
เพ่ือให้นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษากรอก
ข้อมูลภาระการมีงานท าโดยให้กรอกเมื่อ
รายงานตัวรับพระราชทานปริญญาบัตร 
     ๓.๒ ส านักคอมพิวเตอร์ประมวลผล
จ าแนกเป็นรายสาขาวิชาและส่งต่อให้ 
งานประกันคุณภาพการศึกษาประมวลผล
และจัดท าเป็นสารสนเทศเผยแพร่ต่อไป 
     ๓.๓ ระบบข้อมูลดังกล่าวสาขาวิชา
และมหาวิทยาลั ย ได้ น ามาใช้ ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ต่อไป 

๔. ควรจัดท าหลักสูตรที่สามารถเทียบโอน
ได้ในบางวิชา ซ่ึงสามารถลดค่าใช้จ่ายและ
ท าให้มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 

๔. การเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ทุก
หลักสูตร  กรณีที่มีการเรียนบางรายวิชา
หรือครบทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (๓๒ หน่วยกิต) 
     ๔.๑ การเทียบโอนรายวิชาหรือผลการ
เรียนส าหรับนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยและ
ต่ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่ า ด้ ว ย ก า รศึ กษ า ร ะดั บป ริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ (หมวด ๖ การเทียบโอนผล
การเรียน)  
     ๔.๒ การเทียบโอนประสบการณ์เข้าสู่
การศึกษา ในระบบมหาวิทยาลัยส าหรับ
บุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ท างาน โดย



๑๖๘ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

การประเมินเพ่ือเทียบความรู้ ในแต่ละ
รายวิชา 

๕. ควรศึกษาถึงสาเหตุของการพ้นสภาพ
นั กศึ กษา  และหาแนวทาง ให้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้เรียนได้ 

๕. มีการด าเนินงานเพ่ือหาสาเหตุของการ
พ้นสภาพนักศึกษาและหาแนวทางให้
ความช่วยเหลือผู้เรียน ดังนี้ 
     ๕.๑ การจัดกิจกรรมแนะน าระเบียบ
ข้อบังคับ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
จัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๑ กิจกรรม จ านวน 
๒ ครั้ง 
     ๕.๒ มีการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ก า ร ไม่ ส า เ ร็ จ ก า รศึ กษ าต าม เ กณฑ์
ประเมินผลของนิสิต นักศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจัดการรียน 
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ควรเน้นการเรียนการสอนแบบใหม่ 
(Active Learning)  คือกระบวนการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มี
โอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียง
อย่างเดียว และเน้นปัญหาของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล 

๑. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับ
การพัฒนาความรู้เรื่อง Active leaning  
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาท า โดย
อยู่บนพ้ืนฐาน ๒ ประการ คือ (๑) การ
เรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติ
ของมนุษย์ (๒) แต่ละบุคคลมีแนวทางการ
เรียนรู้ที่ต่างกัน 

๒. ควรมีข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พของนั กศึ กษา  การ รั บ ฟั งผล
ย้ อ น ก ลั บ จ า ก โ ร ง เ รี ย น ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการ เ พ่ือน ามาพัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 

๒ .  ค ณ ะ ต่ า ง ๆ ไ ด้ น า ข้ อ มู ล ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและผล
ย้ อ น ก ลั บ จ า ก โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการ เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยมอบให้ สาขาวิ ช า
ประมวลผลการแนะน าจากโรงเรียนและ
สถานประกอบการ เช่น คณะครุศาสตร์ 
ได้จัดท าสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงและผู้บริหาร
สถ านศึ กษ า เ พ่ื อ รั บทั้ ง ผ ล ย้ อนกลั บ 
โดยน าไปสู่การปรับปรุงต่อไป 

๓. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการใช้
ระบบการจัด  การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น 

๓. มหาวิทยาลัยจัดส่ง เสริมศักยภาพ
คณาจารย์ในการจัดท าบทเรียนออนไลน์ 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้าง



๑๖๘ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

การประเมินเพ่ือเทียบความรู้ ในแต่ละ
รายวิชา 

๕. ควรศึกษาถึงสาเหตุของการพ้นสภาพ
นั กศึ กษา  และหาแนวทาง ให้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้เรียนได้ 

๕. มีการด าเนินงานเพ่ือหาสาเหตุของการ
พ้นสภาพนักศึกษาและหาแนวทางให้
ความช่วยเหลือผู้เรียน ดังนี้ 
     ๕.๑ การจัดกิจกรรมแนะน าระเบียบ
ข้อบังคับ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
จัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๑ กิจกรรม จ านวน 
๒ ครั้ง 
     ๕.๒ มีการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ก า ร ไม่ ส า เ ร็ จ ก า รศึ กษ าต าม เ กณฑ์
ประเมินผลของนิสิต นักศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจัดการรียน 
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ควรเน้นการเรียนการสอนแบบใหม่ 
(Active Learning)  คือกระบวนการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มี
โอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียง
อย่างเดียว และเน้นปัญหาของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล 

๑. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับ
การพัฒนาความรู้เรื่อง Active leaning  
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาท า โดย
อยู่บนพ้ืนฐาน ๒ ประการ คือ (๑) การ
เรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติ
ของมนุษย์ (๒) แต่ละบุคคลมีแนวทางการ
เรียนรู้ที่ต่างกัน 

๒. ควรมีข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พของนั กศึ กษา  การ รั บ ฟั งผล
ย้ อ น ก ลั บ จ า ก โ ร ง เ รี ย น ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการ เ พ่ือน ามาพัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 

๒ .  ค ณ ะ ต่ า ง ๆ ไ ด้ น า ข้ อ มู ล ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและผล
ย้ อ น ก ลั บ จ า ก โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการ เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยมอบให้ สาขาวิ ช า
ประมวลผลการแนะน าจากโรงเรียนและ
สถานประกอบการ เช่น คณะครุศาสตร์ 
ได้จัดท าสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงและผู้บริหาร
สถ านศึ กษ า เ พ่ื อ รั บทั้ ง ผ ล ย้ อนกลั บ 
โดยน าไปสู่การปรับปรุงต่อไป 

๓. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการใช้
ระบบการจัด  การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น 

๓. มหาวิทยาลัยจัดส่ง เสริมศักยภาพ
คณาจารย์ในการจัดท าบทเรียนออนไลน์ 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้าง

๑๖๙ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจัดการรียน 
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บทเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งคณาจารย์ 
น าบทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นเผยแพร่              
บน website ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้
มีจ านวนทั้งหมด ๒๖๔ รายวิชา 

๔. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนใน
การก าหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางด้านภาษา ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

๔. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา ดังนี้    
     ๔ .๑  ก าหนด เป็ น อัตลั กษ ณ์ขอ ง
นักศึกษา “มีจิตสาธารณะ ทักษะการ
สื่อสารดีและมีความเป็นไทย” 
     ๔.๒ ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้เรียน
ได้สอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ โดยมี
คะแนน CEFR  ในระดับ B๒ เป็นอย่างน้อย
นั้ น ได้ ก าหนดรอบการสอบที่ ชั ด เจน 
กล่ าวคื อ  การวัด  CEFR ในชั้ นปีที่  ๑  
(เพ่ือดูพ้ืนฐาน) แล้วให้การพัฒนา จากนั้น
สอบอีกครั้งหนึ่งเมื่ออยู่ชั้นปีที่ ๓ 
     ๔.๓ ก าหนดให้มีการอบรมบทเรียน
ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ทาง 
website http://cefronilne.bsru.ac.th 

๕. คณาจารย์ผู้สอนหรือผู้น าควรปฏิบัติ
เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า 
รวมทั้งอัตลักษณ์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
หรือการท างานอย่างเป็นระบบโดยใช้ 
PDCA เป็น และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
 

๕. คณาจารย์ผู้สอนและบุคลากรปฏิบัติตน
ภายใต้หลักการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่าง 
ดังนี้ 
     ๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศให้
คณาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงานภายใต้
แนวทาง “เต็มเวลา เต็มศักยภาพ และเต็ม
หลักสูตร”  
     ๕.๒ มหาวิทยาลัยก าหนดให้สมาชิก
ของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตนภายใต้แนวทาง 
Morality กล่าวคือ 

M = (moral) คุณธรรมประจ าใจ 
O = (Orderliness) วินัยประจ าตน 
R = (Responsibility) เปี่ยมล้นรับผิดชอบ 
A = (Adoration) มอบใจให้องค์กร 
L = (Loveliness) เอ้ืออาทรแบ่งปัน 
I = (Innovation) สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 



๑๗๐ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจัดการรียน 
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T = (Teamwork) ร่วมใจพัฒนา 
Y = (Yield) น าพาสู่ความส าเร็จ 

     ๕.๓ มหาวิทยาลัยก าหนดให้สมาชิก
ของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
เป็นที่ ๑ ของประเทศในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑ 

๖. การจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ควรระบุหัวข้อให้ชัดเจนว่า
มหาวิทยาลัยต้องการทราบข้อมูลอะไร 
และน าผลที่ได้มาพัฒนานักศึกษาและ
กระบวนการการจัดการเรียน การสอนของ
มหาวิทยาลัย อาจท าเป็นงานวิจัยในเร่ือง 
การฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครู  โดย
แบ่งเป็นด้านต่างๆ เพ่ือให้ได้จุดแก้ไขใน
รอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. คณะครุศาสตร์จัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่ผู้รับบริการมีต่อนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในประเด็น
ส าคัญๆ ๑๓ ประเด็น ได้แก่  
     ๑ )  ความสั ม พันธ์ สอดคล้ องของ
องค์ประกอบต่างๆ ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
     ๒) การจัดการเรียนการสอน 
     ๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
     ๔) การเขียนแผนการสอนด้วยความ
ประณีตสะอาด เป็นระเบียบ อ่านง่าย 
ถูกต้องและใช้ภาษาไทยถูกต้อง 
     ๕) เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ล่วงหน้าและให้คณาจารย์ พ่ีเลี้ยงตรวจ
แก้ไขก่อนน าไปเสนอ 
     ๖) มีการบันทึกหลังการสอนเพ่ือน าไป
ปรับปรุงการวางแผนการจัดการเรียนรู้
ต่อไป 
     ๗) เตรียมสถานการณ์การเรียนการ
สอนให้พร้อมที่จะท าการสอน 
     ๘) การน าเข้าสู่บทเรียน (เหมาะสมกับ
เวลา สัมพันธ์กับเนื้อหา เร้าความสนใจ
ผู้เรียน) 
     ๙) เทคนิค วิธีสอน 
     ๑๐) กิจกรรมการสอน 
     ๑๑) การวัดและประเมินผล 
     ๑๒) บุคลิกภาพ 
     ๑๓) งานในหน้าที่ครูแล้วน าข้อมูล 
จากประกาศสอบถามดั งกล่ า วมาสู่ 
การพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 



๑๗๐ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจัดการรียน 
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T = (Teamwork) ร่วมใจพัฒนา 
Y = (Yield) น าพาสู่ความส าเร็จ 

     ๕.๓ มหาวิทยาลัยก าหนดให้สมาชิก
ของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
เป็นที่ ๑ ของประเทศในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑ 

๖. การจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ควรระบุหัวข้อให้ชัดเจนว่า
มหาวิทยาลัยต้องการทราบข้อมูลอะไร 
และน าผลที่ได้มาพัฒนานักศึกษาและ
กระบวนการการจัดการเรียน การสอนของ
มหาวิทยาลัย อาจท าเป็นงานวิจัยในเร่ือง 
การฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครู  โดย
แบ่งเป็นด้านต่างๆ เพ่ือให้ได้จุดแก้ไขใน
รอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. คณะครุศาสตร์จัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่ผู้รับบริการมีต่อนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในประเด็น
ส าคัญๆ ๑๓ ประเด็น ได้แก่  
     ๑ )  ความสั ม พันธ์ สอดคล้ องของ
องค์ประกอบต่างๆ ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
     ๒) การจัดการเรียนการสอน 
     ๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
     ๔) การเขียนแผนการสอนด้วยความ
ประณีตสะอาด เป็นระเบียบ อ่านง่าย 
ถูกต้องและใช้ภาษาไทยถูกต้อง 
     ๕) เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ล่วงหน้าและให้คณาจารย์ พ่ีเลี้ยงตรวจ
แก้ไขก่อนน าไปเสนอ 
     ๖) มีการบันทึกหลังการสอนเพ่ือน าไป
ปรับปรุงการวางแผนการจัดการเรียนรู้
ต่อไป 
     ๗) เตรียมสถานการณ์การเรียนการ
สอนให้พร้อมที่จะท าการสอน 
     ๘) การน าเข้าสู่บทเรียน (เหมาะสมกับ
เวลา สัมพันธ์กับเนื้อหา เร้าความสนใจ
ผู้เรียน) 
     ๙) เทคนิค วิธีสอน 
     ๑๐) กิจกรรมการสอน 
     ๑๑) การวัดและประเมินผล 
     ๑๒) บุคลิกภาพ 
     ๑๓) งานในหน้าที่ครูแล้วน าข้อมูล 
จากประกาศสอบถามดั งกล่ า วมาสู่ 
การพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

๑๗๑ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

ด้านการจัดการรียน 
การสอน 

 
 
 

๗ .  ค ว ร มี เ ค รื อ ข่ า ย ทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภ า ค เ อ ก ช น  ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและ
ประสิทธิภาพในการจัดการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย 

๗. มหาวิทยาลัยมี เครือข่ายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ รวมทั้งสิ้น ๓๑ 
แห่ง และใน ๕ ภูมิภาคของโลก ได้แก่ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก 
เอเชียกลาง ยุโรปตะวันตก และ ยุโรป
เหนือ จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ ประเทศ โดยมี
ความร่วมมือที่หลากหลายลักษณะ ทั้งใน
ด้ านการจั ดการ เ รี ยนการสอน การ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ผู้สอน นักศึกษา 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

๘. ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
“ศูนย์ พัฒนาครู”  ให้ เป็นที่ รู้ จั กอย่าง
ต่อเนื่อง และควรมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของโครงการต่างๆ อย่าง
เข้มงวด เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อไป 

๘. การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์และ
ศูนย์พัฒนาครู ได้รับการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์  และ 
website ของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการ
จั ดท า เ ป็ น วิ ดี โ อคลิ ป  เ ผ ยแพร่ ท า ง 
Youtube ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ .  คว ร ส่ ง เ ส ริ ม ให้ คณาจารย์ เ สนอ
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือ
ก้าวเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในยุค
ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 

๑.สถาบันวิจัยและพัฒนามีการส่งเสริมทุน
วิจั ย  (ทุนภายใน ) ให้คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละ
คณะ  และมีผลงานวิจัยของคณาจารย์
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

๒. ควรร่วมตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษากับ
แหล่งอื่นที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นแหล่งตีพิมพ์ที่
เดียว เพ่ือให้ครบเงื่อนไขของการเข้าสู่การ
เป็นวารสารในฐาน TCI : Thai-Journal 
Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย) และผลักดันการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร                      
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะวารสารท่ีเป็นสากล
เ พ่ื อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

๒. น าผลการวิจัยไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน
วารสารและการประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับ 
เ พ่ือน า เสนอต่อผู้ บริหารของมหาลั ย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการ และสนับสนุนการตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ 
จ านวน ๑๙๐ บทความ เป็นจ านวนเงิน 
๕๕๔,๐๐๐ บาท  



๑๗๒ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

ด้านการวิจัย 
 

๓. ควรจ าแนกประเภทงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการบริหารมหาวิทยาลัย โดย
แบ่งเป็นประเภท เช่น งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ง าน วิ จั ย ส ถ าบั น  ง าน วิ จั ย เ พ่ื อก า ร
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน  แ ล ะ
เปรียบเทียบจ านวนผลงานวิจัยประเภท
ดังกล่าวในแต่ละป ี

๓.  ด า เนิ นการ เปรี ยบ เที ยบจ านวน
ผลงานวิจัยประเภทดังกล่าวในแต่ละปี 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  

๔. การจัดท าโครงการวิจัยกับชุมชน หรือ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นการ
สะท้อนพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏและศักยภาพของนักวิจัย ในการ
สร้างองค์ความรู้ที่ชุมชนสามารถน าไปใช้ 
แล้วส่งผลกระทบต่อชุมชน 

๔. มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการวิจัยกับ
ชุมชน หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
เป็นการสะท้อนพันธกิ จที่ ส าคัญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและศักยภาพของ
นักวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้  ที่ชุมชน
สามารถน าไปใช้   

๕. ควรท าวิจัยแบบ R 2 R (Routine to 
Reserch) เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนางานของหน่วยงาน 

๕. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยมุ่งผลักดันการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
จึงท าให้การผลักดันวิจัยแบบ R2R ยังไม่
เกิดผลที่เห็นได้ชัด 

ด้านการพัฒนา
คณาจารย ์
และบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ .  ค ว ร มี แผ น ก า ร พั ฒนา ศั ก ย ภ า พ
คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และการ
ด ารงต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นให้ชัดเจน 
 

๑. มหาวิทยาลัยมีแผนในการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ให้มีวุฒปริญญาเอก
โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในภาพรวม ๓ 
ประการคือ  
     ๑) ในการรับคณาจารย์ใหม่เข้าสู่ระบบ
ให้ก าหนดคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
     ๒) ในกรณีที่คณาจารย์ที่อยู่ในระบบ
อยู่แล้วแต่ยังมิได้มีคุณวุฒิปริญญาเอกให้
สาขาวิชา/ภาควิชาที่ดูแลและคณะกระตุ้น
ให้คณาจารย์ดังกล่าวเข้ารับการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกที่สอดคล้องหรือ
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ส าข า วิ ช าที่ สั ง กั ด เ พ่ื อ
ประโยชน์ด้านศักยภาพหลักสูตร ทั้งนี้ควร
ด าเนินการตามล าดับความจ าเป็นโดยมิให้
กระทบกับการจัดการเรียนการสอนและ
มาตรฐานด้านจ านวนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 



๑๗๒ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

ด้านการวิจัย 
 

๓. ควรจ าแนกประเภทงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการบริหารมหาวิทยาลัย โดย
แบ่งเป็นประเภท เช่น งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ง าน วิ จั ย ส ถ าบั น  ง าน วิ จั ย เ พ่ื อก า ร
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน  แ ล ะ
เปรียบเทียบจ านวนผลงานวิจัยประเภท
ดังกล่าวในแต่ละป ี

๓.  ด า เนิ นการ เปรี ยบ เที ยบจ านวน
ผลงานวิจัยประเภทดังกล่าวในแต่ละปี 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  

๔. การจัดท าโครงการวิจัยกับชุมชน หรือ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นการ
สะท้อนพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏและศักยภาพของนักวิจัย ในการ
สร้างองค์ความรู้ที่ชุมชนสามารถน าไปใช้ 
แล้วส่งผลกระทบต่อชุมชน 

๔. มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการวิจัยกับ
ชุมชน หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
เป็นการสะท้อนพันธกิ จที่ ส าคัญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและศักยภาพของ
นักวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้  ที่ชุมชน
สามารถน าไปใช้   

๕. ควรท าวิจัยแบบ R 2 R (Routine to 
Reserch) เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนางานของหน่วยงาน 

๕. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยมุ่งผลักดันการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
จึงท าให้การผลักดันวิจัยแบบ R2R ยังไม่
เกิดผลที่เห็นได้ชัด 

ด้านการพัฒนา
คณาจารย ์
และบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ .  ค ว ร มี แ ผ น ก า ร พั ฒนา ศั ก ย ภ า พ
คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และการ
ด ารงต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นให้ชัดเจน 
 

๑. มหาวิทยาลัยมีแผนในการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ให้มีวุฒปริญญาเอก
โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในภาพรวม ๓ 
ประการคือ  
     ๑) ในการรับคณาจารย์ใหม่เข้าสู่ระบบ
ให้ก าหนดคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
     ๒) ในกรณีที่คณาจารย์ที่อยู่ในระบบ
อยู่แล้วแต่ยังมิได้มีคุณวุฒิปริญญาเอกให้
สาขาวิชา/ภาควิชาที่ดูแลและคณะกระตุ้น
ให้คณาจารย์ดังกล่าวเข้ารับการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกที่สอดคล้องหรือ
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ส าข า วิ ช าที่ สั ง กั ด เ พ่ื อ
ประโยชน์ด้านศักยภาพหลักสูตร ทั้งนี้ควร
ด าเนินการตามล าดับความจ าเป็นโดยมิให้
กระทบกับการจัดการเรียนการสอนและ
มาตรฐานด้านจ านวนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

๑๗๓ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

ด้านการพัฒนา
คณาจารย ์

และบุคลากร  
 

 
 
 

     ๓ ) จั ด ก ล ไ ก ล ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทุนการศึกษาภายใต้การพิจารณาก ากับ
ควบคุมดูแลของคณะ และกรรมการทุน
ของมหาวิทยาลัยการด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยก าหนดในเป้าหมาย
ไว้ ให้มีคณาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ โดยให้มี
กลไกในการพัฒนาผ่านโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ”  
เพ่ือกระตุ้นและเร่งให้คณาจารย์จัดท า
ผลงานทางวิชาการ 

๒. ควรมีแผนการด าเนินการแก้ไขปัญหา
คณาจารย์ที่ย้ายสังกัดในการสอนวิชาเอก 
คณะที่สอนวิชาเอกต้องค านึงว่า การสอน
นักศึกษาครู  ควรสอนให้แตกต่างจาก
นักศึกษาในคณะหลัก 

๒. มหาวิทยาลัยมีแผนการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาคณาจารย์ที่ย้ายสังกัดในการ
สอนวิชาเอก ในส่วนของคณะที่สอน
วิชาเอก มหาวิทยาลัยมอบหมายให้มีการ
ร่วมมือระหว่างที่ย้ายไปและคณาจารย์ที่
สังกัดคณะที่สอนวิชาเอกในการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหากรณี
นั กศึกษาที่ จะต้ อง ได้ รั บการศึ กษาที่
แตกต่างจากนักศึกษาในคณะหลัก ทั้งนี้
กิจกรรมที่สร้างเสริมความเป็นครู เช่น 
ความเป็นครู ฝึกประสบการณวิชาชีพ เป็นต้น
อยู่ในความดูแลของคณะครุศาสตร์ 

ด้านการบริการ
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ควรศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ 
๑๐ ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และ
นโยบายของรัฐบาล เรื่อง “ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี” โดยน าไปใช้ในกิจกรรม/
โครงการบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

๑. มหาวิทยาลัยมีการน าพระราโชบาย
ของรัชกาลที่ ๑๐ ในเรื่อง “ศาสตร์ของ
พระราชา” ไปด าเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการในเรื่องการศึกษาและ              
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน “โครงการ 
๙ ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เ พ่ือการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม: น้อมน า
ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา : ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม (การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การน าแนวพระบรมราโชบายมาปฏิบัติ 
ในการน าไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับ



๑๗๔ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการ
วิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนฯ)” และ “โครงการน าปราชญ์
ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน” ส่วนด้านการสาธารณสุขนั้นมีการ
จัด “โครงการอู่ทอง บ้านสมเด็จฯ ร่วมใจ 
วิถีไทย วิถีสุขภาพ” นอกจากนี้ยังมีการ
เสริมสร้างอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตใน 
“โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ  SME 
ในยุคดิจิตอล” “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ  
การยุวมัคคุเทศก์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์” “โครงการจัดการสารสนเทศ
และความรู้ เ พ่ือการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น ครั้ งที่  ๕ และครั้ งที่  ๖” และ 
“โครงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา 
เพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร” เป็นต้น 

๒. การบริการทางวิชาการ ควรด าเนินการ
ใ น พ้ื น ที่ ใ ด พ้ื น ที่ ห นึ่ ง  แ ล ะ เ น้ น ก า ร
ด าเนินการให้เต็มที่  ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่
ชัดเจนก่อนที่จะไปขยายผลไปพ้ืนที่ อ่ืน
เพ่ือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
 

๒.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ
เจ้ าพระยามี พ้ืนที่ ที่ มหาวิทยาลั ย ได้
รับผิดชอบในการให้บริการวิชาการ คือ 
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรี   
โดยจั งหวั ดสมุทรสาครนั้ นมี ก ารจั ด
โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้ 
เ พ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ซึ่ ง เป็น
โครงการเพ่ือบริการความรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพให้แก่ชุมชนในการสร้างรายได้
เสริมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้
ด าเนินการจัดโครงการต่อเนื่องตั้ งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน คือ โครงการจัดการสารสนเทศ
และความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
ครั้ งที่  ๑ -๖  ซึ่ งการบริการวิ ชาการนี้
สามารถพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชน เช่น 
ครูที่ เข้าร่วมโครงการสามารถน าองค์
ความรู้จากการท าผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก
ใช้สอนในกิจกรรมเพ่ิมเวลาเรียนลดเวลารู้ 
นอกจากนี้ คุณสมพร สายบริสุทธิ์ ผู้ช่วย



๑๗๔ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการ
วิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนฯ)” และ “โครงการน าปราชญ์
ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน” ส่วนด้านการสาธารณสุขนั้นมีการ
จัด “โครงการอู่ทอง บ้านสมเด็จฯ ร่วมใจ 
วิถีไทย วิถีสุขภาพ” นอกจากนี้ยังมีการ
เสริมสร้างอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตใน 
“โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ  SME 
ในยุคดิจิตอล” “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ  
การยุวมัคคุเทศก์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์” “โครงการจัดการสารสนเทศ
และความรู้ เ พ่ือการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น ครั้ งที่  ๕ และครั้ งที่  ๖” และ 
“โครงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา 
เพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร” เป็นต้น 

๒. การบริการทางวิชาการ ควรด าเนินการ
ใ น พ้ื น ที่ ใ ด พ้ื น ที่ ห นึ่ ง  แ ล ะ เ น้ น ก า ร
ด าเนินการให้เต็มที่  ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่
ชัดเจนก่อนที่จะไปขยายผลไปพ้ืนที่ อ่ืน
เพ่ือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
 

๒.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ
เจ้ าพระยามี พ้ืนที่ ที่ มหาวิทยาลั ย ได้
รับผิดชอบในการให้บริการวิชาการ คือ 
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรี   
โดยจั งหวั ดสมุทรสาครนั้ นมี ก ารจั ด
โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้ 
เ พ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ซึ่ ง เป็น
โครงการเพ่ือบริการความรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพให้แก่ชุมชนในการสร้างรายได้
เสริมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้
ด าเนินการจัดโครงการต่อเนื่องตั้ งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เ ป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน คือ โครงการจัดการสารสนเทศ
และความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
ครั้ งที่  ๑ -๖  ซึ่ งการบริการวิ ชาการ น้ี
สามารถพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชน เช่น 
ครูที่ เข้าร่วมโครงการสามารถน าองค์
ความรู้จากการท าผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก
ใช้สอนในกิจกรรมเพ่ิมเวลาเรียนลดเวลารู้ 
นอกจากนี้ คุณสมพร สายบริสุทธิ์ ผู้ช่วย

๑๗๕ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการ
วิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ใหญ่บ้านชุมชนวัดศรีสุทธารามได้ ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้สูงอายุและ อสม. ที่ร่วม
กิจกรรมนันทนาการนั้นใช้การเต้นลีลาศ
และบาสโลป ในการออกก าลังกายทุกวัน
อาทิตย์ ส่วนความรู้และวิธีการแปรรูป
มะม่วงและฝรั่งซึ่งเป็นผลไม้ที่มีมากใน
ท้องถิ่ น ให้ ส ามารถเก็บ ไว้ ได้นาน นั้ น
จ าหน่ายท าให้มีรายได้ของคนในชุมชน
เพ่ิมขึ้นอีกด้วย ส าหรับจังหวัดสุพรรณบุรี
นั้นมีโครงการบริการวิชาการการพัฒนา
สินค้าวิสาหกิจชุมชน น าไปสู่การสร้างและ
พัฒนาตลาดบริ การที่ ครบวงจรและ
โครงการการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนา เพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมการแปรรูป
ผลผลิตทาการเกษตร ซึ่งชุมชนหนองโอ่ง 
จั งหวั ดสุ พร รณบุ รี นั้ น มี ทั้ งหมด  ๑๔ 
หมู่บ้าน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้
จ า กก า ร บริ ก า ร วิ ช า ก า รตั้ ง แ ต่ ก า ร
เพาะปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการ
ออกแบบแพคเกจมาพัฒนาสินค้าเกษตร 
การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ การแปรรูปบรรจุ
ภัณฑ์ แพคเกจไข่เค็ม กล้วยตาก กล้วย
กวน โดยสามารถน าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
วางจ าหน่ายที่ตลาดประชารัฐชุมชนต าบล
หนองโอ่ง ซึ่งแต่เดิมนั้นชุมชนไม่มีพ้ืนที่ 
ในการจ าหน่ายสินค้าท าให้ครูในชุมชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

๓. ควรติดตามผลการให้บริการ หรือการ
จัดโครงการอบรมต่างๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต้ องการของบุ คล ากรภาย ใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า
ข้อเสนอแนะ  มาปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
 

๓. จากการจัดโครงการบริการวิชาการของ
จังหวัดสมุทรสาครและสุพรรณบุรีนั้นจะมี
การประเมินผลโครงการและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง การให้บริการครั้ง
ต่อไป เช่น จังหวัดสมุทรสาครมีการจัด
โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ครั้งที่  ๕  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๓๘ คน พบว่ามีผล
การประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมโครงการ 



๑๗๖ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการ
วิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๔๗ และความรู้หลังเข้าร่วมโครงการ 
๔.๘๕ ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่าต้องการให้จัด
โครงการแบบนี้ทุกปีและการได้ความรู้
เรื่องพิมเสนน้ าจะสามารถน าไปใช้ได้ 
ต่อมาในการจัดโครงการจัดการสารสนเทศ
และความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
ครั้งที่ ๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๓๐ คน 
พบว่าผลการประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วม
โครงการ ๓.๖๘ และความรู้หลังเข้าร่วม
โครงการ ๔.๕๖ ซึ่ งมีข้อเสนอแนะว่า
โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากและความรู้
ที่ ได้รับสามารถน าไปต่อยอดประกอบ
อาชีพได้ แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานใน
โครงการบริการวิชาการนั้นส าเร็จและ
เป็นไปตามเป้าหมายโดยจัดได้ตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 
     ส าหรับจังหวัดสุพรรณบุรีมีโครงการ
บริการวิชาการการพัฒนาสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน น าไปสู่การสร้างและพัฒนาตลาด
บริการที่ครบวงจร และโครงการการน า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา เพ่ือน าไปสู่
น วั ต ก ร ร ม ก า ร แ ป ร รู ป ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร โดยมีแนวทางการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการในการพัฒนาองค์
ความรู้ ในทุกด้าน ตั้งแต่การเพาะปลูก  
การแปรรูปสินค้าเกษตร พัฒนาสินค้า
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
โดยส่ ง เสริมการประชาสั ม พันธ์ เ พ่ิ ม 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าในชุมชน
ด้วยการริเริ่มการจัดตั้งตลาดประชารัฐ
ชุมชนต าบลหนองโอ่ง  
     จากการจัดโครงการบริการวิชาการ 
ในระดับมหาวิทยาลัย พบว่าจากความ
ร่วมมือของคณาจารย์  บุคลากรและ
นั กศึ กษ าของมหา วิ ท ยาลั ย ร า ชภั ฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับชุมชนและ



๑๗๖ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการ
วิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๔๗ และความรู้หลังเข้าร่วมโครงการ 
๔.๘๕ ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่าต้องการให้จัด
โครงการแบบนี้ทุกปีและการได้ความรู้
เรื่องพิมเสนน้ าจะสามารถน าไปใช้ได้ 
ต่อมาในการจัดโครงการจัดการสารสนเทศ
และความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
ครั้งที่ ๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๓๐ คน 
พบว่าผลการประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วม
โครงการ ๓.๖๘ และความรู้หลังเข้าร่วม
โครงการ ๔.๕๖ ซึ่ งมีข้อเสนอแนะว่า
โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากและความรู้
ที่ ได้รับสามารถน าไปต่อยอดประกอบ
อาชีพได้ แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานใน
โครงการบริการวิชาการนั้นส าเร็จและ
เป็นไปตามเป้าหมายโดยจัดได้ตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 
     ส าหรับจังหวัดสุพรรณบุรีมีโครงการ
บริการวิชาการการพัฒนาสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน น าไปสู่การสร้างและพัฒนาตลาด
บริการที่ครบวงจร และโครงการการน า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา เพ่ือน าไปสู่
น วั ต ก ร ร ม ก า ร แ ป ร รู ป ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร โดยมีแนวทางการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการในการพัฒนาองค์
ความรู้ ในทุกด้าน ตั้งแต่การเพาะปลูก  
การแปรรูปสินค้าเกษตร พัฒนาสินค้า
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
โดยส่ ง เสริมการประชาสั ม พันธ์ เ พ่ิ ม 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าในชุมชน
ด้วยการริเริ่มการจัดตั้งตลาดประชารัฐ
ชุมชนต าบลหนองโอ่ง  
     จากการจัดโครงการบริการวิชาการ 
ในระดับมหาวิทยาลัย พบว่าจากความ
ร่วมมือของคณาจารย์  บุคลากรและ
นั กศึ กษ าของมหา วิ ท ยาลั ย ร า ชภั ฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับชุมชนและ

๑๗๗ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการ
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการ
วิชาการ 

หน่วยงานภายนอก โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งด้านองค์ความรู้  การส่งเสริม 
การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและการสนับสนุน
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  โ ด ย ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการวาง
แ ผ น ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร ก า ร อ บ ร ม 
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาศูนย์การ
เรี ยนรู้ ชุ มชนการ เ พ่ิมศักยภาพ และ 
ขีดความสามารถ เพ่ือการขยายตัวในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริ ก าร  ให้ เป็ น ไปตามแนวทางการ
ด า เนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติต่อไป 

๔. ควรประเมินผลสัมฤทธิ์การให้บริการ
แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
การให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา 
ในด้านสถานที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ 
รายละเอียด เนื้อหา การจัดภาพ ประกอบ
ข้อมูลของแหล่งเรียนรู้นั้นมีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ ท าให้ได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้มากที่สุด 
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจแหล่ง
เ รี ยนรู้  เฉลี่ ย ร้ อยละ ๙๒.๓๗ โดยมี
ข้อเสนอแนะว่าข้อมูลที่น าเสนอมีความ
น่าสนใจและอยากให้มีแหล่งเรียนรู้เพ่ิม
มากขึ้น 

๕. ควรร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นใน
การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม อาจท า
ในรูปแบบการสร้างรายได้ เป็นต้น 

๕. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน ส่งเสริม 
กิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัย และ
ชุมชนใกล้เคียงในเขตธนบุรี อาทิ 
     ๕.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๓ กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องตราสัญลักษณ์
บนผลิตภัณฑ์ชุมชน  
     ๕.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๔ กิจกรรม
การเสวนาและการแสดงสินค้าจากภูมิ



๑๗๘ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

ปัญญา เรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  
     ๕.๓ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
เร่ือง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยทุนทาง
วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้ง
ที่ ๒ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอเพ่ิม
มูลค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหาร 
จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แนวทางการด าเนินงานในแผนกลยุทธ์
ของคณะฯ แต่ละด้าน ควรมีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเข้มข้น
จริงจัง   

๑ .  ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ และประเมินผล แผนกลยุทธ์
ของคณะฯ ในแต่ละด้านนั้น ระดับคณะมี
การประชุมคณะกรรมการประจ าของคณะ 
และผู้บริหารคณะรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

๒ .  ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลั ย  ควรก าหนดตั วชี้ วั ดที่
โรงเรียนสาธิตฯ สามารถด าเนินการได้
และบ่งบอกตัวตนของโรงเรียนสาธิตได้
อย่างแท้จริง เพ่ือมุ่งไปสู่การจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถติด
อันดับของการจัดอันดับโรงเรียนได้ 

๒. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
     ๒.๑ พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้ เป็น
โ ร ง เ รี ยน ต้นแบบการจั ดกา ร เ รี ยนรู้ 
เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
และเป็นสุข 
     ๒.๒ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตร 
IEP ( Intensive English Program)  
ในระดับประถมศึกษา หลักสูตร Gifted 
Program ในระดับมัธยมศึกษา) 
     ๒.๓ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์ฝึก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ค รู  แ ล ะ 
เป็นห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของ 
คณะครุศาสตร์  และหน่วยงานต่าง  ๆ  
ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือมุ่งไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถติดอันดับของ
การจัดอันดับโรงเรียนสาธิตได้ 

๓. ควรวิเคราะห์ความต้องการ หรือความ
จ าเป็นของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
ภาย ในมหาวิ ท ย าลั ย ว่ า ต้ อ ง ก าร ให้

๓. การด าเนินงานวิเคราะห์ความต้องการ 
หรือความจ าเป็นของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ว่าต้องการให้ส านักงาน



๑๗๘ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

ปัญญา เรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  
     ๕.๓ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยทุนทาง
วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้ง
ที่ ๒ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอเพ่ิม
มูลค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหาร 
จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แนวทางการด าเนินงานในแผนกลยุทธ์
ของคณะฯ แต่ละด้าน ควรมีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเข้มข้น
จริงจัง   

๑ .  ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ และประเมินผล แผนกลยุทธ์
ของคณะฯ ในแต่ละด้านนั้น ระดับคณะมี
การประชุมคณะกรรมการประจ าของคณะ 
และผู้บริหารคณะรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

๒ .  ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลั ย  ควรก าหนดตั วชี้ วั ดที่
โรงเรียนสาธิตฯ สามารถด าเนินการได้
และบ่งบอกตัวตนของโรงเรียนสาธิตได้
อย่างแท้จริง เพ่ือมุ่งไปสู่การจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถติด
อันดับของการจัดอันดับโรงเรียนได้ 

๒. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
     ๒.๑ พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้ เป็น
โ ร ง เ รี ยนต้ นแบบการจั ดกา ร เ รี ยนรู้ 
เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
และเป็นสุข 
     ๒.๒ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตร 
IEP ( Intensive English Program)  
ในระดับประถมศึกษา หลักสูตร Gifted 
Program ในระดับมัธยมศึกษา) 
     ๒.๓ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์ฝึก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ค รู  แ ล ะ 
เป็นห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของ 
คณะครุศาสตร์  และหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือมุ่งไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถติดอันดับของ
การจัดอันดับโรงเรียนสาธิตได้ 

๓. ควรวิเคราะห์ความต้องการ หรือความ
จ าเป็นของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
ภาย ในมหาวิ ท ย าลั ย ว่ า ต้ อ ง ก าร ใ ห้

๓. การด าเนินงานวิเคราะห์ความต้องการ 
หรือความจ าเป็นของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ว่าต้องการให้ส านักงาน

๑๗๙ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส า นั ก ง า น ส นั บ ส นุ น ภ า ร กิ จ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ด้ า น ใ ด บ้ า ง  
เพ่ือให้ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม 
 

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้าน
ใดบ้างนั้น โดยบุคลากรทุกหน่วยงาน
สามารถเสนอแผนการด าเนินงานประจ าปี 
ผ่านคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน 
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผน
ความจ าเป็นเร่งด่วน ก่อน – หลัง ของ
มหาวิทยาลัย ในการวางแผนด าเนินงาน
ภายใต้งบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัด 

๔. ควรติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และดูแลการใช้จ่ ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

๔. การด าเนินงานติดตามแผนการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ ดู แ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ นั้ น 
มหาวิทยาลัยมีการติดตาม โดยการประชุม
คณะกรรมการ เครือข่ ายนักวางแผน 
คณะกรรมการติดตามแผนยุทธศาสตร์ 
และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ราย
เ ดื อ น  ไ ต ร ม า ส  เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้การใช้
จ่ ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ ทัน
ก าหนดการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
และตามแผนการใช้จ่ายของรัฐบาล 

๕. ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดสรร
งบประมาณการด าเนินโครงการเพ่ือสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตในคณะฯ ของแต่ละปี
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ได้คุณลักษณะตามที่
คณะฯ ต้องการหรือไม่    

๕ .  ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น ก า ร จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย นั้ น 
ห น่ ว ย ง า น ร ะ ดั บ ค ณ ะ ส า ม า ร ถ              
วางแผนการจัดสรรงบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของ
หน่วยงาน โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ส ร้ า ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ข อ ง           
คณะ และคณะด า เนิ นการประ เมิ น
ผลสัมฤทธิ์ว่าได้คุณลักษณะตามที่คณะฯ 
ต้องการ 

๖ .  ค ว ร ด า เ นิ น ก า ร ผ ลั ก ดั น ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจนยิ่ งขึ้น  และให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย    
 

๑ .  ก า รปร ะสาน งานกั บหน่ ว ย ง าน  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ
สื่อดิจิตอล เป็นต้น 



๑๘๐ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย          
ในรู ปแบบการจัดตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพ่ือร่วมกันท างานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นช่องทางการ
แจ้งให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน              
ต่ าง  ๆ  และด า เนินการจัดท าปฏิทิน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพ่ือวางแผน
งานในการจัดบุคลากร เพ่ือจัดท าข่าว 
และการถ่ายภาพกิจกรรม 
๓. การให้บริการออกแบบของที่ระลึก 
โปสเตอร์ แบนเนอร์ ป้ายไวนิล ให้แก่
หน่วยงาน ต่างๆ โดยกราฟิกดีไซน์เนอร์
เป็นฝ่ายที่จัดท าอาร์ตเวิร์ค ออกแบบให้
สวยงาม ถูกต้อง และน่าสนใจ 
๔ .  กา รผลิ ตสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์  เ ช่ น  BSRU 
Bulletin ร าย เ ดื อน  แล ะสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ 
BSRU Weekly รายสัปดาห์ เพ่ือเผยแพร่ 
ข่ า ว ส า รคว าม เ คลื่ อ น ไห วทา ง ด้ าน
การศึกษา รวมทั้งจัดท าวารสารฉบับพิเศษ
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานวันพิราลัย  
งานพระราชทานปริญญาบัตร 
๕. การจัดท าสื่อออนไลน์ เช่น Facebook 
BSRU News, Line application และ 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ในการกระจาย
ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย 
๖. การผลิตรายการโทรทัศน์  ได้แก่ 
รายการ BSRU PR NEWS เผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง LED TV และช่องทาง YouTube 
PRinfo  
๗. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัย  เช่น สื่ อเสียงตามสาย  
ป้ายทรงกระบอก ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ขนาดใหญ่ - เล็ก ธงญี่ปุ่น และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ทั่วมหาวิทยาลัย ทั้งในเขต



๑๘๐ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย          
ในรู ปแบบการจัดตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพ่ือร่วมกันท างานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นช่องทางการ
แจ้งให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน              
ต่ าง  ๆ  และด า เนินการจัดท าปฏิทิน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพ่ือวางแผน
งานในการจัดบุคลากร เพ่ือจัดท าข่าว 
และการถ่ายภาพกิจกรรม 
๓. การให้บริการออกแบบของที่ระลึก 
โปสเตอร์ แบนเนอร์ ป้ายไวนิล ให้แก่
หน่วยงาน ต่างๆ โดยกราฟิกดีไซน์เนอร์
เป็นฝ่ายที่จัดท าอาร์ตเวิร์ค ออกแบบให้
สวยงาม ถูกต้อง และน่าสนใจ 
๔ .  กา รผ ลิต ส่ื อ ส่ิ ง พิม พ์  เ ช่ น  BSRU 
Bulletin ร าย เ ดื อน  แล ะสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ 
BSRU Weekly รายสัปดาห์ เพ่ือเผยแพร่ 
ข่ า ว ส า รคว าม เ คลื่ อ น ไห วทา ง ด้ าน
การศึกษา รวมทั้งจัดท าวารสารฉบับพิเศษ
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานวันพิราลัย  
งานพระราชทานปริญญาบัตร 
๕. การจัดท าสื่อออนไลน์ เช่น Facebook 
BSRU News, Line application และ 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ในการกระจาย
ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย 
๖. การผลิตรายการโทรทัศน์  ได้แก่ 
รายการ BSRU PR NEWS เผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง LED TV และช่องทาง YouTube 
PRinfo  
๗. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น ส่ือเสียงตามสาย  
ป้ายทรงกระบอก ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ขนาดใหญ่ - เล็ก ธงญี่ปุ่น และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ทั่วมหาวิทยาลัย ทั้งในเขต

๑๘๑ 

ด้าน ประเด็นความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 

 
ด้านการบริหาร
จัดการ (ต่อ) 

 

อ านวยการ และเขตสาธิต 
๘. การสนับสนุนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้แก่นักศึกษา เพ่ือบูรณาการ
ระหว่าง การเรียนการสอนกับภารกิจของ
ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
๙. เป็นศูนย์ประสานงานการตอบค าถาม
ทางโทรศัพท์ และโอนสายส่งต่อไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตอบค าถามแฟน
เพจ BSRU เฟสบุค ให้แก่บุคคลต่าง ๆ 
๑๐. ศูนย์กลางการให้บริการแจ้งของหาย 
และรับฝากเพ่ือส่งคืนให้แก่เจ้าของ 
๑ ๑ .  ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ  VTR ส า ม ภ า ษ า  
เ พ่ื อ แ น ะน า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  จ า น ว น  
๓ ประเภท เพ่ือใช้เผยแพร่ในวาระต่าง ๆ 
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 สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวม มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ /
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น  
๑) การพัฒนาหลักสูตรโดยยึดหลักของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และ
ควรศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐ ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และ “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑”  ซึ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ๒) ติดตามประเมินผลหลักสูตรที่ได้รับเลือกให้เป็นหลักสูตรความเป็นเลิศ
ของคณะฯ ๓) มีผู้รับผิดชอบติดตามภาวะการมีงานท าของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา โดยจัดท าข้อมูล
ภาวะการมีงานท าอย่างละเอียด ๔) จัดท าหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนได้ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายและท าให้มี
จ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น ด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น  
๑) เน้นการเรียนการสอนแบบใหม่ (Active Learning) คือกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว และเน้นปัญหาของนักศึกษาเป็นรายบุคคล  
๒) มีข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การรับฟังผลย้อนกลับจากโรงเรียนหรือสถาน
ประกอบการ เพ่ือน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ๔) มีนโยบายที่ชัดเจนในการก าหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ / 
กิจกรรม เช่น ๑) มีการส่งเสริมทุนวิจัย (ทุนภายใน) ให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสม เด็จ
เจ้าพระยา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละคณะ ๒) น าผลการวิจัยไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารและ 
การประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ และสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ๓) โครงการวิจัย
กับชุมชน หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นการสะท้อนพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
ศักยภาพของนักวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ที่ชุมชนสามารถน าไปใช้ ๔) มหาวิทยาลัยมุ่งผลักดันการวิจัย 
เชิงพ้ืนที่ จึงท าให้การผลักดันวิจัยแบบ R2R ยังไม่เกิดผลที่เห็นได้ชัด ด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ 
การด ารงต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นให้ชัดเจน ๒) ด าเนินการแก้ไขปัญหาอาจารย์ที่ย้ายสังกัดในการสอนวิชาเอก 
คณะที่สอนวิชาเอกต้องค านึงว่าการสอนนักศึกษาครู ควรสอนให้แตกต่างจากนักศึกษาในคณะ ด้านการ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) ติดตามผลการให้บริการ หรือการจัด
โครงการอบรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสามารถน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน  ๒) ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม ๓) ศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐ ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และนโยบาย
ของรัฐบาล เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” โดยน าไปใช้ในกิจกรรม/โครงการบังคับของมหาวิทยาลัย ด้านการ
บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) การด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 
แต่ละด้าน ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเข้มข้นจริงจัง ๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดสรรงบประมาณการด าเนินโครงการเพ่ือสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในคณะฯ ของแต่ละปีว่าเป็นอย่างไรบ้าง  
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 สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวม มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ /
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น  
๑) การพัฒนาหลักสูตรโดยยึดหลักของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และ
ควรศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐ ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และ “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑”  ซึ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ๒) ติดตามประเมินผลหลักสูตรที่ได้รับเลือกให้เป็นหลักสูตรความเป็นเลิศ
ของคณะฯ ๓) มีผู้รับผิดชอบติดตามภาวะการมีงานท าของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา โดยจัดท าข้อมูล
ภาวะการมีงานท าอย่างละเอียด ๔) จัดท าหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนได้ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายและท าให้มี
จ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น ด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น  
๑) เน้นการเรียนการสอนแบบใหม่ (Active Learning) คือกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว และเน้นปัญหาของนักศึกษาเป็นรายบุคคล  
๒) มีข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การรับฟังผลย้อนกลับจากโรงเรียนหรือสถาน
ประกอบการ เพ่ือน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ๔) มีนโยบายที่ชัดเจนในการก าหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ / 
กิจกรรม เช่น ๑) มีการส่งเสริมทุนวิจัย (ทุนภายใน) ให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสม เด็จ
เจ้าพระยา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละคณะ ๒) น าผลการวิจัยไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารและ 
การประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ และสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ๓) โครงการวิจัย
กับชุมชน หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นการสะท้อนพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
ศักยภาพของนักวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ที่ชุมชนสามารถน าไปใช้ ๔) มหาวิทยาลัยมุ่งผลักดันการวิจัย 
เชิงพ้ืนที่ จึงท าให้การผลักดันวิจัยแบบ R2R ยังไม่เกิดผลที่เห็นได้ชัด ด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ 
การด ารงต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นให้ชัดเจน ๒) ด าเนินการแก้ไขปัญหาอาจารย์ที่ย้ายสังกัดในการสอนวิชาเอก 
คณะที่สอนวิชาเอกต้องค านึงว่าการสอนนักศึกษาครู ควรสอนให้แตกต่างจากนักศึกษาในคณะ ด้านการ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) ติดตามผลการให้บริการ หรือการจัด
โครงการอบรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสามารถน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน  ๒) ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม ๓) ศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐ ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และนโยบาย
ของรัฐบาล เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” โดยน าไปใช้ในกิจกรรม/โครงการบังคับของมหาวิทยาลัย ด้านการ
บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) การด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 
แต่ละด้าน ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเข้มข้นจริงจัง ๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดสรรงบประมาณการด าเนินโครงการเพ่ือสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในคณะฯ ของแต่ละปีว่าเป็นอย่างไรบ้าง  
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ได้คุณลักษณะตามที่คณะฯ ต้องการหรือไม่  และ ๓) ด าเนินการผลักดันการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย    
 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

                      ๑. ควรเร่งพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาให้คณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกที่ตรงกับหลักสูตร 
ที่รับผิดชอบและส าเร็จจากสถาบันที่หลากหลาย และพัฒนาศักยภาพทางด้านผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น และ
พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสมควบคู่ไปด้วย 
                      ๒. ควรด าเนินการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการที่นักเรียนจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  
ความต้องการจ้างงานบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ และก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
ที่ประยุกต์ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล และ
เพ่ิมเติมสาระการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพียง
พอที่จะเป็นผู้ประกอบการ  

                      ๓. ควรสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์น าความรู้ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการแก่
สังคมมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การท าวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่และน าไปบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถขยายผลงานวิจัยไปสู่งานเชิงพาณิชย์เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

                      ๔. ควรสร้างและขยายการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ 
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง  

                      ๕. ควรเร่งด าเนินการโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้  โดยการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือจัดการฝึกอบรมที่ตรงตามความต้องการของบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ ทั้งในองค์กรภาครัฐและ
เอกชน  
                      ๖. ควรพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานจนอาจพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานต่อไปได้ และขยายผลแนวปฏิบัติเหล่านี้ให้มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
บทสรุปย่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๘ 

  



๑๘๘ 

  

๑๘๙ 

บทสรุปย่อ 
 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 6 ส่วน 
คือ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนที่ ๒ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน  
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 6  
การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้ง 6 ส่วน ปรากฏดังนี้ 
 

 ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

 

                 สรุปผลการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ 
โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 23 ด้าน 28 เป้าประสงค ์และ 10๒ ตัวชี้วัด 
โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)
ที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 10๒ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมายมีจ านวน 70 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 68.63 และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย  
มีจ านวน 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 21.57 นั้นหมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ที่เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น 92 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.20 และตัวชี้วัด                      
ที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๑0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๐ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย จ่านวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ร้อยละนักศึกษาที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก่าหนด (จ่านวน ๒ ตัวชี้วัด) 

- ร้อยละของการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย จ่านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- คะแนนผลงานของนักศึกษาและผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

- คะแนนผลงานของนักศึกษาและผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

 



๑๙๐ 

กลยุทธ์ที่  ๓ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม และ 
งานสร้างสรรค์ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย จ่านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- จ่านวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สิน   
ทางปัญญา            

กลยุทธ์ที่ ๔ การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ไม่พบตัวชี้วัดที่มี
ผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ ๕ การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด่าริ ไม่พบตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า
กว่าเป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่  

-  ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 
- ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต าแหน่งสูงขึ้น 
- จ านวนนักศึกษาท่ีมาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนสาธิต 
- ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งหน่วยงานด้านบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 

เป็นหน่วยงานย่อยของส านักงานอธิการบดี 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ควรทบทวนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยยึดบทบาทตามภารกิจ 
ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และการด าเนินงานตามแนว  
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  

๒. ควรทบทวนความเข้าใจเรื่องคุณภาพการศึกษา คุณภาพของบัณฑิต ที่เน้น Competency Base 
และ Experience Base เพ่ิมข้ึนจาก Contents Base ที่เน้นอยู่ในปัจจุบัน 

๓. ควรทบทวนกระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานภายใน (Strategic 
Deployment) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานภายในต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งทิศทาง สาระ การให้น้ าหนักความส าคัญที่จะด าเนินการ และระดับ
เป้าหมาย ทั้งนี้ กระบวนการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติควรมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๔. ควรพิจารณาการถ่ายทอดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และ/หรือ ตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติอย่างสอดคล้อง 
เป็นล าดับขั้น จากมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานที่ย่อยลงไป จนถึงระดับบุคคล (Strategic/KPI Cascading) และ
เชื่อมโยงสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในแต่ละต าแหน่งงานต่อไป 

๕. ควรทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ในประเด็น
ต่อไปนี้ 

5.๑ ตัวชี้วัดในแผน โครงการ และกิจกรรม ต้องสามารถสะท้อนเป้าประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ (Validity)  

5.๒ เน้นการวัดผลผลิตและผลลัพธ์ (Outputs/Outcomes) ที่ต้องการในแผนกลยุทธ์  
ส่วนแผนปฏิบัติการประจ าปีมีความเหมาะสมที่จะวัดทั้งกระบวนการ (Process) และผลผลิตและผลลัพธ์ 
(Outputs/Outcomes) ที่ปรากฏในระยะสั้น 

5.๓ ควรปรับค่าเป้าหมาย (Target level) ของตัวชี้วัดในแผนแต่ละฉบับ ทุกระดับของ
หน่วยงานให้มีความท้าทายและสูงกว่าระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (Baseline) 



๑๙๐ 

กลยุทธ์ที่  ๓ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม และ 
งานสร้างสรรค์ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย จ่านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- จ่านวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยที่ยื่นจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สิน   
ทางปัญญา            

กลยุทธ์ที่ ๔ การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ไม่พบตัวชี้วัดที่มี
ผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ ๕ การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด่าริ ไม่พบตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ า
กว่าเป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่  

-  ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 
- ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต าแหน่งสูงขึ้น 
- จ านวนนักศึกษาท่ีมาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนสาธิต 
- ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งหน่วยงานด้านบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 

เป็นหน่วยงานย่อยของส านักงานอธิการบดี 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ควรทบทวนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยยึดบทบาทตามภารกิจ 
ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และการด าเนินงานตามแนว  
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  

๒. ควรทบทวนความเข้าใจเรื่องคุณภาพการศึกษา คุณภาพของบัณฑิต ที่เน้น Competency Base 
และ Experience Base เพ่ิมข้ึนจาก Contents Base ที่เน้นอยู่ในปัจจุบัน 

๓. ควรทบทวนกระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานภายใน (Strategic 
Deployment) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานภายในต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งทิศทาง สาระ การให้น้ าหนักความส าคัญที่จะด าเนินการ และระดับ
เป้าหมาย ทั้งนี้ กระบวนการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติควรมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๔. ควรพิจารณาการถ่ายทอดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และ/หรือ ตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติอย่างสอดคล้อง 
เป็นล าดับขั้น จากมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานที่ย่อยลงไป จนถึงระดับบุคคล (Strategic/KPI Cascading) และ
เชื่อมโยงสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในแต่ละต าแหน่งงานต่อไป 

๕. ควรทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ในประเด็น
ต่อไปนี้ 

5.๑ ตัวชี้วัดในแผน โครงการ และกิจกรรม ต้องสามารถสะท้อนเป้าประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ (Validity)  

5.๒ เน้นการวัดผลผลิตและผลลัพธ์ (Outputs/Outcomes) ที่ต้องการในแผนกลยุทธ์  
ส่วนแผนปฏิบัติการประจ าปีมีความเหมาะสมที่จะวัดทั้งกระบวนการ (Process) และผลผลิตและผลลัพธ์ 
(Outputs/Outcomes) ที่ปรากฏในระยะสั้น 

5.๓ ควรปรับค่าเป้าหมาย (Target level) ของตัวชี้วัดในแผนแต่ละฉบับ ทุกระดับของ
หน่วยงานให้มีความท้าทายและสูงกว่าระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (Baseline) 

๑๙๑ 

๖. ในกระบวนการการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนทุกฉบับและ  
ทุกระดับของหน่วยงาน ควรเพ่ิมกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้บรรลุหรือไม่บรรลุผล (Performance 
Analysis and Review) ซึ่งอาจเป็นผลจากคุณภาพของปัจจัยน่าเข้า (Inputs) กระบวนการท่างาน (Work 
Process)  และ  /หรือ ปัจจัยภายนอก (External factors) ซึ่งจะน่าไปสู่การค้นพบกระบวนการท่างานที่อาจพัฒนา
เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ปัจจัยแห่งความส่าเร็จ (Key Success Factor, KSF) และ
อุปสรรคที่ต้องการปรับปรุง   

๗. ควรวิ เคราะห์ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่มี 
การด่าเนินการในทุกระดับ เพ่ือพิจารณาลดหรือปรับปรุงกิจกรรม/โครงการที่ไม่ก่อผลกระทบต่อเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์มากพอ และเพ่ิม/แสวงหากิจกรรมเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ (Strategic initiatives) ที่จะช่วยให้บรรลุผล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘. ควรประเมินและวิเคราะห์ความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ตามกรอบแผนที่ 
กลยุทธ์ที่ก่าหนดไว้ (Strategy Map หน้า ๔๒: แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ฉบับปรับปรุง) จะช่วยสะท้อนภาพรวมความส่าเร็จของทั้งมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนขึ้น  

๙. ควรทบทวนและก่าหนดนิยามของ “ความเป็นมาตรฐานสากล” ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย  
เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติและผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 

๑๐. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส่าคัญที่ผู้บริหารทุกระดับควรร่วมกันผลักดัน ก่ากับและติดตาม 
อย่างใกล้ชิด คือการผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งสะท้อนในอัตราการได้งานท่าของบัณฑิต ความพึงพอใจของนายจ้าง 
และผลการสอบสมิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งเร่งพัฒนาปัจจัยน่าเข้าที่เอ้ือต่อการผลิตบัณฑิต ได้แก่  
คุณวุฒิ ต่าแหน่งทางวิชาการ และทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์  

๑๑. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันก่าหนดนิยามของ “ความเป็นเลิศ”  
ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสาขาวิชาที่คัดเลือกให้เป็นสาขาท่ีมีความเป็นเลิศ และร่วมกันจัดท่า Roadmap 
ในการไปสู่ความเป็นเลิศ  

๑๒. ควรพิจารณาท่าการวิจัยและ/หรือวิเคราะห์ทางการตลาด (Market Need Analysis) ทั้งใน
ประเทศและอาจรวมถึงประเทศในอาเซียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการผลิตและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนา
ก่าลังคน 

๑๓. ควรบูรณาการการด่าเนินภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด
จากสมรรถนะและทรัพยากรที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ เช่น การใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
ร่วมกันของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการดนตรี คหกรรม และนาฏยศิลป์ หรือการเพ่ิมคุณค่าทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมด้วยศักยภาพของสาขาวิชาคหกรรม วิทยาลัยการดนตรี การท่องเที่ยว 
ฯลฯ ทั้งนี้ อาจพัฒนาให้เป็นโครงการจัดหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง 

๑๔. ควรมีการติดตามประเมินผลตามระยะเวลาท่ีก่าหนด โดยการจัดท่ารายงานผลการ
ด่าเนินงานของทุกหน่วยงานตามที่ก่าหนดไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง และประเมินผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดตามแผน
กลยุทธ์ที่ก่าหนดไว้ 

 

 ส่วนที่  ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลบุคลากร รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง น ามาจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณ



๑๙๒ 

รายจ่ายจัดท าค าของบประมาณประจ าปี และน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เพ่ือขออนุมัติ  โดยได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น 
๖๓๕,๙๒๖,๘๐๐.๐๐ บาท แต่เนื่องจากมีการน างบประมาณเหลือจ่ายมาสมทบในค่าสาธารณูปโภค และมีการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ส่งผลให้ยอด
งบประมาณแผ่นดินปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๖๔๑,๔๕๑,๘๐๐.๐๐ บาท งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้จัดท าประมาณการรายรับจากประมาณการนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ตามรายวิชา และประมาณการรายจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 
๘๐ ของประมาณการรายรับ โดยจัดสรรงบประมาณตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบวงเงินที่มี
อยู่ตามความเหมาะสม จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติ 
รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๔,๕๙๕,๙๐๕.๐๐ บาท แต่มีการหยอดงวดงบประมาณจากการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้จริงของนักศึกษา จึงปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๓๙๔,๐๗๖,๐๒๗.๐๐ บาท และผลการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งของงบประมาณแผ่นดิน มีจ านวน
ทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ ได้แก่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๙๗ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ 
จ านวน ๓๑ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณรายได้มีจ านวนทั้งสิ้น 
๕๙๑ โครงการ  ได้แก่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓๙๘ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ 
จ านวน ๑๒๔ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๖๙ โครงการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๓๕,๕๒๗,๘๒๗.๐๐ บาท ทางมหาวิทยาลัยมี
การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจ านวนเงิน ๘๒๑,๘๐๕,๘๕๕.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๖ มียอด
คงเหลือจ านวนเงิน ๒๑๓,๗๒๑,๙๗๑.๒๘ บาท  คิดเป็นร้อยละ 20.64 ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัย 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและ 
เงินรายได้ มีความเหมาะสมดี แต่ก็ควรเพ่ิมงบประมาณและก่าหนดทิศทาง ขอบเขตการด่าเนินงานให้ชัดเจน
มากขึ้น ในพันธกิจการพัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมฯ และพันธกิจ  เป็น
ศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๒. การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี แม้การใช้จ่ายงบประมาณรายได้ 
รายไตรมาสจะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งจ่าเป็นต้องมีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ดีขึ้นอีก  
ในปีงบประมาณหน้า 

๓. ควรก่าหนดแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจนและครบถ้วน
มากขึ้นอีก  

๔. ควรแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่ยังมีข้อติดขัด  
ไม่สะดวกคล่องตัวภายใต้ระเบียบใหม่ ให้ลุล่วงโดยเร็ว 

 
 

ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



๑๙๒ 

รายจ่ายจัดท าค าของบประมาณประจ าปี และน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เพ่ือขออนุมัติ  โดยได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น 
๖๓๕,๙๒๖,๘๐๐.๐๐ บาท แต่เนื่องจากมีการน างบประมาณเหลือจ่ายมาสมทบในค่าสาธารณูปโภค และมีการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ส่งผลให้ยอด
งบประมาณแผ่นดินปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๖๔๑,๔๕๑,๘๐๐.๐๐ บาท งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้จัดท าประมาณการรายรับจากประมาณการนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ตามรายวิชา และประมาณการรายจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 
๘๐ ของประมาณการรายรับ โดยจัดสรรงบประมาณตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบวงเงินที่มี
อยู่ตามความเหมาะสม จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติ 
รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๔,๕๙๕,๙๐๕.๐๐ บาท แต่มีการหยอดงวดงบประมาณจากการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้จริงของนักศึกษา จึงปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๓๙๔,๐๗๖,๐๒๗.๐๐ บาท และผลการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งของงบประมาณแผ่นดิน มีจ านวน
ทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ ได้แก่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๙๗ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ 
จ านวน ๓๑ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณรายได้มีจ านวนทั้งสิ้น 
๕๙๑ โครงการ  ได้แก่ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓๙๘ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ 
จ านวน ๑๒๔ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๖๙ โครงการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๓๕,๕๒๗,๘๒๗.๐๐ บาท ทางมหาวิทยาลัยมี
การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจ านวนเงิน ๘๒๑,๘๐๕,๘๕๕.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๖ มียอด
คงเหลือจ านวนเงิน ๒๑๓,๗๒๑,๙๗๑.๒๘ บาท  คิดเป็นร้อยละ 20.64 ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัย 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและ 
เงินรายได้ มีความเหมาะสมดี แต่ก็ควรเพ่ิมงบประมาณและก่าหนดทิศทาง ขอบเขตการด่าเนินงานให้ชัดเจน
มากขึ้น ในพันธกิจการพัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมฯ และพันธกิจ  เป็น
ศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๒. การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี แม้การใช้จ่ายงบประมาณรายได้ 
รายไตรมาสจะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งจ่าเป็นต้องมีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ดีขึ้นอีก  
ในปีงบประมาณหน้า 

๓. ควรก่าหนดแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจนและครบถ้วน
มากขึ้นอีก  

๔. ควรแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่ยังมีข้อติดขัด  
ไม่สะดวกคล่องตัวภายใต้ระเบียบใหม่ ให้ลุล่วงโดยเร็ว 

 
 

ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑๙๓ 

 การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ
ของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผล               
ตามนโยบายของรัฐบาล กรมบัญชีกลาง กระทรวงศึกษาธิการและอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุง            
การปฏิบัติงาน และเพ่ิมคุณค่าของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น ซึ่งผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐            
มีผลสรุป ดังนี้  

๑. การประเมินผลการตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหน่วยรับตรวจจ่านวน ๑๓ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง โดยข้อตรวจ
พบทั้งหมดเกิดจากวิธีการตรวจสอบ เช่น การสอบถาม การสอบทาน การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์  
การตรวจนับ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ในภาพรวมหน่วยตรวจสอบภายในได้ให้
ข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่อง รายงานให้อธิการบดีรับทราบ อนุมัติลงนาม สั่งการให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในมีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ได้ก่าหนดไว้ ซึ่งพบว่า หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ยังคงมีบาง
หน่วยงานที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข เช่น รอการจัดสรรงบประมาณ รอรับนโยบายจาก
ผู้บริหารแต่ละระดับ เป็นต้น เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดผู้บริหารควรเห็นความส่าคัญและ
น่าข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการท่างานของหน่วยงาน  
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

๒. การประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้
ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก่าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และด่ าเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ่ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สอบทานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ ๖ เดือน) ส่าหรับงวด
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลการสอบทานในภาพ
รวมอยู่ในระดับดี ซึ่งขาดคะแนนในส่วนของความก้าวหน้า สาเหตุเกิดจากมหาวิทยาลัยไม่มีกิจกรรมที่ก่าหนด
เสร็จไว้ในรอบ ๖ เดือน จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเร่งด่าเนินการซักซ้อมความเข้าใจ เพ่ือให้การจัดท่ารายงาน
ตามแบบต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเหมาะสมและสอดคล้องกัน  
 ๓. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีการจัดท่าแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการติดตามผลการด่าเนินการ ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ  
๑๒ เดือน จากการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว พบว่า สามารถลดความเสี่ยง
ได้ในระดับหนึ่งในรอบ ๖ เดือน แต่ในรอบ ๑๒ เดือนนั้นยังอยู่ระหว่างด่าเนินการสรุปผลการรายงาน  
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ควรให้ความส าคัญในการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบให้แก่หน่วยตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในได้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลและรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณาสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ควรน าข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ไปปรับใช้ 
ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรก ากับติดตามผลการด าเนินการ  
เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์ 
 ๓. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ โดยเป็นผู้น าในการบริหารจัดการและก ากับดูแลการด าเนินการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงในหน่วยงานของตน ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาความเสี่ยง 



๑๙๔ 

รวมทั้งก าหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกันภายในหน่วยงาน ไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
ในการด าเนินการ เพ่ือให้กิจกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในองค์กร  
จะท าให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๔. หน่วยตรวจสอบภายในควรพัฒนาระบบ e-Audit เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น ข้อมูลการตรวจสอบของหน่วยงาน/การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ และระบบการประเมิน/สอบถาม/ส ารวจผ่านเครือข่าย  
รวมท้ังช่องทางการร้องเรียนและระบบอ่ืนๆ ที่เอ้ือต่องานตรวจสอบและบริการหน่วยรับตรวจได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๕. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรในวงกว้าง  
ให้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการด าเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อองค์กร   
รวมถึงเทคนิคและวิธีการที่ถูกหลักวิชาการในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 

 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 จากการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ซึ่งประกอบด้วย  
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้
และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนักศึกษา  และ  
๓) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน ซึ่งมผีลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 

๑. การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสุ่มใช้
แบบสอบถามกับผู้ที่เก่ียวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จ่านวน ๔๑๖ คน 
พบว่าผู้ประเมินเห็นว่าในภาพรวมผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากหรือดี  ทั้งด้าน 
การบริหารงานเชิงระบบ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และด้านการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล และหากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีเรื่อง “การจัดบริการสนับสนุนทรัพยากร 
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว” เรื่อง “มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในประเทศ” และเรื่อง “มหาวิทยาลัยได้รับ
การยอมรับระหว่างประเทศ” เท่านั้น ที่ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ นอกจากนั้น 
อยู่ในระดับมากหรือดีทั้งหมด 

๒. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ของนักศึกษา โดยสุ่มใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาในทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน  
๑๒,72๐ คน พบว่า นักศึกษาเห็นว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดี ทั้งด้าน
บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และด้านการ
ให้บริการของหน่วยงานหลักๆ และหากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีเรื่อง “การจราจรในมหาวิทยาลัย
สะดวกและเป็นระเบียบ” ซึ่งอยู่ในด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเรื่องเดียวเท่านั้นที่นักศึกษาเห็นว่าอยู่
ระดับปานกลางหรือพอใช้ นอกจากนั้นอยู่ในระดับมากหรือดีทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาทั้ง ๔ ด้าน จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย พบว่า ในทุกด้านนักศึกษาต่างคณะ/
วิทยาลัยเห็นต่างกัน โดยหากพิจารณาคณะ/วิทยาลัยเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษาของคณะครุศาสตร์กับ
นักศึกษาของวิทยาลัยการดนตรีจะมีความเห็นต่างกันในทุกด้าน นอกจากนั้นมักมีความเห็นไม่แตกต่างกันเป็น
ส่วนใหญ่ 



๑๙๔ 

รวมทั้งก าหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกันภายในหน่วยงาน ไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
ในการด าเนินการ เพ่ือให้กิจกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงเป็นวัฒนธรรมในองค์กร  
จะท าให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๔. หน่วยตรวจสอบภายในควรพัฒนาระบบ e-Audit เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น ข้อมูลการตรวจสอบของหน่วยงาน/การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ และระบบการประเมิน/สอบถาม/ส ารวจผ่านเครือข่าย  
รวมทั้งช่องทางการร้องเรียนและระบบอ่ืนๆ ที่เอ้ือต่องานตรวจสอบและบริการหน่วยรับตรวจได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๕. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรในวงกว้าง  
ให้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการด าเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อองค์กร   
รวมถึงเทคนิคและวิธีการที่ถูกหลักวิชาการในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 

 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 จากการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ซึ่งประกอบด้วย  
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้
และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนักศึกษา  และ  
๓) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน ซึ่งมผีลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 

๑. การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสุ่มใช้
แบบสอบถามกับผู้ที่เก่ียวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จ่านวน ๔๑๖ คน 
พบว่าผู้ประเมินเห็นว่าในภาพรวมผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากหรือดี  ทั้งด้าน 
การบริหารงานเชิงระบบ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และด้านการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล และหากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีเรื่อง “การจัดบริการสนับสนุนทรัพยากร 
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว” เรื่อง “มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในประเทศ” และเรื่อง “มหาวิทยาลัยได้รับ
การยอมรับระหว่างประเทศ” เท่านั้น ที่ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ นอกจากนั้น 
อยู่ในระดับมากหรือดีทั้งหมด 

๒. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ของนักศึกษา โดยสุ่มใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาในทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน  
๑๒,72๐ คน พบว่า นักศึกษาเห็นว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดี ทั้งด้าน
บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และด้านการ
ให้บริการของหน่วยงานหลักๆ และหากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีเรื่อง “การจราจรในมหาวิทยาลัย
สะดวกและเป็นระเบียบ” ซึ่งอยู่ในด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเรื่องเดียวเท่านั้นที่นักศึกษาเห็นว่าอยู่
ระดับปานกลางหรือพอใช้ นอกจากนั้นอยู่ในระดับมากหรือดีทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาทั้ง ๔ ด้าน จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย พบว่า ในทุกด้านนักศึกษาต่างคณะ/
วิทยาลัยเห็นต่างกัน โดยหากพิจารณาคณะ/วิทยาลัยเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษาของคณะครุศาสตร์กับ
นักศึกษาของวิทยาลัยการดนตรีจะมีความเห็นต่างกันในทุกด้าน นอกจากนั้นมักมีความเห็นไม่แตกต่างกันเป็น
ส่วนใหญ่ 

๑๙๕ 

๓. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ได้แก่  อธิการบดี รองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน โดยสุ่มใช้แบบสอบถามกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วน
รับทราบ ผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับ รวมจ านวน ๑๓๒ คน พบว่า 

๓.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี ทั้งด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการ
บริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดี                 
หากพิจารณาในรายข้อของแต่ละด้านก็พบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดีทุกข้อ 

๓.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งด้าน
คุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากหรือดี หากพิจารณาในรายข้อของแต่ละด้านก็จะพบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดี
ทุกข้อ 

๓.๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน ทั้งด้าน
คุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากหรือดี และหากพิจารณาเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน มีผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม  
ทั้ง ๓ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดหรือดีมาก ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน นอกจากนั้นมีผล 
การประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือดี มีเพียงหน่วยตรวจสอบภานในเท่านั้นที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ปานกลางหรือพอใช้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

1. ขอชื่นชมความสามารถและความตั้งใจของผู้บริหารและความร่วมมือของคณาจารย์  
ที่ท าให้ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยดีขึ้นกว่าปีก่อนทุกด้าน และขอชื่นชมความสามารถและ
ความตั้งใจของผู้บริหารทุกระดับที่ปฏิบัติงานตามตามบทบาทหน้าที่ มีผลประเมินอยู่ในระดับมากหรือดี  
ในส่วนของนักศึกษาก็มีความสนใจตอบแบบสอบถามเพ่ือร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 

2. ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้อันดับที่ ๑ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

3. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดบริการสนับสนุนทรัพยากรแก่หน่วยงานต่างๆ ให้สะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

4. ควรเร่งจัดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานที่พักผ่อน 
ของนักศึกษา สถานที่จอดรถ การดูแลสุขอนามัย การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ ให้ใกล้เคียง
กับความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุดอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

 ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบอธิการบดีและ
หน่วยงาน ๒๐ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี ๙ สิงหาคม ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 
และเสนอความคิดเห็นไว้กับหน่วยงานต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

 

ปัญหาที่พบโดยรวม 
๑. ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในทุกคณะยังต้องได้รับการพัฒนา 



๑๙๖ 

๒. การได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นรายไตรมาส ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส 
เกิดการติดขัด  

๓. การเปิด - ปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตามกลุ่มอาเซียน ส่งผลให้การบริหาร
จัดการงบประมาณของคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้  

 

ปัญหาที่พบเฉพาะหน่วยงาน 
๑. วิทยาลัยการดนตรียังคงพบปัญหาด้านอาคารสถานที่ที่มีการใช้งานอย่างหลากหลาย และ  

ยังจัดไม่ลงตัว 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยการดนตรีมีจ านวนไม่เพียงพอต่ออัตราส่วนของจ านวน

นักศึกษา 
๓. หน่วยงานสนับสนุน  อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักคอมพิวเตอร์  ยังมีจ านวนบุคลากร 

ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

1. ขอชื่นชมทุกหน่วยงานที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานและสร้างสรรค์งานตามภาระหน้าที่อย่างเต็มที่ 
2. ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมากขึ้นอย่างน่าพอใจ และพยายาม

ก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
3. หน่วยงานควรมีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพ่ือหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น 
4. หน่วยงานควรให้ความจริงจังและเข้มข้นในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และช่วยให้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
5. หน่วยงานควรพยายามต่อไปที่จะบริหารงานเชิงรุก เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง และมีผลงาน 

ที่เป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ประจักษ์โดยเร็ว 
6. คณะ/วิทยาลัย ควรให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพบัณฑิตให้ต่อเนื่อง เน้น Competency Base 

และ Experience Base เพ่ิมขึ้นจาก Contents Base ที่เน้นกันอยู่ในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ กระบวนการเรียนการ
สอน ก็ควรเน้นการเรียนการสอนที่ต้องลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)  

7. หน่วยงานสนับสนุน ควรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาท าวิจัยสถาบัน หรือ Routine to 
Research เพ่ิมมากขึ้น  
 

 ส่วนที่ 6 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

  ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในภาพรวม 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น 1) การก าหนดให้หลักสูตร 
ที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรจัดท าหลักสูตรฉบับปรับปรุง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 และเป็นหลักสูตรตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งสังคมและประเทศชาติได้  
2) มีแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาและ  
เป็นการเรียนแบบการลงมือปฏิบัติ และก าหนดให้คณาจารย์ระบุวิธีการสอนที่หลากหลายลงในรายละเอียด



๑๙๖ 

๒. การได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นรายไตรมาส ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส 
เกิดการติดขัด  

๓. การเปิด - ปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตามกลุ่มอาเซียน ส่งผลให้การบริหาร
จัดการงบประมาณของคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้  

 

ปัญหาที่พบเฉพาะหน่วยงาน 
๑. วิทยาลัยการดนตรียังคงพบปัญหาด้านอาคารสถานที่ที่มีการใช้งานอย่างหลากหลาย และ  

ยังจัดไม่ลงตัว 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยการดนตรีมีจ านวนไม่เพียงพอต่ออัตราส่วนของจ านวน

นักศึกษา 
๓. หน่วยงานสนับสนุน  อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักคอมพิวเตอร์  ยังมีจ านวนบุคลากร 

ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

1. ขอชื่นชมทุกหน่วยงานที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานและสร้างสรรค์งานตามภาระหน้าที่อย่างเต็มที่ 
2. ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมากขึ้นอย่างน่าพอใจ และพยายาม

ก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
3. หน่วยงานควรมีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพ่ือหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น 
4. หน่วยงานควรให้ความจริงจังและเข้มข้นในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และช่วยให้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
5. หน่วยงานควรพยายามต่อไปที่จะบริหารงานเชิงรุก เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง และมีผลงาน 

ที่เป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ประจักษ์โดยเร็ว 
6. คณะ/วิทยาลัย ควรให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพบัณฑิตให้ต่อเนื่อง เน้น Competency Base 

และ Experience Base เพ่ิมขึ้นจาก Contents Base ที่เน้นกันอยู่ในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ กระบวนการเรียนการ
สอน ก็ควรเน้นการเรียนการสอนที่ต้องลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)  

7. หน่วยงานสนับสนุน ควรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาท าวิจัยสถาบัน หรือ Routine to 
Research เพ่ิมมากขึ้น  
 

 ส่วนที่ 6 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

  ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในภาพรวม 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น 1) การก าหนดให้หลักสูตร 
ที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรจัดท าหลักสูตรฉบับปรับปรุง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 และเป็นหลักสูตรตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งสังคมและประเทศชาติได้  
2) มีแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาและ  
เป็นการเรียนแบบการลงมือปฏิบัติ และก าหนดให้คณาจารย์ระบุวิธีการสอนที่หลากหลายลงในรายละเอียด

๑๙๗ 

ของรายวิชา (มคอ. ๓) และด าเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนการเรียนอย่างจริงจัง เป็นต้น 3) สนับสนุนให้ 
ทุกสาขาวิชามีรายวิชาที่มีการจัดท าห้องเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และทุกสาขาวิชา 
มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและมีการท าวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหลายรายวิชา  
4) พัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน ด้านการพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม เช่น 1) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีสอน 2) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” 3) ส่งเสริมกิจกรรมให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการทั้งใน
รูปแบบต ารา หนังสือ บทความวิจัยที่หลากหลาย 4) ก าหนดมาตรการให้มีผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับ
เงินทุนวิจัยที่ได้รับ ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรม/
ประชุมคณาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและทบทวนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  2) 
ประชุมหารือ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ร่วมกันทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม/
มาตรการการจัดการความเสี่ยง และ 3) พัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็น การ
ด าเนินงานจัดการความรู้ตามกระบวนการเพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการสอน ด้านการวิจัย  และตามพันธ
กิจของหน่วยงานสายสนับสนุน 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในได้น าความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติภารกิจต่างๆ แสดงให้เห็นถึง  
ความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้พบว่าหลายหน่วยงานภายใน
ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานจนอาจพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานต่อไปได้ มหาวิทยาลัยควรรวบรวมพัฒนาและขยายผลแนวปฏิบัติเหล่านี้ให้มี  
การน าไปใช้ประโยชน์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
พระราชบัญญัติ ขอ้บังคับ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 

  



๒๐๐ 

 
  



๒๐๐ 

 
  

๒๐๑ 

 
พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

 

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  

 

มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่  
ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้  

(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล  

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  

(3) เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจในวฒันธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น  ให้มี

จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ  
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 



๒๐๒ 

   
 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

หมวด ๔  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 
 

 มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ที่ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 

 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้น
จากต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
  

 มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจ
และหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ                  
การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 
  (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบ              
การประเมินผลงาน  
  (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 

 

 



๒๐๒ 

   
 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

หมวด ๔  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 
 

 มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ที่ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 

 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้น
จากต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
  

 มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจ
และหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ                  
การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 
  (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบ              
การประเมินผลงาน  
  (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 

 

 

๒๐๓ 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 

การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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 สภามหาวิทยาลัย จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย  
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง            
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 

 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คุณสมบั ติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย              
พ.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 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



๒๐๔ 

 ข้อ ๕ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีจ านวน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 

 ข้อ ๖ คณะกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่ งมิ ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นกรรมการใดๆ                            
ในมหาวิทยาลัย 
 (๒) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา 
 (๓) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการจัดการอุดมศึกษา 
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางกรอบแนวทางวิธีการและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผ ลงาน                  
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่                     
ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 
 (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ข้อ ๘ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและ
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
 กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ              
การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
 

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

 ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งคณะกรรมการให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง
จ านวนห้าคน ประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ 
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 



๒๐๔ 

 ข้อ ๕ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีจ านวน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 

 ข้อ ๖ คณะกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่ งมิ ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นกรรมการใดๆ                            
ในมหาวิทยาลัย 
 (๒) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา 
 (๓) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการจัดการอุดมศึกษา 
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางกรอบแนวทางวิธีการและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผ ลงาน                  
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่                     
ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 
 (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ข้อ ๘ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและ
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
 กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงกรรมการแทนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ              
การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
 

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

 ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งคณะกรรมการให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง
จ านวนห้าคน ประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ 
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 

๒๐๕ 

 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดวิธีการสรรหาและด าเนินการสรรหาคณะกรรมการ  
จากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๖ จ านวนสิบคน โดยให้จัดท าข้อมูลประวัติการศึกษา การปฏิบัติงาน                 
และผลงานที่ส าคัญของผู้ได้รับการสรรหานั้น 
 

 ข้อ ๑๒ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลตาม ข้อ ๑๑ ให้เหลือ
จ านวนห้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการสี่คน และเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือแต่งตั้งต่อไป 
 

 ข้อ ๑๓ ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๑๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
กรณีท่ีเกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 

 
 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่  1/๒๕61 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

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

  เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ข้อ 10 และ ข้อ 11 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 และ 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 พิจารณาเลือกและ
แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

    
  1. ดร.พลสัณห์       โพธิ์ศรีทอง  ประธานกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กัญญดา  อนุวงศ์   กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์  กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์   เศรษฐขจร  กรรมการ 
  5. นายชัยสิทธิ์       ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการ 
 
  ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย  
ของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ข้อ 7 

 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ตามข้อ 2 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559  

 
           สั่ง  ณ วันที่  18  มกราคม  พ.ศ.๒๕61 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 



๒๐๖ 

 
 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่  1/๒๕61 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

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

  เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ข้อ 10 และ ข้อ 11 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 และ 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 พิจารณาเลือกและ
แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

    
  1. ดร.พลสัณห์       โพธิ์ศรีทอง  ประธานกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กัญญดา  อนุวงศ์   กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์  กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์   เศรษฐขจร  กรรมการ 
  5. นายชัยสิทธิ์       ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการ 
 
  ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย  
ของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ข้อ 7 

 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ตามข้อ 2 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559  

 
           สั่ง  ณ วันที่  18  มกราคม  พ.ศ.๒๕61 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

๒๐๗ 

 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที ่ ๑๐๑๐/๒๕๖๐ 

 เรื่อง  แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

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

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่  ๔/๒๕๖๐             
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ          
มีองค์ประกอบครบถ้วน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ และ มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงเห็นควรให้แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม 
เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ ดังนี้ 

 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔. ดร.จ านงค์ ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕. นายอภิชาติ สิงห์ชัย เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๖. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๗. นางสาวสุนิสา รีรานนท์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๘. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๙. นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๑๐. นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๑๑. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๑๒ นางสาวนิศาชล ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม  
 ๑๒. นางสาวไพวัลย์ ดวงทอง เจ้าหน้าที่บริการ 
 ๑๓. นางสุนันท์ มือแข็ง เจ้าหน้าที่บริการ 
 ๑๔. นางสาวศิริวรรณ ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริการ 
 ๑๕. นายเมธา งามสอาด พนักงานขับรถยนต์ 

/ทั้งนี้ คณะกรรมการ .... 



๒๐๘ 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
กรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ื อง อัตราการจ่าย
เบี้ยประชุม ตามข้อ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
      

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
                                                           อธิการบดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
กรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ อง อัตราการจ่าย
เบี้ยประชุม ตามข้อ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
      

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
                                                           อธิการบดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๙ 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่  ๑๗/๒๕61 
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ  

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) 
---------------------------------- 

 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการจัดท าค าสั่งที่ 1010/2560  
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ  
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 นั้น 
เน่ืองจากเจ้าหน้าที่การประชุมล าดับที่ 7 ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
 

 อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงาน
ขับรถ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม) เฉพาะล าดับที่ 
7. ดังนี้ 
 

 7. นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป  
    

สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดี 

 
 

 

 

 



๒๑๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑๑ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  



๒๑๒ 

  



๒๑๒ 

  

๒๑๓ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 
         ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        
   

 
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง 

ประธานกรรมการ 
สถานที่ท างาน 
๑๗๓ ถนนดินสอ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
สถานที่ติดต่อได้ 
๑๗๓ ถนนดินสอ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๑๗๑๑๑๑๗  
 
 
 

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวญั 

กรรมการ 
สถานที่ท างาน 
1059  หมูบ่า้นมิตรภาพ  อ่อนนชุ 46  
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250 
สถานที่ติดต่อได้ 
1059  หมูบ่า้นมิตรภาพ  อ่อนนชุ 46  
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250 
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๕๕๕๑๕๑  
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ 
กรรมการ 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐ 
สถานที่ติดต่อได้ 
๑๒/๗ ซ .วิ ศวะเสนานิคม ต .หน้ า เมือง  อ . เมือง            
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๕๘๒๗๘๒ 
e-Mail : p_arjkumwong@hotmail.com 



๒๑๔ 

 รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กัญญดา อนุวงศ์ 
กรรมการ 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์  
ถนนรังสิต – นครนายก อ าเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก 26120 

สถานที่ติดต่อได้ 
1724/307 My Resort Bkk.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ 
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๙๖๓๒๔๙๙ 
 

e-Mail : kunyadaj@gmail.com 
 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร 

กรรมการ 
สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ๑๔๐ ม.๔ ถ.ติวานนท์ 
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐  

สถานที่ติดต่อได้ 
๑๔/๒๗๙๗ ม.๑ ซ.๕/๗ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ 
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๑๒๑๔๑๕ 
e-Mail : yut63@hotmail.com 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 
 

เลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๗๘๘๓๗๒๕ 
 

e-Mail : ajnu009@hotmail.com 
 
 

 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก 

๒๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐  
 

โทรศัพท์ : ๐๙4-5429009 
 

e-Mail : drifbsru@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๙๓๓๐๔๒ 
 

e-Mail : s_yan2@hotmail.com 
 
 
 

ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๗-๙๑๔๒๓๔๕ 
 

e-Mail : Jamnong_1963@hotmail.com 
 



๒๑๔ 

 รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กัญญดา อนุวงศ์ 
กรรมการ 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์  
ถนนรังสิต – นครนายก อ าเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก 26120 

สถานที่ติดต่อได้ 
1724/307 My Resort Bkk.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ 
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๙๖๓๒๔๙๙ 
 

e-Mail : kunyadaj@gmail.com 
 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร 

กรรมการ 
สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ๑๔๐ ม.๔ ถ.ติวานนท์ 
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐  

สถานที่ติดต่อได้ 
๑๔/๒๗๙๗ ม.๑ ซ.๕/๗ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ 
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๑๒๑๔๑๕ 
e-Mail : yut63@hotmail.com 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 
 

เลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๗๘๘๓๗๒๕ 
 

e-Mail : ajnu009@hotmail.com 
 
 

 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก 

๒๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐  
 

โทรศัพท์ : ๐๙4-5429009 
 

e-Mail : drifbsru@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๙๓๓๐๔๒ 
 

e-Mail : s_yan2@hotmail.com 
 
 
 

ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๗-๙๑๔๒๓๔๕ 
 

e-Mail : Jamnong_1963@hotmail.com 
 

๒๑๔ 

 รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กัญญดา อนุวงศ์ 
กรรมการ 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์  
ถนนรังสิต – นครนายก อ าเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก 26120 

สถานที่ติดต่อได้ 
1724/307 My Resort Bkk.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ 
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๙๖๓๒๔๙๙ 
 

e-Mail : kunyadaj@gmail.com 
 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร 

กรรมการ 
สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ๑๔๐ ม.๔ ถ.ติวานนท์ 
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐  

สถานที่ติดต่อได้ 
๑๔/๒๗๙๗ ม.๑ ซ.๕/๗ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ 
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๑๒๑๔๑๕ 
e-Mail : yut63@hotmail.com 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 
 

เลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๗๘๘๓๗๒๕ 
 

e-Mail : ajnu009@hotmail.com 
 
 

 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก 

๒๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐  
 

โทรศัพท์ : ๐๙4-5429009 
 

e-Mail : drifbsru@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๙๓๓๐๔๒ 
 

e-Mail : s_yan2@hotmail.com 
 
 
 

ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๗-๙๑๔๒๓๔๕ 
 

e-Mail : Jamnong_1963@hotmail.com 
 



๒๑๖ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายอภิชาติ สิงห์ชัย 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 091-7215690 
e-Mail : apichart_16@hotmail.com 
 
 

นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ 
 

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

นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ 
 

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

นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 09๐-๒๑๙๔๑๔๘ 
e-Mail : wanrudee.sa@gmail.com 
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นายอภิชาติ สิงห์ชัย 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 091-7215690 
e-Mail : apichart_16@hotmail.com 
 
 

นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ 
 

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

นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ 
 

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

นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 09๐-๒๑๙๔๑๔๘ 
e-Mail : wanrudee.sa@gmail.com 
 
 

๒๑๗ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  

 
  

 
 

นายวิชชา  สุขรัตน์ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 083-2208992 
e-Mail : coolingpuper@gmail.com 
 
 

นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 08๘-๙๑๖๐๔๓๕ 
e-Mail : jakchai_trakoonosot@hotmail.com 
 
 

นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 091-7155971 
e-Mail : porntip.fon.sakul@gmail.com 
 
 

นางสาวนิศาชล  ฉัตรทอง 
 

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



๒๑๘ 

  



๒๑๘ 

  

๒๑๙ 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ปฏิทินการปฏิบัติงานฯ เครื่องมอืการเก็บรวบรวมข้อมลู 
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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ  
 แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ที่ แหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น/ลดลง 
๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน  

 -  งบบุคลากร  บาท  บาท  บาท 
-  งบด่าเนินงาน    บาท  บาท  บาท 
-  งบลงทุน  บาท  บาท  บาท 
-  งบเงินอุดหนุน  บาท  บาท  บาท 
 -  งบรายจ่ายอื่น   บาท  บาท  บาท 

รวม  บาท  บาท  บาท 
๑.๒ งบประมาณเงินรายไดม้หาวิทยาลยั 

 -  งบบุคลากร  บาท  บาท  บาท 
-  งบด่าเนินงาน    บาท  บาท  บาท 
-  งบลงทุน  บาท  บาท  บาท 
-  งบเงินอุดหนุน  บาท  บาท  บาท 
 -  งบรายจ่ายอื่น   บาท  บาท  บาท 

รวม  บาท  บาท  บาท 
 

๒. การจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
 ๒.๑ วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
 ............................................................................................................................. ........................... 

 ๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคของงบประมาณ 
 ............................................................................................................................. ........................... 

 ๒.๓ ผลการจัดสรรงบประมาณ 
 ............................................................................. ........................................................................... 
  ๒.๓.๑ ผลการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ที ่ ประเภท 
งบรายจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. งบบุคลากร       
๒. งบด าเนินงาน       
๓. งบลงทุน       
๔. งบเงินอุดหนุน       
๕. งบเงินรายจ่ายอื่น       

รวม       
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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ  
 แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ที่ แหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น/ลดลง 
๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน  

 -  งบบุคลากร  บาท  บาท  บาท 
-  งบด่าเนินงาน    บาท  บาท  บาท 
-  งบลงทุน  บาท  บาท  บาท 
-  งบเงินอุดหนุน  บาท  บาท  บาท 
 -  งบรายจ่ายอื่น   บาท  บาท  บาท 

รวม  บาท  บาท  บาท 
๑.๒ งบประมาณเงินรายไดม้หาวิทยาลยั 

 -  งบบุคลากร  บาท  บาท  บาท 
-  งบด่าเนินงาน    บาท  บาท  บาท 
-  งบลงทุน  บาท  บาท  บาท 
-  งบเงินอุดหนุน  บาท  บาท  บาท 
 -  งบรายจ่ายอื่น   บาท  บาท  บาท 

รวม  บาท  บาท  บาท 
 

๒. การจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
 ๒.๑ วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
 ............................................................................................................................. ........................... 

 ๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคของงบประมาณ 
 ............................................................................................................................. ........................... 

 ๒.๓ ผลการจัดสรรงบประมาณ 
 ............................................................................. ........................................................................... 
  ๒.๓.๑ ผลการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ที ่ ประเภท 
งบรายจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. งบบุคลากร       
๒. งบด าเนินงาน       
๓. งบลงทุน       
๔. งบเงินอุดหนุน       
๕. งบเงินรายจ่ายอื่น       

รวม       
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๒.๓.๒ การจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ที ่ พันธกิจของมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. พัฒนา หลั ก สู ต ร ที่ ส อ ดคล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์  ให้มีการบูรณาการความ
เช่ียวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

      

๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการ
วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการท่างาน 
และการผลิตบัณฑิต 

      

๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและ
องค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน 

      

๔. อนุ รั ก ษ์  ส่ ง เ ส ริ ม  แล ะ เ ผ ยแ พร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย              
สู่สากล   

      

๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

      

รวม       
 

 ๒.๔ วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ 
 ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 ๒.๕ การติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณและบริหารงบประมาณ 
  ๒.๕.๑ วิธีการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณและบริหารงบประมาณ 
 ................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

๒.๕.๒ ผลการติดตามการเร่งรัดการใช้งบประมาณ 
 ................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๒.๖ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒.๖.๑ ปัญหาและอุปสรรคการจัดสรรงบประมาณ 
 ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
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  ๒.๖.๒ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 
 ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

๓. ผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้ด่าเนินการ โดยพิจารณาความส่าเร็จและระยะเวลา
ในการด่าเนินโครงการว่าบรรลุตรงตามเป้าหมายที่ก่าหนดของโครงการหรือไม่ และรายงานข้อมูล/เหตุผลและ
ความจ่าเป็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถด่าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ส่าเร็จ รายงานผลข้อมูลที่ส่าคัญมีดังนี้ 

 ๓.๑ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ่าแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงิน ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ที่ หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้
ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้

ด าเนินการ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  

๓.๒ ผลการด่าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ด่าเนินการ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ่าแนกตามหน่วยงานและแหล่งของเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  

 

ที่ หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้
ด าเนินการ 

          
          
          
          

 

 ๓.๓ เหตุผลความจ่าเป็นที่ไม่สามารถด่าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ส่าเร็จตามเป้าหมาย 
  ................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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  ๒.๖.๒ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 
 ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

๓. ผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้ด่าเนินการ โดยพิจารณาความส่าเร็จและระยะเวลา
ในการด่าเนินโครงการว่าบรรลุตรงตามเป้าหมายที่ก่าหนดของโครงการหรือไม่ และรายงานข้อมูล/เหตุผลและ
ความจ่าเป็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถด่าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ส่าเร็จ รายงานผลข้อมูลที่ส่าคัญมีดังนี้ 

 ๓.๑ ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ่าแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงิน ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ที ่ หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้
ด าเนินการ ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้

ด าเนินการ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  

๓.๒ ผลการด่าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ด่าเนินการ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ่าแนกตามหน่วยงานและแหล่งของเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  

 

ที ่ หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ร้อยละ ไม่ได้
ด าเนินการ 

          
          
          
          

 

 ๓.๓ เหตุผลความจ่าเป็นที่ไม่สามารถด่าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ส่าเร็จตามเป้าหมาย 
  ................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรวมและรายไตรมาส จ่าแนกตามระดับมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงาน 
 

ไตรมาสที ่ เป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 
จ านวน 
(สะสม) 

ร้อยละ จ านวน 
(สะสม) 

ร้อยละ จ านวน 
(สะสม) 

ร้อยละ 

หน่วยงาน ......................................... 
๑.        
๒.        
๓.        
๔.        

รวมทั้งสิ้น       
  

๔.๒ ผลเงินกันเหลื่อมปี 
 

รหัสหน่วยงาน ประเภทเงิน งบรายจ่าย รวม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 

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

รวมทั้งสิ้น       
  

 ๔.๓ เหตุผลความจ่าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปี 
 ............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
  

 ๔.๓ เหตุผลความจ่าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปี 
 ............................................................................................................................. ........................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบสอบถามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ค าชี้แจง     
 

 แบบสอบถามนี้จัดท่าขึ้นเพ่ือติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยความเห็นของประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการเลือกให้เป็นผู้
แสดงความคิดเห็น จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงที่ท่านประสบเกี่ยวกับ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าตอบของท่าน
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะผู้ด่าเนินการขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะใช้ความเห็น
ของท่านให้เป็นประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

        ๑. ต าแหน่ง/หน้าที่ 
 

 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  (  ) กรรมการสภาวิชาการ 
 

  (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

  (  ) รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (  ) คณบดีและผู้อ่านวยการหรือเทียบเท่า 
  

  (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  (  ) คณาจารย์ผู้สอน 
 

  (  ) เจ้าหน้าที่    (  ) ผู้น่าในองค์การนิสิตนักศึกษา  
 

        ๒. หน่วยงานที่สังกัด (ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) 
 

 (  ) คณะครุศาสตร์   (  ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 (  ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (  ) คณะวิทยาการจัดการ 
 

 (  ) วิทยาลัยการดนตรี   (  ) บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 (  ) ส่านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์..................... 
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แบบสอบถามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ค าชี้แจง     
 

 แบบสอบถามนี้จัดท่าขึ้นเพ่ือติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยความเห็นของประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการเลือกให้เป็นผู้
แสดงความคิดเห็น จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงที่ท่านประสบเกี่ยวกับ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าตอบของท่าน
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะผู้ด่าเนินการขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะใช้ความเห็น
ของท่านให้เป็นประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

        ๑. ต าแหน่ง/หน้าที่ 
 

 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  (  ) กรรมการสภาวิชาการ 
 

  (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

  (  ) รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (  ) คณบดีและผู้อ่านวยการหรือเทียบเท่า 
  

  (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  (  ) คณาจารย์ผู้สอน 
 

  (  ) เจ้าหน้าที่    (  ) ผู้น่าในองค์การนิสิตนักศึกษา  
 

        ๒. หน่วยงานที่สังกัด (ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) 
 

 (  ) คณะครุศาสตร์   (  ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 (  ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (  ) คณะวิทยาการจัดการ 
 

 (  ) วิทยาลัยการดนตรี   (  ) บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 (  ) ส่านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์..................... 
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ค าชี้แจง ขอให้ท่านประเมินค่าโดยการท่าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับ           
 ของการปฏิบัติ ดังนี้ ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 

๑. ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 
 

การบริหารงานเชิงระบบ 

ระดับปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ด้านบริบท        
๑. บริหารงานอย่างมีความสัมพนัธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม      
๒. ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เปน็ส่วนได้สว่นเสียของมหาวิทยาลัย      
๓. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรภายนอก      
๔. สร้างเครือข่ายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย      
๕. บริหารงานโดยค่านึงถึงความต้องการของสังคมด้านการเรียนรู้      
ด้านทรัพยากร       
๖. จัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา      
๗. วางแผนงานการจัดการทรัพยากร อย่างเหมาะสมตามหน้าที่      
๘. แสวงหาทรัพยากรเพื่อการด่าเนินการอย่างเพียงพอ      
๙. จัดองค์การเพื่อด่าเนินงานอย่างเหมาะสม      
๑๐. ปรับปรุงงานดา้นทรัพยากรให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่เสมอ      
ด้านกระบวนการ       
๑๑. สร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อถือซ่ึงกันและกัน      
๑๒. สื่อสารและประชาสัมพันธอ์ย่างมีคุณภาพ      
๑๓. ส่งเสริมความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การ      
๑๔. จัดบริการสนับสนนุทรัพยากรด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
๑๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในหนา้ที่รับผดิชอบ      
ด้านผลผลิต       
๑๖. ผู้จบการศึกษามีศักยภาพในการท่างานสูง      
๑๗. ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง      
๑๘. ศิษย์เก่ามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลยั      
๑๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยกยอ่งในประเทศ      
๒๐. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ      
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๒. ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
 

การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

ด้านการผลิตบัณฑิต      
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
๒. เน้นศักยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ      
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน      
๔. พัฒนาคุณธรรมด้วยการทา่กจิกรรมเพื่อชุมชน      
๕. สร้างคุณภาพของการจัดการเรียนรู้      
ด้านการวิจัย      
๖. มุ่งมั่นมุ่งสู่การพฒันามหาวิทยาลัยด้วยการวิจัย      
๗. มุ่งมั่นในการเป็นสถาบนัเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน      
๘. ส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน      
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม      
๑๐. จัดระบบสารสนเทศทางศลิปวัฒนธรรม      
๑๑. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม      
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน      
๑๒. จัดการเรียนเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอยา่งต่อเนื่อง      
๑๓. สร้างเครือข่ายชุมชนทางวชิาการทั้งในและตา่งประเทศ      
๑๔. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง      
๑๕. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีความเชื่อมโยงกับชุมชนอย่างเปน็ระบบ      
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๒. ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
 

การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

ด้านการผลิตบัณฑิต      
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
๒. เน้นศักยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ      
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน      
๔. พัฒนาคุณธรรมด้วยการทา่กจิกรรมเพื่อชุมชน      
๕. สร้างคุณภาพของการจัดการเรียนรู้      
ด้านการวิจัย      
๖. มุ่งมั่นมุ่งสู่การพฒันามหาวิทยาลัยด้วยการวิจัย      
๗. มุ่งมั่นในการเป็นสถาบนัเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน      
๘. ส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน      
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม      
๑๐. จัดระบบสารสนเทศทางศลิปวัฒนธรรม      
๑๑. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม      
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน      
๑๒. จัดการเรียนเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอยา่งต่อเนื่อง      
๑๓. สร้างเครือข่ายชุมชนทางวชิาการทั้งในและตา่งประเทศ      
๑๔. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง      
๑๕. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีความเชื่อมโยงกับชุมชนอย่างเปน็ระบบ      
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๓. ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล : 
ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก่าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ   
และเวลาให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เก่ียวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก่าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าที่ตามเป้าหมายที่ก่าหนด                
โดยส่านึกในความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้               

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ           
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 

     

๗. หลักการกระจายอ านาจ : 
มีการกระจายอ่านาจสู่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ  
ในการด่าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

๘. หลักนิติธรรม :  
ใช้อ่านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัในการบริหาร                     
ด้วยความเป็นธรรม ค่านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เก่ียวข้อง 

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบตัิงาน                    
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเนน้กระบวนการหาข้อตกลง                    
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มทีไ่ด้และเสียประโยชน์ 
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โปรดแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 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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โปรดแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 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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แบบสอบถามการประเมนิผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ค าชี้แจง  
 

 แบบสอบถามนี้จัดท่าขึ้นเพ่ือศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น จึงขอความ
กรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามการรับรู้และความเป็นจริง ที่ท่านประสบเกี่ยวกับการด่าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) ค่าตอบของท่าน
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในโอกาสต่อไป คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ขอให้ความมั่นใจกับท่านว่าจะใช้ความเห็นของท่านให้เป็นประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มี
การเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ๑. เป็นนักศึกษา 
 (   )  ภาคปกติ (   )  ภาคพิเศษ 
 

 ๒. สังกัดคณะ/วิทยาลัย 
 (   )  คณะครุศาสตร์  (   )  คณะวิทยาการจัดการ  
 (   )  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (   )  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (   )  วิทยาลัยการดนตรี (   )  บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 ๓. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
 (   )  ปริญญาตรี  ชั้นปีที่.................... 
 (   )  บัณฑิตศึกษา 
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การรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาพิจารณาใน ๔ เรื่องหลัก ต่อไปนี้แล้วตอบค่าถามตามการรับรู้ และความเป็นจริง โดยท่า

เครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง 
 ๑. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 
(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย      
๒. รู้สึกสดชื่นและมีความหวังเมือ่เข้ามาในมหาวิทยาลัย      
๓. มีความพอใจในอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป           
ของมหาวิทยาลัย 

     

๔. อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสะอาด            
เป็นระเบียบ สวยงาม ร่มร่ืน และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

     

๕. โรงอาหาร ร้านจ่าหนา่ยอาหารเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย 
และราคาเปน็ธรรม  

     

๖. ห้องน้่า ห้องสุขาเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย      
๗. มีสถานที่พักผ่อน สนามกีฬา สถานที่ออกก่าลังกาย และสถานที่ 
จัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างพอเพียงและเหมาะสม 

     

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเปน็ระเบียบ      
๙. มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่างๆ ทั้งแบบบรรยาย 
แบบสาธิต แบบทดลองปฏิบัติการ การท่างานหรือ ท่ากิจกรรม 
เป็นกลุ่ม ฯลฯ 

     

๑๐. ห้องสมุดมีความทันสมัย บรรยากาศสะดวกสบาย มีหนังสอืต่ารา 
วารสาร สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งสืบค้นทางอีเล็กทรอนิกส์ ที่ทนัสมัย 
สะดวกแก่การศึกษาค้นควา้ และมีความเป็นระเบียบ 

     

๑๑. มีศูนย์หนังสือที่สะดวกแก่การซื้อหาต่ารา อุปกรณ์การเรียน  
การกีฬา การปฏิบัตทิดลองอย่างเหมาะสม 

     

๑๒. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายที่พร้อมส่าหรับ
การใช้งาน 

     

๑๓. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องพร้อมส่าหรับการใช้งาน      
๑๔. บรรยากาศในห้องเรียนเปิดเผย ไว้ใจซึ่งกันและกัน      
๑๕. มีบรรยากาศทางวชิาการเหมาะสมกับการเปน็สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

     

๑๖. ภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาคณะนี ้      
๑๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย      
๑๘. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคณาจารย ์      
๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่างๆ      
๒๐. คณาจารย์มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกัน      
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การรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาพิจารณาใน ๔ เรื่องหลัก ต่อไปนี้แล้วตอบค่าถามตามการรับรู้ และความเป็นจริง โดยท่า

เครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง 
 ๑. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 
(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย      
๒. รู้สึกสดชื่นและมีความหวังเมือ่เข้ามาในมหาวิทยาลัย      
๓. มีความพอใจในอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป           
ของมหาวิทยาลัย 

     

๔. อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสะอาด            
เป็นระเบียบ สวยงาม ร่มร่ืน และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

     

๕. โรงอาหาร ร้านจ่าหนา่ยอาหารเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย 
และราคาเปน็ธรรม  

     

๖. ห้องน้่า ห้องสุขาเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย      
๗. มีสถานที่พักผ่อน สนามกีฬา สถานที่ออกก่าลังกาย และสถานที่ 
จัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างพอเพียงและเหมาะสม 

     

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเปน็ระเบียบ      
๙. มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่างๆ ทั้งแบบบรรยาย 
แบบสาธิต แบบทดลองปฏิบัติการ การท่างานหรือ ท่ากิจกรรม 
เป็นกลุ่ม ฯลฯ 

     

๑๐. ห้องสมุดมีความทันสมัย บรรยากาศสะดวกสบาย มีหนังสอืต่ารา 
วารสาร สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งสืบค้นทางอีเล็กทรอนิกส์ ที่ทนัสมัย 
สะดวกแก่การศึกษาค้นควา้ และมีความเป็นระเบียบ 

     

๑๑. มีศูนย์หนังสือที่สะดวกแก่การซื้อหาต่ารา อุปกรณ์การเรียน  
การกีฬา การปฏิบัตทิดลองอย่างเหมาะสม 

     

๑๒. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายที่พร้อมส่าหรับ
การใช้งาน 

     

๑๓. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องพร้อมส่าหรับการใช้งาน      
๑๔. บรรยากาศในห้องเรียนเปิดเผย ไว้ใจซึ่งกันและกัน      
๑๕. มีบรรยากาศทางวชิาการเหมาะสมกับการเปน็สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

     

๑๖. ภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาคณะนี ้      
๑๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย      
๑๘. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคณาจารย ์      
๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่างๆ      
๒๐. คณาจารย์มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกัน      
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๒. วัฒนธรรมองค์กร “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
 

วัฒนธรรมองค์กร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 
(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. ค่าขวัญ “บ้านแห่งความส่าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  
กระตุ้นให้ท่านมีมานะในการเรียน 

     

๒. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย      
๓. นักศึกษาเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน      
๔. นักศึกษาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน      
๕. นักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์      
๖. นักศึกษารับรู้ความเป็นประชาคมแห่งความสา่เร็จของมหาวิทยาลัย      
๗. นักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในการเป็นประชาคม  
ที่รักการท่างานเป็นทีม 

     

๘. นักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเปน็ประชาคมที่รบัผิดชอบ 
ในหน้าที ่

     

๙. นักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเปน็ประชาคมที่ยดึมั่น            
ในวิธีการแห่งปัญญาและใชป้ัญญาในการแก้ปัญหา 

     

๑๐. นักศึกษารับรู้และตระหนักในความเป็นประชาคมที่ยึดมัน่ 
ในความเท่าเทียมกันของมนษุย ์

     

๑๑. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม   
ที่ตระหนักในเร่ืองการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

     

๑๒. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของการเป็นประชาคม            
ที่เคารพเสียงส่วนใหญ่ โดยไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย 

     

๑๓. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของการเป็นประชาคม 
แห่งปัญญาและการเรียนรู้ 

     

๑๔. นักศึกษารักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย      
๑๕. นักศึกษาเข้าใจและซาบซึง้ในเกียรติประวัติและคุณปูการ 
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
ที่มีต่อชาตบิ้านเมือง และมหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
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๓. พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 
 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 
(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวชิาที่สอน      
๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ      
๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏบิัติทดลอง  
ได้ทดลองใช้ความรู้ในการแก้ปญัหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ              
และไดส้ร้างความรู้ใหม่  

     

๔. คณาจารย์สร้างแรงจงูใจให้นักศึกษาอยากเรียนรู้      
๕. คณาจารย์มีความสามารถในการบรรยายและถา่ยทอดความรู้      
๖. คณาจารย์มีความทนัสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู ้      
๗. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน      
๘. คณาจารย์มีความสามารถในการจูงใจและเสริมแรง      
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา      
๑๐. คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค่าแนะนา่แก่นักศึกษา      
๑๑. คณาจารย์มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผลนักศึกษา      
๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา      
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นักศึกษารักษาระเบียบวินัย      
๑๔. นักศึกษาสามารถนา่ความรู้ไปใช้ประโยชนไ์ด้ทั้งในการปฏบิัติงานและ
การปฏิบัติตน 

     

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติทา่ให้นักศึกษาสามารถน่าความรู้
ไปใช้ในการท่างานได ้

     

๑๖. นักศึกษามีความพึงพอใจตอ่พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์      
๑๗. นักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผูส้อน      
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๓. พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 
 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 
(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวชิาที่สอน      
๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ      
๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏบิัติทดลอง  
ได้ทดลองใช้ความรู้ในการแก้ปญัหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ              
และไดส้ร้างความรู้ใหม่  

     

๔. คณาจารย์สร้างแรงจงูใจให้นักศึกษาอยากเรียนรู้      
๕. คณาจารย์มีความสามารถในการบรรยายและถา่ยทอดความรู้      
๖. คณาจารย์มีความทนัสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู ้      
๗. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน      
๘. คณาจารย์มีความสามารถในการจูงใจและเสริมแรง      
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา      
๑๐. คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค่าแนะนา่แก่นักศึกษา      
๑๑. คณาจารย์มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผลนักศึกษา      
๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา      
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นักศึกษารักษาระเบียบวินัย      
๑๔. นักศึกษาสามารถนา่ความรู้ไปใช้ประโยชนไ์ด้ทั้งในการปฏบิัติงานและ
การปฏิบัติตน 

     

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติทา่ให้นักศึกษาสามารถน่าความรู้
ไปใช้ในการท่างานได ้

     

๑๖. นักศึกษามีความพึงพอใจตอ่พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์      
๑๗. นักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผูส้อน      
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๔. การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย 
 

 
การให้บริการของหน่วยงานฯ 
 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 
(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ 

     

๒. เอกสาร สื่อและแหล่งความรู้ต่างๆ มีความพอเพียง      
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นควา้      
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าทีส่่านักวิทยบริการฯ      
ส านักคอมพิวเตอร์ 
๕. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ 

     

๖. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อยา่งสะดวก      
๗. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก      
๘. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าทีส่่านักคอมพิวเตอร์      
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๙. ได้รับความสะดวกสูงในการลงทะเบียนวชิาเรียน 

     

๑๐. บริการเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนมีประสิทธิภาพสูง      
๑๑. ระบบอาจารย์ทีป่รึกษามปีระสิทธิภาพสูง      
๑๒. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สา่นักส่งเสริมวิชาการฯ      
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๑๓. บริการแนะแนวมีประสิทธภิาพสูง 

     

๑๔. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง      
๑๕. กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษามีประสทิธิผลสูง      
๑๖. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สา่นักกิจการนิสิตนักศึกษา      
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย
ของเรามีสิ่งต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง เรียงล่าดับความส่าคัญเร่งด่วน ๓ เรื่อง 
 

๑. ............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
 

๒. ........................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ .............................................................. 

 

๓. .......................................................................................................................... .................. 
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบสอบถามการปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของอธกิารบดี 
 

ค าชี้แจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
ด้านคุณลักษณะผู้น่า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของอธิการบดีในช่วงปีงบประมาณ                
พ.ศ.๒๕๖๑ และประเมินค่าโดยการท่าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

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

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาวิชาการ 
 

 (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

 (  ) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) .................................. 
 

 (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
 

 (  ) ผู้น่าในองค์การนิสิตนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



236 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย
ของเรามีสิ่งต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง เรียงล่าดับความส่าคัญเร่งด่วน ๓ เรื่อง 
 

๑. ............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
 

๒. ........................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ .............................................................. 

 

๓. .......................................................................................................................... .................. 
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบสอบถามการปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของอธกิารบดี 
 

ค าชี้แจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
ด้านคุณลักษณะผู้น่า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของอธิการบดีในช่วงปีงบประมาณ                
พ.ศ.๒๕๖๑ และประเมินค่าโดยการท่าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

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

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาวิชาการ 
 

 (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

 (  ) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) .................................. 
 

 (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
 

 (  ) ผู้น่าในองค์การนิสิตนักศึกษา 
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๑. ด้านคุณลักษณะผู้น าของอธิการบดี 
 

 คุณลักษณะผู้น า 

ระดับคุณลักษณะ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

  ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก่าหนดทิศทาง                        
การด่าเนินงานของมหาวทิยาลยัอย่างมีคุณภาพ 

     

๒. เป็นผู้นา่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งประโยชน์สว่นรวม      
๓. มีความสามารถในการชี้นา่และรับผิดชอบต่อสังคม       
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ         
๕. สร้างขวัญก่าลังใจและให้การสนับสนนุความก้าวหน้า 
และสวัสดิการของผู้ใต้บังคบับญัชาทุกระดบัอย่างเหมาะสม 

     

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝา่ย 
และสนบัสนุนการท่างานเปน็ทมี 

     

๗. มีบุคลิกภาพที่นา่เชื่อถือศรัทธา      
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการดา่เนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการตัดสินใจ  
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

     

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพฒันามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า      
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๑. ด้านคุณลักษณะผู้น าของอธิการบดี 
 

 คุณลักษณะผู้น า 

ระดับคุณลักษณะ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

  ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก่าหนดทิศทาง                        
การด่าเนินงานของมหาวทิยาลยัอย่างมีคุณภาพ 

     

๒. เป็นผู้นา่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งประโยชน์สว่นรวม      
๓. มีความสามารถในการชี้นา่และรับผิดชอบต่อสังคม       
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ         
๕. สร้างขวัญก่าลังใจและให้การสนับสนนุความก้าวหน้า 
และสวัสดิการของผู้ใต้บังคบับญัชาทุกระดบัอย่างเหมาะสม 

     

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝา่ย 
และสนบัสนุนการท่างานเปน็ทมี 

     

๗. มีบุคลิกภาพที่นา่เชื่อถือศรัทธา      
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการดา่เนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการตัดสินใจ  
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

     

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพฒันามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า      
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๒. ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ของอธิการบดี 
 

การบริหารงานตามหน้าที่ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(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 และข้อบังคับของทางราชการและ 
ของมหาวิทยาลัย 

     

๖. จัดท่าแผนพฒันามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลยั 

     

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส่าเร็จตามเป้าหมาย 
อย่างครบถ้วน 

     

๘. ติดตามประเมินผลการดา่เนนิงานด้านต่างๆ      
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวชิาชีพ      
๑๐. เสนอรายงานประจ่าปี มีขอ้มูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจน ครอบคลุม 
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

     

๑๑. น่าข้อมูลจากรายงานประจา่ปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ              
ในการบริหารงานและพฒันามหาวิทยาลยั 

     

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ด้วยความเหมาะสมและเปน็ธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด่าเนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์และขา้ราชการ รวมทั้ง ส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

     

๑๔. น่ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 
ไปบริหารงาน 
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๓. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
ได้ผลการปฏิบัตงิานตามที่กา่หนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ 
และเวลาให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เก่ียวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก่าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผดิชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าที่ตามเป้าหมายที่ก่าหนด  
โดยส่านึกในความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส  :  
บริหารงานอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา  มีข้อมูลชัดเจน  
และตรวจสอบได้   

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ 
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 

     

๗. หลักการกระจายอ านาจ :  
มีการกระจายอ่านาจสู่หน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างประสิทธิภาพ  
ในการด่าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

๘. หลักนิติธรรม :  
ใช้อ่านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัในการบริหาร               
ด้วยความเป็นธรรม ค่านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เก่ียวข้อง 

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบตัิงาน 
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเนน้กระบวนการหาข้อตกลง 
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มทีไ่ด้และเสียประโยชน์ 
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๓. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
ได้ผลการปฏิบัตงิานตามที่กา่หนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ 
และเวลาให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เก่ียวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก่าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผดิชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าที่ตามเป้าหมายที่ก่าหนด  
โดยส่านึกในความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส  :  
บริหารงานอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา  มีข้อมูลชัดเจน  
และตรวจสอบได้   

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ 
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 

     

๗. หลักการกระจายอ านาจ :  
มีการกระจายอ่านาจสู่หน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างประสิทธิภาพ  
ในการด่าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

๘. หลักนิติธรรม :  
ใช้อ่านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัในการบริหาร               
ด้วยความเป็นธรรม ค่านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เก่ียวข้อง 

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบตัิงาน 
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเนน้กระบวนการหาข้อตกลง 
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มทีไ่ด้และเสียประโยชน์ 
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ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง 
 

 ๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 

 ๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 

 ๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
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แบบสอบถามการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์ 
 

ค าชี้แจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์ ซึ่ง หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
สถาบัน รองผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการศูนย์ รองผู้อ านวยการศูนย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

 ๒.ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน /
โรงเรียน/ศูนย์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็น
ว่าเหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

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

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

๑. คณะที่สังกัด 
 

 (   ) คณะครุศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 (   ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาการจัดการ 
 

 (   ) บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 (   ) วิทยาลัยการดนตรี 
 

 (   ) ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์......................................... 
 

๒. การด ารงต าแหน่ง 
 

 (   ) ประธานสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 
 

 (   ) คณาจารย์ 
 

 (   ) หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ 
 

 (   ) อ่ืนๆ ( โปรดระบุ............................... ) 
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แบบสอบถามการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์ 
 

ค าชี้แจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์ ซึ่ง หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
สถาบัน รองผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการศูนย์ รองผู้อ านวยการศูนย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

 ๒.ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน /
โรงเรียน/ศูนย์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็น
ว่าเหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

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

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

๑. คณะที่สังกัด 
 

 (   ) คณะครุศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 (   ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาการจัดการ 
 

 (   ) บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 (   ) วิทยาลัยการดนตรี 
 

 (   ) ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์......................................... 
 

๒. การด ารงต าแหน่ง 
 

 (   ) ประธานสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 
 

 (   ) คณาจารย์ 
 

 (   ) หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ 
 

 (   ) อ่ืนๆ ( โปรดระบุ............................... ) 
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๑. ด้านคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย ์
 

 คุณลักษณะผู้น า 

ระดับคุณลักษณะ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก่าหนดทิศทาง การดา่เนินงานของ
คณะ/วิทยาลัย/ส่านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์ อย่างมีคุณภาพ 

     

๒. เป็นผู้นา่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม      
๓. มีความสามารถในการชี้นา่และรับผิดชอบต่อสังคม       
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ         
๕.สร้างขวัญก่าลังใจ และให้การสนับสนนุความก้าวหน้า 
และสวัสดิการของผู้ใต้บังคบับญัชาทุกระดบัอย่างเหมาะสม 

     

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝา่ย 
และสนบัสนุนการท่างานเปน็ทมี  

     

๗. มีบุคลิกภาพที่นา่เชื่อถือศรัทธา      
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการดา่เนินงานของคณะ/
วิทยาลัย/สา่นัก/สถาบนั/โรงเรียน/ศูนย ์

     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการตัดสินใจ  
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

     

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพฒันาคณะ/วิทยาลยั/สา่นัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ศูนย์ ให้มีความเจริญก้าวหน้า 
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๒. ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย ์
 

การบริหารงานตามหน้าที่ 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศนูย์                 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบงัคับ               
ของทางราชการและของมหาวทิยาลัย 

     

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวทิยาลัย      
๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์   
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบงัคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลยั 

     

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

     

๕. ควบคุม ดูแล สถานที่และทรัพย์สินของคณะ/วทิยาลัย/สา่นกั/สถาบนั/
โรงเรียน/ศูนย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ
ของทางราชการและของมหาวทิยาลัย 

     

๖.จัดท่าแผนพฒันาคณะ/วิทยาลัย/สา่นัก/สถาบนั/โรงเรียน/ศูนย์  
ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวทิยาลัย 

     

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส่าเร็จตามเป้าหมายอย่าง
ครบถ้วน 

     

๘. ติดตามประเมินผลการดา่เนนิงานด้านต่าง ๆ      
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวชิาชีพ      
๑๐. เสนอรายงานประจ่าปี มีขอ้มูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจ
ต่างๆ ของคณะ/วทิยาลัย/สา่นกั/สถาบนั/โรงเรียน/ศนูย ์

     

๑๑. น่าข้อมูลจากรายงานประจา่ปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ           
ในการบริหารงานและพฒันาคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย ์

     

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารคณะ/วทิยาลัย/สา่นกั/สถาบนั/
โรงเรียน/ศูนย์ ด้วยความเหมาะสมและเปน็ธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด่าเนินงานของสภาวิชาการ                
สภาคณาจารย์และขา้ราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะ/วิทยาลัย/สา่นัก/สถาบนั/โรงเรียน/ศูนย ์

     

๑๔. น่ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับคณะ/วิทยาลัย/
ส่านัก/สถาบนั/โรงเรียน/ศูนย์ ไปบริหารงาน 
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๒. ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย ์
 

การบริหารงานตามหน้าที่ 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศนูย์                 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบงัคับ               
ของทางราชการและของมหาวทิยาลัย 

     

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวทิยาลัย      
๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์   
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบงัคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลยั 

     

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

     

๕. ควบคุม ดูแล สถานที่และทรัพย์สินของคณะ/วทิยาลัย/สา่นกั/สถาบนั/
โรงเรียน/ศูนย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ
ของทางราชการและของมหาวทิยาลัย 

     

๖.จัดท่าแผนพฒันาคณะ/วิทยาลัย/สา่นัก/สถาบนั/โรงเรียน/ศูนย์  
ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวทิยาลัย 

     

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส่าเร็จตามเป้าหมายอย่าง
ครบถ้วน 

     

๘. ติดตามประเมินผลการดา่เนนิงานด้านต่าง ๆ      
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวชิาชีพ      
๑๐. เสนอรายงานประจ่าปี มีขอ้มูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจ
ต่างๆ ของคณะ/วทิยาลัย/สา่นกั/สถาบนั/โรงเรียน/ศนูย ์

     

๑๑. น่าข้อมูลจากรายงานประจา่ปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ           
ในการบริหารงานและพฒันาคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย ์

     

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารคณะ/วทิยาลัย/สา่นกั/สถาบนั/
โรงเรียน/ศูนย์ ด้วยความเหมาะสมและเปน็ธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด่าเนินงานของสภาวิชาการ                
สภาคณาจารย์และขา้ราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะ/วิทยาลัย/สา่นัก/สถาบนั/โรงเรียน/ศูนย ์

     

๑๔. น่ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับคณะ/วิทยาลัย/
ส่านัก/สถาบนั/โรงเรียน/ศูนย์ ไปบริหารงาน 
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๓. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศนูย์ 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
ได้ผลการปฏิบัตงิานตามที่กา่หนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :   
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ  
และเวลา ให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เก่ียวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก่าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผดิชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าที่ตามเป้าหมายที่ก่าหนด            
โดยส่านึกในความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส  :  
บริหารงานอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้                

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ          
เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/สา่นัก/สถาบนั/ศนูย์ 

     

๗. หลักการกระจายอ านาจ :  
มีการกระจายอ่านาจสู่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ          
ในการด่าเนินงานที่ดีให้แก่คณะ/วิทยาลัย/สา่นัก/สถาบนั/โรงเรียน/ศูนย ์

     

๘. หลักนิติธรรม :  
ใช้อ่านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัในการบริหาร 
ด้วยความเป็นธรรม ค่านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เก่ียวข้อง 

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบตัิงาน 
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานคณะ/วิทยาลัย/สา่นกั/สถาบนั/โรงเรียน/ศนูย์  
โดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้ 
และเสียประโยชน ์
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ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง 
 

 ๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 

 ๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 

 ๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



246 

ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง 
 

 ๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 

 ๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 

 ๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

247 

 

แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

๑. หลักสูตร / หน่วยงานมีผลการด่าเนินงานที่ส่าคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  อะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

๒. หลักสูตร / หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการด่าเนินงานอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

๓. หลักสูตร / หน่วยงานมีข้อเสนอแนะเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
อะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก จ 
ภาพการด าเนินงาน 
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ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

การรับฟังแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
ณ วันที่ 19 เมษายน 256๑ 

การรับฟังแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
ณ วันที่ 19 เมษายน 256๑ 
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ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

การตรวจเยี่ยมหลักสูตรโดดเด่นของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 256๑ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 
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ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

การตรวจเยี่ยมหลักสูตรโดดเด่นของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 256๑ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 
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ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

การตรวจเยี่ยมหลักสูตรโดดเด่นของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 256๑ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 
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ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน/ส านักต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคมคม 256๑  
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ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน/ส านักต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคมคม 256๑  
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รางวัลแห่งความภาคภมูิใจของมหาวิทยาลัย 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 31/10/2018 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับ 1 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสอง การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ปปช.) ผลการประเมินอยู่ ในระดับสูงสุด  
คิดเป็นคะแนน 93.57 ได้อันดับที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในก ากับ 81 แห่ง 

 
 

ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย : BSRU News   
อ่านต่อที่ : http://www.bsru.ac.th/news/archives/5293 
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