


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยในภาพรวมจะมีพันธกิจส าคัญ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 157 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในระบบราชการ 75 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐหรือนอกระบบราชการ จ านวน 17 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จ านวน 69 แห่ง วิทยาลัยชุมชน จ านวน 19 แห่ง นอกจากน้ันยังมีสถาบันที่จัดการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย 
ที่ไม่ได้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกส่วนหน่ึง

จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและการแข่งขันในยุคศตวรรษที่ 21 ประกอบกับรัฐบาลไทยภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้ชูแนวคิดการพัฒนาประเทศให้มีความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางปัญญา  สถาบันอุดมศึกษาของไทยซ่ึงเป็นหน่ึงในองค์กรที่จะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่ นับวัน              
จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้นทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์               
ที่มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารและประชาคมก าหนดขึ้นและมีสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับติดตาม จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้
มหาวิทยาลัยก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 โดยต้องเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ เกิด              
องค์ความรู้และนวัตกรรมทางปัญญา เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ตามนโยบายของรัฐบาล

สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการที่มหาวิทยาลัยจะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากลน้ัน ทุกมหาวิทยาลัย  
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถเพียงพอที่จะน าพาทุกภาคส่วนไปสู่ เป้าหมาย             
ตามนโยบายของรัฐบาล สิ่งแรกที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องท าคือ การ Re-profiling เพื่อปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึง
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันที่จะต้องผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะสูง สร้างงานวิจัย 
ขยายองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เพื่อรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคตและเพื่อยกระดับขีด ความสามารถ                    
ในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยต้องปรับระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม และ                        
มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดกรอบแผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ตามภาพ



ในส่วนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี               
ความเป็นเลิศนั้น ได้เน้นการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
ประเทศ  และการ Re-profiling เพ่ือปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   
ให้เ ป็นไปตามกรอบแผนงานการจัดการศึกษาดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว            
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องค านึงถึงศักยภาพและความเป็นเลิศเฉพาะของ
ตนเอง  แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ความเป็นเลิศ ในท่ีนี่จะได้น าเสนอเฉพาะประเด็นหลัก 4 ด้านดังต่อไปนี้

ประการแรก ด้านการจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตหรือจัดการศึกษา               
เพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานและความต้องการของผู้ประกอบการ               
อย่างแท้จริง โดยค านึงถึงศาสตร์ท่ีเหมาะกับสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมโลก ตลอดจนความพร้อมและความถนัดของตนเอง และ
ขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เน้นการมีส่วนร่วม                     
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันทางเศรษฐกิจท่ีต้องอาศัย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตร                      
เพ่ือตอบโจทย์รัฐบาลตามความถนัดและความโดดเด่น 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ด้านการดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยมีหลักสูตร
รองรับไม่น้อยกว่า 70 หลักสูตร มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนรับสมัคร
นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาให้เหมาะสมกับศักยภาพท่ีมีอยู่และสามารถ
พัฒนาได้จริงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการคัดเลือกและให้ทุนผู้ เรียน                
ท่ีมีความสามารถสูง และความสามารถเฉพาะ ด้าน มีการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่าง เต็มท่ี                  
มกีารจัดเตรียมประสบการณ์และสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ในแต่ละ
หลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสม เน้นจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ด้วยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เน้นการเรียนการสอนด้วยการลงมือ
ปฏิบัติในเชิงแก้ปัญหาให้ครอบคลุมในทุกหลักสูตร เน้นการสร้างอัตลักษณ์
เฉพาะท่ีโดดเด่นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่บัณฑิต และท่ีส าคัญคือมีการสร้าง
เครือข่ ายความร่ วมมือในการผลิตบัณฑิตกับสถาน ประกอบการ                         
ผู้ใช้ บัณฑิต องค์กรในเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชน 
ท้ังในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะและการเพ่ิมความรู้ท่ีทันสมัย
ให้แก่กลุ่มผู้เรียนในวัยท างาน และในกลุ่มผู้สูงวัยในรูปแบบหลักสูตร               
ระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาวอีกเป็นจ านวนมาก

ด้านคณาจารย์และบุคลากร มีการคัดเลือกเพื่อให้ไ ด้ผู้สอน                
ท่ีมีคุณภาพด้วยการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือกและการสร้าง
แรงจูงใจเ พ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมี คุณธรรม                
มาเป็นอาจารย์  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และ บุคลากรเ              
พ่ิมพูนความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการให้ทุนสนับสนุนให้
เข้าอบรมระยะสั้น ระยะยาว  และทุนศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นท้ัง ใน             
และต่างประเทศ ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
ผลงานทางวิชาการและท าวิจัยด้วยการให้ทุนสนับสนุนท้ังแหล่งทุนภายใน
และแหล่งทุนภายนอก ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าเสนองานในเวทีต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ  

ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 
4 กลุ่มใหญ่ตามความถนัดและตามศักยภาพในการผลิตบัณฑิต              
เพื่อสร้างความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละแห่ง 
ได้แก่ 1) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย 9 แห่ง เน้นผลิตบัณฑิตและนักวิจัย
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและไปแข่งขันระดับโลก 2) มหาวิทยาลัย
รัฐเดิมและในก ากับ 22 แห่ง ผลิตบัณฑิตและนักวิจัยตอบสนอง           
การพัฒนาประเทศ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 33 แห่ง เน้นการผลิต
บัณฑิตสายครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ งานวิจัย และบริการวิชาการท่ีมี
จุด เน้น เพื่อการพัฒนาชุมชนท้อง ถ่ินให้มีความเ ข้มแข็ง  และ4) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง  เน้นด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีเน้นการปฏิบัติ

มหาวิทยาลั ยแต่ ละกลุ่ม มุ่ ง เน้ นจั ดการ เ รียนการสอน                  
เพื่อสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของประเทศ 6 เรื่องหลัก ๆ 
ได้แก่ ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านพลังงาน ด้านสังคมสูงอายุ                
ด้านการสร้างเมืองอัจฉริยะ ด้านทรัพยากรน้ า และด้านภูมิอากาศ 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือวิจัยข้ามศาสตร์  
ข้ามมหาวิทยาลัย และข้ามประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด



ภาครัฐและภาคเอกชน ในการแสวงหาแหล่งทรัพยากรเพ่ือการลงทุน      
และการด าเนินงาน การสร้างระบบพันธมิตรในการด าเนินงาน (Partnership)
ร่วมกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 
(SME : Small and Medium Enterprises) และองค์กร ต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมการผลิตบัณฑิตและด าเนินงานในรูปของพันธมิตรที่
สามารถใช้ก าลังคน ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ร่วมกัน มุ่งประโยชน์ร่วมกันในการผลิตก าลังคน การพัฒนาบุคลากร การวิจัย
พัฒนา และการบริการวิชาการ การเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในการพัฒนาครูในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเน้นการสร้างระบบเครือข่าย 
(Network) กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ และต่างประเทศเพ่ือช่วยเพ่ิม
ทรัพยากรด้านวิทยาการความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือการเรียนรู้                
ใช้ทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีร่วมกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร การพัฒนาแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ประการที่สอง ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ นับเป็นหัวใจ
ส าคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นให้อาจารย์                 
ในทุกหลักสูตรแสว งหาองค์ ความรู้ และสร้ า งนวัตกรรม ในศ าสต ร์                            
ที่ตนถนัดและเชี่ยวชาญ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร                  
ให้มีศักยภาพเป็นทั้งนักวิชาการควบคู่กับการเป็นนักวิจัยไปพร้อม ๆ กัน 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาจารย์ท าวิจัยเชิงพ้ืนที่               
ในลักษณะการบูรณาการระหว่างศาสตร์เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ มีการ
ก าหนด พ้ืนที่ ความรับผิดชอบเ พ่ือใ ห้ง่ ายต่อการศึกษาข้อมูล เชิ งลึก                 
มีการก าหนดกรอบงานวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นและเน้นการวิจัยเพ่ือการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
แก้ปัญหาสั งคมและสิ่ งแวดล้อมเป็นส าคัญ เมื่อได้องค์ความรู้ที่ เ ป็น                  
ประโยชน์แล้ว เน้นให้อาจารย์และนักศึกษาได้น าองค์ความรู้ที่ได้ไปบริการ                  
และเผยแพร่ให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือให้ประชาชน                    
ได้รับ ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ประการที่สาม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปัจจุบัน
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติ                  
ที่ จู่โจมเข้ามาอย่างหนักหน่วงผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อเทคโนโลยี                  
การสื่อสารสมัยใหม่ ท าให้คนรุ่นใหม่มองข้ามวัฒนธรรมและประเพณีไทย
ดั้งเดิม ตลอดจนมองเห็นคุณค่าของความเป็นไทยลดน้อยลงไป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในฐานะของการเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูง และ
มีความโดดเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับแนวหน้า จึงได้มีการเน้นบทบาท
ด้านการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมากเป็นพิเศษ มีทั้งการจัดท า
หลักสูตรที่เป็นศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย นาฏยศิลป์ไทย การดนตรีไทย 
ภาษาไทย และสังคมประวัติศาสตร์ไทย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยมีศูนย์แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทันสมัย  ซ่ึงได้รวบรวม
ทั้งงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านนี้ไว้ส าหรับเป็นแหล่งค้นคว้าและบริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึ ง เน้นการน าผลงานวิ จัยด้านศิลปวัฒนธรรม                           
ไปใช้ เผยแพร่ให้ผู้ที่ เ ก่ียวข้องในท้องถิ่นได้น าไปใช้ต่อยอดสร้างมูลค่า                   
ในเชิงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ประการสุดท้าย ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย นอกจากการ
ปรับระบบการบริหารจัดการภายในทุกด้านให้ได้มาตรฐานสากลและการ
มุ่งเน้นปลูกฝังค่านิยมองค์กร “MORALITY” ( M = Moral คุณธรรมประจ าใจ
, O = Orderliness วินัยประจ าตน, R = Responsibility เป่ียมล้นรับผิดชอบ,
A = Adoration มอบใจให้องค์กร, L = Loveliness เอ้ืออาทรแบ่งปัน , I =
Innovation สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, T=Teamwork ร่วมใจพัฒนา, Y=Yield
น าพาสู่ความส าเร็จ) แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เน้น
อาศัยการสนับสนุนของฐานมวลชน จากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ทั้ง จาก

องคมนตรี ติดตามการด าเนินงานการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2561

การประชุมเครือข่ายอธิการบดีนานาชาติ 
ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

บทสรุป ความส าเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ มาตรฐาน          
สากลอยู่ที่การได้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา             
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ การสนองตอบต่อภารกิจที่ท้ าทายตามนโยบาย                 
การพัฒนาประเทศ การที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะประสบความส าเร็จ                
สูงสุดได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในการท างานของบุคลากร               
ที่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของแต่ละยุคสมัย การเน้นตัวชี้วัด              
ผลลัพธ์ของการท างานในเชิงคุณภาพในทุกด้าน และโดยเฉพาะย่าง ย่ิง                 
คือการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่จะต้องสร้างระบบการท างานรองรับ                
ได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส าคัญ
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ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ จัดโครงการประชุมสัมมนาทบทวน                   
งานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่  23–24 
ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                     
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี น าเสนอรายงาน
ผลการด าเ นินงานของมหาวิทยาลั ย ปี งบประมาณ พ .ศ.2561                  
และการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ
จาก 4 สภา  น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภา
มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตัวแทน
จากสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ ตัวแทน
จากสภาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์  ตัวแทนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี 
ตัวแทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชุมเพื่อทบทวนและปรับ                 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามข้อมูลการรายงานและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการทั้ง 4 สภา วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



1) ควรจัดท าโครงการต่าง ๆ โดยสร้างบรรยากาศแห่งการ
เ รียน รู้ให้ เ กิด ข้ึนในมหาวิทยาลั ยให้ผู้ ท่ี อ ยู่ ในบรรยากาศนั้ น
กระตือรือร้นและพัฒนาตนเอง

2) ควรจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโดยเฉพาะต าแหน่งคณบดี
และรองคณบดีใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองกระบวนการและ
ข้ันตอนการบริหารหน่วยงาน โดยอาจเปิดหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
ด้านการบริหารการศึกษา การเข้าสู่ต าแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย     

3) ควรพัฒนาเร่ืองการจัดตั้งวิทยาลัยผู้สูงวัยและด าเนินการ
ให้เป็นระบบ นอกจากจะช่วยสร้างภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย                 
ก็ยัง ช่วยประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สูงวัยเพ่ิมมากข้ึน

4) ควรจัดท าระบบเครดิตแบงค์เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัย               
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีวิธีการเรียนท่ีหลากหลาย และวัดผลการเรียน                
โดยอาจเก็บเครดิตแบงค์ไว้ 5 ปี หรือ 8 ปี โดยน าเครดิตนั้นมาย่ืน
ขอรับปริญญาได้

5) ควรทบทวนเร่ืองการบริหารความเสี่ยงทุกปี เนื่องจาก
บริบทความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

6) ควรพิจารณาถึงความเพียงพอของห้องปฏิบัติการในคณะ
ต่าง ๆ โดยจัดท าศูนย์เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เป็นกองกลาง ให้กับ
นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกคณะ ได้มีโอกาสใช้งาน ร่วมกันเพื่อลด
ปัญหาความขาดแคลนของสาขา และบริหารจัดการห้องเรียน เพ่ือเอื้อ
ประโยชน์การใช้ห้องเรียนของสาขาวิชาและคณะ

7) ควรพิจารณาความโดดเด่นตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
โดยก าหนดแผนพัฒนากลยุทธ์ /แผนปฏิบัติการ (๕ ปี) จัดหา/
สนับสนุนงบประมาณรองรับแผนพัฒนาฯ / แผนปฏิบัติการ ก าหนด
แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานของศูนย์ / ส านักงาน ในต าแหน่งผู้บริหาร (บุคลากร
สายสนับสนุน)

8) ทุกคณะควรตั้งเป้าหมายของคะแนนการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยไม่ควรลดลงจากปีท่ีผ่านมา

9) ควรพิจารณาผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา             
ในตัวชี้วัดท่ีต่ ากว่าเกณฑ์และไม่เป็นไปตามเป้าหมายว่ามีสาเหตุใด 
และควรมีวิธีการปรับปรุงอย่างไร

10) ควรเน้นเร่ืองการให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ (outcome) 
และผลกระทบในการท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยน ามาใช้เป็นตัวชี้วัด (KPI) 
ในแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

11) ผลการรายงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินท่ีเพ่ิมข้ึน
กว่าปีท่ีผ่านในทุกด้าน จึงมีข้อสังเกตเร่ืองการตอบแบบประเมินว่า
นักศึกษาตอบแบบประเมินร้อยละ ๘๐ แต่อาจารย์ตอบแบบประเมิน
เพียงร้อยละ ๓๐  ดังนั้นในปีต่อไปนี้ให้คณาจารย์เข้ามามีส่วน ร่วม           
ในการประเมินการบริหารมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 

12) ควรปรับตัวชี้วัดเร่ืองต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมี วิธีการ              
ตั้งเป้า KPI โดยให้พิจารณาจากปีฐาน พิจารณาแนวโน้มปีท่ีผ่านมา
ย้อนหลังไป ๕ ปี พิจารณาจากนโยบายประเทศไทย พิจารณาความ
พร้อมของมหาวิทยาลัยและคณะ การพัฒนาเศรษฐกิจต้อง S new
Curve ต้องตั้งเป้าหมายว่าอย่างน้อยต้องให้ได้มาตรฐาน (Standard)

13) ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒0ปี (๒๕๖๐ -
๒๕๗๙) ที่เกี่ยวข้อง ๘ เร่ือง คือ 

(1) ผู้เรียนต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงข้ึน
(2) ตัวชี้วัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะบัณฑิตท่ีผลิตไป 
(4) ร้อยละของการวิจัยสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาสูงข้ึน

และตีพิมพ์มากข้ึน    
(5 )  การส ร้างความ เป็นพลเมื อง  Civic Education 

ซึ่งสอดคล้องกับพระราโชบายของรัชกาลท่ี ๑๐   
(6) การแก้ปัญหานักศึกษาออกกลางคันให้มีอัตราที่ลดลง 

ได้แก่  Survival Rate คือ รักษาอัตรานักศึกษาเข้าและออก และการ
ลดสาเหตุท่ีนักศึกษาออกกลางคัน 

(7) มหาวิทยาลัยต้องมีนักศึกษาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มากข้ึน 

(8) มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วได้งาน
ท าเพ่ิมข้ึน 

14) ควรสนับสนุนงบประมาณด้านงบบุคลากรให้มาก ข้ึน              
โดยพัฒนาทุกระดับตั้งแต่ ผู้บริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน

15) ควรปรับตัวให้อยู่รอดจากสถานการณ์ของนักศึกษาลดลง 
โดยมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอย่างไรหากนักศึกษาลดลง

16) ควรสร้าง Community College ให้นักศึกษาสามารถ
เรียนในมหาวิทยาลัยได้จนส าเร็จการศึกษา โดยส านักกิจการนักศึกษา
ควรเข้ามาช่วยเหลือนักศึกษา

17) ควรวางแผนให้นักเรียนในโรงเรียนระดับต้นๆ เข้ามาเรียน            
ในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัย 



1) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน โดยมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญแนะน า วิธีการ 
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้อาจารย์ในสาขานั้น ๆ ได้ท าผลงาน            
ท่ีถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และมีคุณภาพ การบูรณาการทาง
วิชาการหลากหลายศาสตร์ การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ
ทางวิชาการ และการตั้ ง งบประประมาณรองรับในการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ อาจารย์จะส่งผลงานจ าเป็นต้องผ่าน
การรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้น 

2) ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โดยส่งเสริม
ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

3) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 
โดยอาจต้องก าหนดนโยบายชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์  
ให้พัฒนาไปสู่วุฒิปริญญาเอกท้ังในประเทศ และต่างประเทศ

4) ควรส่งเสริมคนดีท่ีมีอยู่ เพื่อให้คนดี คนเก่ง ท างานกับ
มหาวิทยาลัยให้นานท่ีสุด

5) ควรจัดสรรทุนให้อาจารย์ไปเรียนรู้จากมหาวิทยาลัย               
ท่ีติดอันดับหนึ่งในเอเชียหรือมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก              
เ พ่ือ ศึกษาวิธี การจั ดการ เ รียนการสอน ให้ ผู้ เ รียนมี คุณภาพ 
จนติดอันดับการจัด Ranking

6) ควรจัดเตรียมทุนส าหรับให้อาจารย์ไปพัฒนาตนเอง             
ด้านวิชาการเพิ่มมากข้ึน

7) ควรพัฒนาอาจารย์ ให้ มีความสามารถด้ านการใช้
ภาษาอั งกฤษ และด้านระบบไอที โดยน าระบบไอทีเข้ามาช่วย                
ด้านการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ

8) ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง
นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ด้วยการพัฒนาตนเอง           
ใน ๓ ด้าน คือ ด้านการท าวิจัย ด้านการท าโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน และด้านการมีสมรรถนะทางวิชาชีพ 

9) ควรส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพบุคลากรให้มีการจัดท า
งานวิจัยเพิ่มข้ึน โดยการลดภาระการสอนของอาจารย์ และมีการ
เสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ

10) ควรต่ออายุสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จนถึง ๖๐ ปี
11) ควรพิจารณาคืนเงิน 0.2 ท่ีหักจากค่าจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี

1) ควรจัดตั้งส านักงานวิชาการเพื่อดูแลจัดการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของอาจารย์ เอกสารทางวิชาการที่เป็นบทความ   
และงานวิจัย ท้ังในและต่างประเทศ 2) ควรส่งเสริมให้น าผลงานวิจัย
ของอาจารย์มาจัดท าเป็นหนังสือหรือต ารา เพื่อพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการใหสู้งข้ึน

3) ควรส่งเสริมการท างานวิจัยของอาจารย์ โดยให้นับ
งานวิจัยเป็นภาระงานท่ีเป็นผลงานของผู้จัดท าก าหนดเป็นเกณฑ์ 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยให้ถือว่า            
การท าวิจัยเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งทดแทนการเรียน      
การสอนได้ ๑ ชิ้น

4) ควรบูรณาการงานวิจัยกับเร่ืองการบริการวิชาการแก่
ชุมชน

5) ควรยกระดับงานวิจัยโดยการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
และบริหารงานด้วยตนเองในลักษณะ Business Unit ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาด้วยตัวเอง

1) ควรพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบหลักสูตร
ออนไลน์ (Online Course)  โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้อาจารย์เป็นไกด์ และควรส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการน า              
มัลติมีเดียมาช่วยในการสอน 

2) ควรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เร่ือง              
การสอนระดับอุดมศึกษา เพื่อให้คณาจารย์หรือผู้บริหารรุ่นใหม่ 
ไดม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3) ควรพัฒนาหลักสูตรท่ียังอ่อนอยู่ให้เข้มแข็งมากข้ึน และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานปกติ เพื่อจูงใจให้มีผู้มาสมัครเรียนเพิ่มข้ึน

4) ควรพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลก 
และพัฒนาเร่ืองการจัดการเรียนการสอนให้เป็น รูปธรรม และ
เตรียมการรับมือกับปัญหานักศึกษาลดจ านวนลงอย่างมาก 

5) ควรพิจารณาหลักสูตรความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
โดยจัดหากรอบอัตราก าลังและงบประมาณสนับสนุนแนวทางของ
หลักสูตรความเป็นเลิศ จัดหางบพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมหลักสูตร
ความเป็นเลิศ และจัดหางบพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพ             
ให้เป็นไปตามหลักสูตรความเป็นเลิศ

6) ควรส่งเสริมจัดท าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท
ปริญญาเอก) ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ เนื่องจากศักยภาพ
คุณวุฒิของอาจารย์เพียงพอที่จะจัดท าได้

7) สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหลักสูตร              
ระยะสั้น (Mini-course) เพื่อหารายได้ให้กับหน่วยงาน



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

ผลการประเมินการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ ตาม
แผ น ก ล ยุท ธ์ ข อ ง ม หา วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๒ 
( ฉ บั บ ป รับ ป รุ ง )  ก ล่ า ว โ ด ย ส รุป ไ ด้ ว่ า              
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดแผนกลยุทธ์ โดยผ่านการเห็นชอบจาก
สภา มห าวิ ท ยา ลั ย  ซึ่ ง ประกอ บด้ ว ย  ๖ 
แผนกลยุทธ์  โดยมีผลการด าเนินงานตาม               
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ท่ีได้ก าหนด                   
ตัวชี้วัดท้ังหมด ๙๘ ตัวชี้วัด 

เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวชี้วัดท่ีมี            
ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๖๕ ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๓ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
เป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๒๔ ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๔.๔๙ นั้น หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่เป็นไปตามเป้าหมายและ
สูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๘๙ ตัวช้ีวัด คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๘๒  หากพิจารณาตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๙ ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๑๘ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมิน
ต่ ากว่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๒ 
(ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
จ าแนกตามกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย 
จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่

- นักศึกษาที่สอบแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (จ านวน ๓ 
ตัวชี้วัด)

- บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา ท้ังในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี 

กลยุทธ์ท่ี ๒ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนา
หลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาบัณฑิตให้มี คุณภาพ ตัวชี้วัดท่ีมีผลการ
ประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ผลงานของนั กศึกษาและผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกท่ีได้ รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ 
น าโดย ดร.พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง ประธานกรรมการ นายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมย์ขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สรายุทธ์ เศรษฐขจร และรองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน    
ผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยแบ่งการรายงานผลเป็น 6 ส่วน ดังนี้

* บทสรุปย่อจาก รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561           
ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก,2561), ค.



กลยุทธ์ท่ี ๓ การเสริมสร้างศักยภาพด้าน
งานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- โครงการวิจัย /งานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร

กลยุทธ์ท่ี ๔ การให้บริการวิชาการตามความ
ต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน ตัวชี้วัดบรรลุตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

กลยุทธ์ ที่  ๕ การอนุ รั กษ์  เผยแพร่ ศิลป-
วัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้

กลยุทธ์ท่ี ๖ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลัก                  
ธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมาย จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

- อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
- บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีต าแหน่งสูงข้ึน

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

1) ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาและอาจารย์ โดยอาจจะด าเนินการจัดสอบ
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี พร้อมการจัด
กิจกรรมให้ความรู้เพื่อการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอั ง กฤษ  และส ร้ า งบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมทางภาษาอังกฤษ เช่น การจัดท า
เอกสารการสอนท่ีสอดแทรกภาษาอั งกฤษ 
การจัดท าป้ายสองภาษา สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

2) ควรพัฒนากระบวนการติดตามและ                          
การประเมินผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต                
ให้มีประสิทธิภาพข้ึน และวิ เคราะห์สาเหตุ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตท่ีมีแนวโน้มลดลง 
บัณฑิตท างานไม่ตรงกับสาขาวิชา และบัณฑิต              
ท่ีไม่มีงานท าเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน

3) ควรพัฒนากระบวนการติดตามและ               
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต            
ให้มีประสิทธิภาพข้ึน และน าผลการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติของผู้ใช้บัณฑิตมาวิเคราะห์ต่อยอด             
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร

4) ควรวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตรที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล         
ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

5) ควรบูรณาการการเรียนการกับการท างาน              
โดยอาจพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับ
ผู้ประกอบการที่ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพท้ังในและต่างประเทศหรือ สามารถเทียบ
เป็นหน่วยกิตในรายวิชาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

6) ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วม                 
ในกระบวนการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ร่วมกับอาจารย์  หรือมหาวิทยาลัยควรก าหนด
ตัวชี้วัดให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททุกคนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

7) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถขอเงินทุน
สนับสนุนด้านการวิจัยจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ 
จากภายนอกสถาบัน และมีการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยในฐาน Scopus และฐานข้อมูลสากล               
ให้เพิ่มมากข้ึน

8) ควรส่ งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์
สามารถน าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย               
ต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาและผลักดันต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือเชิง
สาธารณะ

9) ควรประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี
ศึกษาในช่องทางข่าวสารออนไลน์ให้ทั่วถึง เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในด้านแหล่งข้อมูลทาง
วัฒนธรรม ด้านการสร้างเครือข่าย และด้านการเป็น
แม่ข่ายของแหล่งเรียนรู้ในฝั่งธนบุรี และด้านการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

10) ควรปรับค่าเป้าหมาย (Target level)
ของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ท่ีท าได้ในระดับสูงแล้วให้
สูง ข้ึนเพื่อให้มีความท้าทายไปสู่ความเป็นเลิศ            
ในด้านนั้น ๆ

11) ควรทบทวนตัวชี้วัดในแผน โครงการ และ
กิจกรรมให้สามารถสะท้อนเป้าประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการบรรลุ (Validity) และน าไปสู่
การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พื่ อการพัฒนาท้อง ถ่ิน 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

ส่วนที่  ๒ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณแผ่นดิน ปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน               
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลบุคลากร รายการ
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง น ามาจัดเตรียมข้อมูล
งบประมาณรายจ่ายจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
และน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา     
(ร่าง)  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเพื่อขออนุมัติ โดยได้รับจัดสรรเป็น
จ านวนเงิ นท้ั งสิ้น ๕๘๗ ,๗๙๕ ,๙๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1มหาวิทยาลัยได้จัดท าประมาณการ
รายรับจากประมาณการนักศึกษาท่ีลงทะเบียนตาม
รายวิชา และประมาณการรายจ่ายตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ 
มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ไม่
เกิ น ร้ อยละ ๘๐ ของประมาณการราย รั บ                   
โดยจั ดสรรงบประมาณตามนโยบายผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยภายใต้กรอบวงเงินท่ีมีอยู่ตามความ
เหมาะสม จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ เสนอขอ
อนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้ รับอนุมัติ รวม
จ านวนเงินท้ังสิ้น ๔๑๐,๘๗๙,๐๔๐.๐๐ บาท แต่มี
การหยอดงวดงบประมาณจากการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายท่ีจัดเก็บได้จริงของนักศึกษา และมีการ
สมทบงบคงคลังท่ีอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยในปีท่ี
ผ่านมา เพื่อน ามาเบิกจ่ ายต่อเนื่องให้ เสร็จสิ้น
โครงการ  จึ งป รั บ เปลี่ ยน เป็ นจ านวน เ งิ น 
๔๔๘,๖๙๔,๘๘๘.๓๐ บาท ผลการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีได้ รับอนุมัติจ าแนกตามหน่วยงาน       
และแหล่ งของเงิ น  มหาวิทยาลัยได้ ด า เนิ น
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ่นดินจ านวน                  
ท้ังสิ้น ๑๙๒ โครงการ โดยโครงการท่ีด าเนิน                      
แล้วเสร็จ มีจ านวน ๑๙๐ โครงการ โครงการ                 
ท่ีก าลังด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  ๙๙ . ๗๘  และโ คร งก าร ท่ี ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ ส่วนงบประมาณ
เงิน รายได้ มี จ านวน ท้ั งสิ้ น  ๔๙๓ โครงการ 



โดยโครงการท่ีด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๔๒๖ 
โครงการ โครงการท่ีก าลังด าเนินการ จ านวน 
๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๗ และ
โครงการท่ียัง ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๔๕ 
โครงการ ท้ังนี้ผลการใช้จ่ายงบประมาณทาง
มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
เป็นจ านวนเงิน ๕๔๐,๓๒๐,๔๓๒.๗๐ บาท คิด
เป็นร้อยละ ๙๑.๙๒ มียอดคงเหลือจ านวนเงิน 
๔๗,๔๗๕ ,๔๖๗.๓๐ บาท และมีการเบิกจ่าย
ง บป ระม า ณ เ งิ น ร า ย ไ ด้ เ ป็ น จ า น วน เ งิ น 
๑๙๐ ,๒๕๖ ,๙๐๐.๓๓ บาท คิดเป็น ร้อยละ 
๔ ๒ . ๔ ๐  มี ย อ ด ค ง เ ห ลื อ จ า น ว น เ งิ น  
๒๕๘ ,๔๓๗ ,๙๘๗.๙๗  บาท ซึ่ง ในภาพรวม                
มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 
๗๓๐ ,๕๗๗ ,๓๓๓.๐๓ บาท คิดเป็น ร้อยละ 
๗ ๐ . ๔ ๙  มี ย อ ด ค ง เ ห ลื อ จ า น ว น เ งิ น 
๓๐๕,๙๑๓,๔๕๕.๒๗ บาท และเนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยไม่สามารถเบิกจ่ายในส่วนของเงิน
งบประมาณแผ่นดินได้ทันภายในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ จ านวน ๓ รายการ จึงมีการกันเงินไว้
เ บิ ก เ ห ลื่ อ ม ปี เ ป็ น จ า น ว น เ งิ น ท้ั ง สิ้ น 
๑๘ ,๑๓๕ ,๐๕๘.๘๐ บาท เพื่ อ ให้สามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

1) ควรจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ    
ระยะยาว ท่ีสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์หรือ
แผนพัฒนาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผน
ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ด้านการหา
รายได้ และด้านการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โดยจ าแนกตามประเภทงบต่าง ๆ

2) ควรก าหนดมาตรการควบคุม ก ากับดูแล 
ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงาน โดยการจัดท าแบบ
รูปรายการการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้
ชัดเจนและมีความพร้อมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
และการจั ดท าแผนความต้องการงบลงทุน                 
ระยะยาว โดยมีการวิ เคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญของแต่ละรายการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย

3) ควรก าหนดนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณ                        
ในทุกประเภทให้สอดคล้องกับความจ าเป็นอย่างแท้จริง                      
โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละ
โครงการ เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
รวมถึงก าหนดมาตรการการควบคุม ก ากับดูแล ติดตาม 
เร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

4) การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นสิ่งจ าเป็น
ที่จะต้องด าเนินการ เนื่องจากมีความส าคัญเท่ากับการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และเมื่อด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เสร็จสิ้นแล้ว ต้องทราบให้ ได้ ว่าผลการ
ด าเนิ นงานบรรลุ วั ต ถุประสงค์ ท้ั งเชิ งปริ มาณ                
และเชิ งคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมนั้นหรืไม่     
เพียงใด เพื่อให้การบริหารงบประมาณในปี ต่อไป            
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ส่วนที่  ๓ การประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การประเมินผลการบริหารความ เสี่ ยง               
และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมีการจัดท า                
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญ               
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒ รอบ คือ 
รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ซึ่งกระทรวง 
ศึกษาธิการได้สอบทานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รอบ ๖ เดื อน โดยมีผลการสอบทาน                 
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ 
เดือน ในภาพรวม พบว่า 

๑) ระดับมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ               
ความเสี่ยงที่ส าคัญจ านวน ๓ เร่ือง ได้แก่ ความเสี่ยง                      
ด้านการแข่งขันทางกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา                    
ในกลุ่มรัฐและเอกชน ความเสี่ยงด้านการจัดท า
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และความเสี่ยง
ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยสามารถ
จัดการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงได้อยู่ในระดับ
ปานกลาง  แต่ อย่าง ไรก็ ตาม ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยยั งคงบริหารจัดการความเสี่ ย ง                       
อย่างต่อเนื่อง

๒) ระดับหน่วยงานมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ ยง ท่ีส าคัญจ านวน ๓ เ ร่ือง ได้แก่ 
ความเสี่ยงด้านการรับนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไป
ตามแผนรับของแต่ละหลักสูตร ความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด และความเสี่ยง    
ด้านอาจเกิดอัคคีภัยในหน่วยงานหรือความ            
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดจาก
บุคคลภายนอก โดยส่วนใหญ่หน่วยงานได้
จัดการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงได้ แต่อย่างไร
ก็ตามหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

๑) ขอชื่นชมมหาวิทยาลั ย ท่ีได้ รับผล              
การประ เมิ น โครงการประเมิ น คุณธรรม                     
แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส  ( Integrity and
Transparency Assessment : ITA) อันดับท่ี ๑ 
ถึงสองปีต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และสถาบัน อุดมศึกษาในก ากับของรัฐ

๒) ขอชื่นชมหน่วยงานท่ีมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีดีซึ่งสามารถ
เป็นต้นแบบในเร่ืองการมีส่วนร่วมของบุคลากร                   
ในหน่วยงาน รวมท้ังมีการจัดการความเสี่ ยง                       
ท่ีเพียงพอ เหมาะสมและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เป็นต้น

๓) ผู้บริหารทุกระดับควรด าเนินการและให้
ความส าคัญกั บการบริหารความเสี่ ยงและ                   
การควบคุมภายใน โดยส่ งเสริมให้ บุคลากร                                     
ทุกภาคส่วนได้ รับความรู้ความเข้าใจและการมี         
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยก ากับดูแลให้มี                        
การปฏิบัติอย่างจริงจังและติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง

๔) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน หน่วยงานควรเน้นประเด็นความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่ อภารกิ จตามกฎหมายท่ีจั ดตั้ ง
หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนด าเนินงาน รวมท้ัง      



วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงอย่างมี          
ส่วนร่วมท้ังในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

๕) มหาวิทยาลัยควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) ในเ ร่ืองการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันท้ัง
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความเข้าใจ
ให้มากยิ่งข้ึน

๖) มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการด าเนินงาน   
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและ
การรายงาน ท้ังนี้เพื่อท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
และลดภาระการท างาน

๗) คณะควรก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในระดับหลักสูตรให้ชัดเจน
ข้ึน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
ความเสี่ยงในระดับหลักสูตร ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ส่วนที่  ๔ การประเมินผลการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

การประเมิ นผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย 
๑ ) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา 
๒) การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ๓) การ
ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหาร ได้แก่  อธิการบดี และผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ซึ่งมีผลการ
ประเมินโดยสรุป ดังนี้ 

1) การประเมิ นผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผล
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม 
จ านวน ๕๖๖ คน  พบว่า  ผู้ประเมิ น เห็น ว่ า           
ในภาพรวมผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี ง บป ระม า ณ พ . ศ .  ๒๕๖๐  แล ะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ อยู่ในระดับมากทั้งสองปี 

โดยด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารงาน                
เชิงระบบ ตามล าดับ และหากพิจารณาในรายละเอียด
รายข้อ พบว่า ทุกประเด็นข้อค าถามมีผลการประเมิน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด้านการบริหารงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในประเด็นการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ ยในอันดับสูงสุด 
ส่วนด้านการบริหารงานเชิ งระบบ ในประเด็น
มหาวิทยาลัยได้ รับการยอมรับระหว่างประเทศ 
มีค่าเฉลี่ยในอันดับต่ าสุด

2) การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่ อการบริหารงานของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถาม        
กับนักศึกษาในทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน 
๘,๘๗๐ คน พบว่า นักศึกษาเห็นว่าในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ การบริหารงานของมหาวิทยาลัย               
มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ ใน                    
ระดับมาก ท้ังด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านพฤติกรรมการสอนของ
อาจารย์ และด้านการให้บริการของหน่วยงานหลัก ๆ 
และหากพิจารณาในรายละเอียดรายข้อ พบว่า เร่ือง 
“การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวกและเป็นระเบียบ” 
ซึ่ งอยู่ ในด้ านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลั ย                   
เพียงเร่ืองเดียวเท่านั้นท่ีนักศึกษาเห็นว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง นอกจากนั้นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับการให้ความคิ ดเห็น เพิ่ มเติมของนั กศึกษา                
ต่อสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                
ในอันดับแรก คือ การจัดพื้นท่ีจอดรถในมหาวิทยาลัย
ให้เพียงพอ 

3) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหาร ได้แก่  อธิการบดี  ผู้บริหารคณะ/
วิ ทยาลั ย / ส านั ก / สถาบัน / โ รง เ รียน  โดย ใช้
แบบสอบถามกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการ
บริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับ ซึ่งมีผลการ
ประเมินโดยสรุป ดังนี้

(๓.๑) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
อธิการบดี โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มี
ส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
อธิการบดี  จ านวน ๑๗๕ คน โดยผู้ประเมินให้
ความเห็นในภาพรวมผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี

ของอธิการบดี ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในระดับมากท้ัง
สอง ปี  โ ดยปี งบประมา ณ พ .ศ .  ๒๕๖๑             
ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ได้ แก่ การบริหารงานตามหลั ก                         
ธรรมาภิบาล และด้านคุณลักษณะผู้น า ตามล าดับ 
หากพิจารณาในรายข้อของแต่ละด้านก็จะพบว่ามี
ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
ด้านคุณลักษณะผู้น า ในประเด็นมีบุคลิกภาพท่ี
น่าเชื่อถือศรัทธา และด้านการบริหารงานตาม
หน้าท่ี ในประเด็นบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย                
มีค่าเฉลี่ยในอันดับสูงสุด ส่วนด้านการบริหารงาน
ตามหลั กธรรมาภิ บาลในประเด็ นหลั กการ
ตอบสนองท่ีสามารถให้บริการท่ีตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
มีค่าเฉลี่ยในอันดับต่ าสุด 

(๓.๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน 
ท้ังด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงาน          
ตามหน้าท่ี และด้านการบริหารงานตามหลัก                      
ธรรมาภิบาล โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีมีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารท้ังในกลุ่มคณาจารย์ และหัวหน้า
ส านักงานหรือเจ้าหน้าท่ี จ านวน ๓๔๕ คน โดยผล
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ท้ัง ๓ ด้าน 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.  ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในระดับมากท้ังสอง
ปี มี ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ ในระดับมากท้ังสองปี 
เมื่ อพิจารณาระดับหน่วยงานทุกหน่ วยงาน                   
มีผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารอยู่
ในระดับมากทุกหน่วยงาน โดยในระดับคณะ พบว่า 
คณะวิทยาการจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามล าดับ และระดับส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน พบว่า ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมี ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ



หากพิจารณาในรายละเอียดรายข้อ พบว่า ทุกประเด็น              
ข้ อค าถามมีผลการประเมินเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก                      
ทุกข้อ โดยด้านการบริหารงานตามหน้าที่ ในประเด็น
บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/               
โรงเรี ยน, ให้ เ ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ                   
ประกาศและข้ อบั งคั บของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยในอันดับ                
สูงสุด ส่ วนด้ านคุณลักษณะผู้ น า ในประเด็นสร้ าง              
ขวัญก าลั งใจ และให้การสนับสนุนความก้าวหน้ า                
และสวัสดิการของผู้ ใต้ บังคับบัญชาทุกระดับอย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยในอันดับต่ าสุด

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

๑) ขอชื่นชมความสามารถและความตั้งใจของผู้บริหาร
และความร่วมมือของคณาจารย์ที่ท าให้ผลการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยดีขึ้นกว่าปีก่อนทุกด้าน และขอ
ชื่นชมความสามารถและความตั้งใจของผู้บริหารทุกระดับ  
ที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ มีผลประเมินอยู่ในระดับ
มาก ในส่วนของนักศึกษาก็มีความสนใจตอบแบบสอบถาม                    
เพ่ือร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นอย่างมาก

๒) ควรเร่งจัดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สถานที่พักผ่อนของนักศึกษา สถานที่                
จอดรถ การดู แลสุขอนามัยการบ ารุ งรักษาระบบ
สาธารณูปโภคให้เพียงพอให้ใกล้เคียงกับความคาดหวัง  
ของนักศึกษาและบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย   
ให้มากที่สุดอย่างต่อเนื่องต่อไป

๓) ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดบริการสนับสนุนทรัพยา
กรแก่หน่วยงานต่าง  ๆให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๕ การตรวจเย่ียมหน่วยงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบอธิการบดี และตรวจเยี่ยม
หน่วยงานระดับหลักสูตรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือ          
จากฝ่ ายบริ หาร และติ ดตามผลการด าเนิ นงาน            
การปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑  สรุปได้ดังนี้

ปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเย่ียม
หลักสูตร

๑)  กา ร ขอ จั ด สร ร อั ต ร า อาจา รย์ เ พ่ิ ม เ ติ ม                 
เพ่ือแก้ปัญหาการใช้เงินสาขาวิชาจ้างอาจารย์นอกกรอบ 
และการทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ

๒) การจัดสรรงบประมาณเพ่ิม เพ่ือการสนับสนุน
ทรัพยากรและการจัดโครงการต่าง ๆ ให้แก่สาขาวิชา               
รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการส่งนักศึกษา               
เข้าร่วมประกวดแข่งขันเพ่ือแสดงศักยภาพของนักศึกษา

๓) การสนับสนุนความพร้อมด้านสถานที่ ห้องพัก               
ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ

ปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเย่ียม
หน่วยงาน

๑) การจัดสรรงบประมาณที่มีการปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุ ทธศาสตร์ ของมหาวิ ทยาลั ย  ท า ใ ห้ เ กิ ดปั ญหา                    
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒) งบประมาณที่ ได้ รับจัดสรรยังไม่ เพียงพอที่ จะ
ด าเนินงานให้เต็มศักยภาพได้

๓) การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความ
พร้อมในการสนับสนุนการด าเนินงานและการให้บริการแก่
นักศึกษา

๔) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหน่วยงานยังไม่
เพียงพอ

ปัญหาที่พบความแตกต่าง
ระดับหลักสูตร
๑) หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) และหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ต้องน างบประมาณของสาขาวิชา                 
มา จ่ายค่ าตอบแทนให้วิทยากรในอัตราที่ สูง กว่ า             
ที่ระเบียบก าหนด

๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
ย้ายไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสัง กัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ท าให้ขาด     
ความคล่องตัวในการบริหารงานด้านวิชาการและธุรการ

๓) การพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรการบัญชี 
(บช.บ.) ให้ไปสู่การท างานในระดับ International ยังไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร

ระดับหน่วยงาน ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน/
ส่วนงาน

๑) ส านักวิ เทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน                        
พบ ปั ญหา นั กศึ กษ า ยั ง ไ ม่ ใ ห้ ค ว า มร่ ว มมื อ แล ะ                 
เห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                 
เท่าที่ควร

๒) โรงเรียนสาธิตฯ ขาดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ การเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ครูสอน
ภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษา

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรวมจาก
การตรวจเย่ียมหลักสูตร

๑) มหาวิทยาลัยควรน างบประมาณในการด าเนินงาน
ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ใ ห ม่ ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) มาบริหารจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
ไม่ควรน ามารวมกับงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อยู่
แล้ ว เ พ่ือจะได้ เ ห็นการด า เนินการในส่ วนของ
ยุทธศาสตร์ ใหม่ฯ  อย่ า ง เ ป็นรูปธรรมและเ กิด
ประโยชน์สูงสุด 
๒) มหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนแบบ
การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) 
ในหลักสูตรความเป็นเลิศ หรือหลักสูตรโดดเด่น 
(Champion) ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดผลลัพธ์ 
(Outcome) ในแต่ละหลักสูตรของบัณฑิตให้ชัดเจน                
และเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดผลได้ 

๓) มหาวิทยาลัยควรผลักดันเรื่องประสบการณ์               
การท างาน และการบริการวิชาการสู่ชุมชนให้แก่
คณาจารย์ควบคู่ กับนักศึกษา ก็จะส่งผลให้การจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Work
Integrated Learning : WIL) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔) หลักสูตรควรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต และน าผลประเมินความพึงพอใจดังกล่าวมา
ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตและผลิตบัณฑิตให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ

๕) หลักสูตรควรก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิต                 
ที่ต้องการผลักดันให้เป็นเรื่องโดดเด่นของหลักสูตร           
และกระบวนการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะ
หรือสมรรถนะตามที่ก าหนดไว้

๖) หลักสูตรควรปลูกฝังการเป็นปัจเจกบุคคล                  
ที่ดีแก่นักศึกษา ฝึกให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ของบัณฑิต
ตามที่ก าหนดไว้ คือ มีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี               
และมีความเป็นไทย

๗) หลักสูตรควรติดตามภาวะการมีงานท าและ
ความพึงพอใจของผู้ ใช้ บัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม                 
และน ามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

๘) ควรพัฒนาหลักสูตรโดดเด่นเพ่ือน าไปสู่                         
ความเป็นเลิศ  โดยประสานขอความช่วยเหลือหรือ
ขอรับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

๙) ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เพ่ือใช้                  
ในการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย



ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรวมจากการ
ตรวจเย่ียมหน่วยงาน

๑) ขอชื่นชมคณาจารย์และบุคลากรของหน่วยงาน
ส นั บ ส นุ น ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมาและน าไปปฏิบัติและ
สามารถพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

๒) มหาวิทยาลัยควรติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัยด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ และได้ผลมากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาต่อไป

3) มหาวิทยาลัยควรน าการวิจัย R To R (Routine to 
Research) มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือกระตุ้นให้คณาจารย์และ
บุคลากรน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือ             
ในการพัฒนาคน พัฒนางาน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และตอบสนองความต้องการของ
มหาวิทยาลัย

๔) หน่วยงานสนับสนุนหลายหน่วยงานสามารถจัดท า
โครงการที่หารายได้เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

๕) การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายและก าหนด
วั ต ถุ ปร ะส ง ค์ ใ ห้ ต ร ง ต าม คว า มต้ อ ง ก า ร แล ะ    
ความจ าเป็นเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

ส่วนที่  ๖ การด าเนินงานเพื่ อการพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษา ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๑                          
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวม 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
และการจัดโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม เช่น ๑) การพัฒนาหลักสูตรโดยยึดหลักของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในมาตรา ๗ และ
มาตรา ๘ และควรศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐ 
ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และ “ทักษะการเรียนรู้              
ในศตวรรษที่ ๒๑”  ซ่ึงเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ๒) ติดตาม     

ประเมินผลหลักสูตรที่ได้รับเลือกให้เป็นหลักสูตรความเป็น
เลิศของคณะฯ ๓) มีผู้รับผิดชอบติดตามภาวะการมีงานท า
ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา โดยจัดท าข้อมูลภาวะการมี
งานท าอย่างละเอียด ๔) จัดท าหลักสูตรที่สามารถเทียบโอน
ได้ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายและท าให้มีจ านวนนักศึกษา
เพ่ิมขึ้น ด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) เน้นการเรียน                                       
การสอนแบบใหม่  (Active Learning) คือกระบวนการ                      
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ เรี ยนต้องได้มี โอกาส                           
ลง มื อกระท า ม ากกว่ า กา ร ฟั ง เ พี ย งอย่ า ง เ ดี ย ว                            
และเน้นปัญหาของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ๒) มีข้อมูลการ
ฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พของนั กศึ กษาการรั บฟั ง                       
ผลย้ อนกลั บจากโรงเรี ยนหรื อสถานประกอบการ               
เพ่ือน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป                                  
๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน                          
แบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ๔) มีนโยบายที่ชัดเจนในการก าหนด
เป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา                   
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม เช่น ๑) มีการส่งเสริม                               
ทุนวิจัย (ทุนภายใน) ให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของ                  
แต่ละคณะ ๒) น าผลการวิจัยไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร                                    
และการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่เป็น
ที่ยอมรับ เพ่ือน าเสนอต่อผู้ บริหารของมหาวิทยาลัย                                
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                                
มี การสนั บสนุ นการเผยแพร่ ผลงานวิ จั ยหรื องาน                                
สร้ างสรรค์ ในการประชุ มวิ ชาการ และสนั บสนุ น                                                             
การตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บชาติ หรื อนานาชาติ                 
๓) โครงการวิจัยกับชุมชนหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี                                                
สู่ ชุ ม ชน เ ป็ นก า รส ะท้ อน พั นธ กิ จที่ ส า คั ญ ขอ ง                                   
มหาวิ ทย าลั ยราช ภั ฏและศั กยภาพของนั กวิ จั ย                                    
ในการสร้ างองค์ ความรู้ ที่ ชุ มชนสามารถน าไปใช้
๔)  มหาวิ ทย าลั ยมุ่ ง ผลั กดั น  การ วิ จั ย เ ชิ ง พ้ื นที่ 
จึงท าให้การผลักดันวิจัยแบบ R to R ยังไม่เกิดผลที่เห็น
ได้ ชั ด ด้ านการพั ฒนาคณาจารย์และบุ คลากร
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น  
๑) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ มี คุณวุฒิปริญญาเอก 
และการด ารงต าแหน่ งวิ ชาการที่ สู งขึ้ นให้ ชั ดเจน 
๒) ด าเนินการแก้ไขปัญหาอาจารย์ที่ย้ายสังกัดในการสอน
วิชาเอก คณะที่สอนวิชาเอกต้องค านึงว่าการสอนนักศึกษา
ครู ควรสอนให้แตกต่างจากนักศึกษาในคณะ ด้านการ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม เช่น ๑) ติดตามผลการให้บริการ หรือการจัด
โครงการอบรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสามารถน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๒) ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม ๓) ศึกษาพระราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐                 
ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และนโยบายของรัฐบาล 
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” โดยน าไปใช้ในกิจกรรม/
โครงการบังคับของมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น 
๑) การด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ของคณะฯ แต่ละด้าน 
ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเข้มข้น
จริงจัง ๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการจัดสรรงบประมาณ
การด าเนินโครงการเพ่ือสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในคณะฯ 
ของแต่ ละปีว่ าเป็นอย่ างไรบ้ าง ได้ คุณลั กษณะ                
ตามที่คณะฯ ต้องการหรือไม่ และ ๓) ด าเนินการผลักดัน                  
การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

๑) ควรเร่งพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาให้คณาจารย์      
มีวุฒิปริญญาเอกที่ ตรงกับหลักสูตรที่ รับผิดชอบ                      
และส าเร็ จจากสถาบันที่ หลากหลาย และพัฒนา                        
ศักยภาพทางด้านผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น และพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตร                                
ให้เหมาะสมควบคู่ไปด้วย

2) ควรด าเนินการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการ                  
ที่นักเรียนจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยความต้องการจ้าง
งานบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ และ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ประยุกต์
ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ              
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล และเพ่ิมเติม
สาระการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือให้
บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพียงพอที่จะเป็น
ผู้ประกอบการ 

๓) ควรสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์น าความรู้
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาพัฒนา                    
ต่อยอดไปสู่การท าวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่และน าไป           
บูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมให้
คณาจารย์สามารถขยายผลงานวิจัยไปสู่งานเชิงพาณิชย์
เพ่ือสร้างรายได้ ให้แก่มหาวิทยาลัย

๔) ควรสร้างและขยายการให้บริการวิชาการแก่สังคม                        
ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง  ๆ
ในลักษณะพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นโครงการ
บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดองค์ความรู้
ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับ
รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561 จาก                     
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผลคะแนนการประเมินสูงสุด ประเภท
สถาบันอุดมศึกษา คิดเป็นคะแนน 93.57 ได้อันดับที่ 1 ต่อเน่ืองเป็นปีที่สอง จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 60 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา
ในก ากับของรัฐ จ านวน 21 แห่ง ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย "งานปีใหม่ ประจ าปี 2562” น าโดย                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมท าบุญตักบาตร                 
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และจัดประชุมคณาจารย์ และบุคลากร พร้อมมอบโล่ และเกียรติบัตรต่างๆ แก่
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และในช่วงเย็นมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ วันปีใหม่ ประจ าปี 2562 ภายในงานมีการจับฉลากของขวัญปีใหม่ พร้อมมอบ
รางวัลแก่ผู้ที่แต่งกาย Colorful Party Theme ได้โดดเด่น และรับฟังการบรรเลงดนตรีพร้อมการแสดงต่างๆ ในวันพุธที่ ๙ มกราคม 
พ.ศ.256๒ ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานเดิน - วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ - กรุงธนฯ เชื่อมสองแผ่นดิน 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดินว่ิงเพื่อสุขภาพ Fun Run
ระยะทาง 4 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน) และประเภทแข่งขันว่ิง Mini Marathon ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมองค์กรภาคีสนับสนุน                
การจัดงาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเดิน – วิ่งเป็นจ านวนมาก               
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2562
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๑) รางวัลชนะเลิศ เขตภาคกลาง
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2560 – 2561

รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย / การอ่านจังหวะสม่ าเสมอ กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตกลาง เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

๒) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้คะแนนเป็นอันดับ          

ท่ี 1 ของประเทศในกลุ่มสถาบันการศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษา                  
ในก ากับของรัฐ 2 ปีต่อเนื่อง (ปี 2560 และ ปี 2561)

3) หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
ได้ รับการรับรอง 1 ใน 37 หลักสูตรของประเทศไทยท่ีได้ รับ              

การรับรองจาก กกอ. และสภาวิชาชีพให้เป็นหลักสูตรคุณภาพดีมาก
4) อาจารย์ได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ

งานวิจัย ระดับชาติ ๒๗ รางวัล
๕) นักศึกษาได้รับรางวัล

จากการประกวดแข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
๙๑ รางวัล

๖) บัณฑิตด้านครุศาสตร ์
สอบครูคืนถ่ินได้มากเป็นล าดับท่ี ๓ ของประเทศ

๗) สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้ รับ รา งวั ล สถาบันขงจื้ อ ยอด เ ย่ี ยมระดั บ โลก ถึง  ๓  ค ร้ั ง                

ในรอบ ๑๐ ปี และได้รับรางวัลศูนย์สอบภาษายอดเย่ียม ระดับชาติประจ าปี 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

๘) ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยได้คะแนนระดับ ดี ทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ส านักงานสภามหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา
อาคาร 100 ปี ศรีสุรยิวงศ์ ช้ัน ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑
http://uc.bsru.ac.th


