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ประกอบการประเมินผลงาน และ (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้จัดท าแนวทาง      
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ  
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และเป้าหมาย ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีแนวคิดในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอย่างสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการ
ประเมินที่มีบรรยากาศของความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร  
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แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจั ดการองค์กรของคณะผู้บริหารภายใต้
แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ 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 าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการ
ด าเนินงานภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ ว่า “มุ่งส ร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล”                    
โดยยึดถือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
หลายประการ โดยเฉพาะด้านการท านุบ า รุงวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียน มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และชี้น าสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  อีกทั้งมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบ้านสมเด็จเ จ้าพระยาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท า แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย                    
สู่คุณภาพมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
ซึ่งแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์น้ีได้น ากรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.)  แนวทางการยกระ ดับมหาวิทยาลั ยราชภัฏที่มุ่ ง เ น้นให้ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย และนโยบายของรัฐบาลและทิ ศทางการพัฒนา
ประเทศ ทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ของรัฐบาล การเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัย
และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ดังน้ันแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย จึงสอดคล้องกับพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  ๒๕๔๕ และ  
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ
ปรับระบบการบริหารจัดการให้เป็นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยส่วนราชการต่าง ๆ 

 



๒  
 

จะต้องวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเ นินงานขอ งส่วนราชการ อันประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลงาน
หลัก และกลยุทธ์การด าเ นินงานไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ งสอดคล้องกับมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านบริหารทั่วไป โดยแต่ละงานจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ตามกระบวนการจัดการ ที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
การให้ความร่วมมือผสมผสานและความรับผิดชอบของฝ่ายน้ัน ๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล ทั้งน้ี ในการด าเนินการทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าเป็นต้องเชื่อมโยง
ผลงานของคณะและหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานมาเป็นส่วนหน่ึงเพื่อบ่งชี้ผลส าเร็จของงานโดยรวม 
รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัยในการ
สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางบวกและทางลบ  
 

ขอบเขตการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

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

ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

ด าเนินการศึกษาและรายงานผลการด าเ นินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

๑) ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมาย  
โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์ที่ ระบุ ไว้ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพื่อรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๓) ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เรื่อง การผลิตบัณฑิต การพัฒนาครู 
และการพัฒนาท้องถิ่น  

 

 ส่วนท่ี ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ด าเนินการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังน้ี 
๑) แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  



๓ 
 

๒) การจัดสรรและบริหารงบประมาณ ได้แก่ วิธีการจัดสรรงบประมาณ ผลการจัดสรร
งบประมาณ วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ
และปัญหา อุปสรรคการจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

๓) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานการจัดการเรียน 
และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
 ๔) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรวมและรายไตรมาส ในระดับมหาวิทยาลัย และจ าแนก
ตามหน่วยงานการจัดการเรียนและหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน ผลการกันเงินเหลื่อมปีจ าแนกตาม
ประเภทเงิน และระบุเหตุผลความจ าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปใีนแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 

 ส่วนท่ี ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

   ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดังน้ี 
  ๑) การบริหารความเสี่ยง โดยศึกษาผลการวิเคราะห์กระบวนการบริหารความเสี่ย ง  
สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ และมหาวิทยาลัย 

  ๒) การควบคุมภายใน  โดยศึกษารายงานผลการควบคุมภายในทุกระดับ และส ารวจความ
คิดเห็นและข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ถึงวิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 

 ส่วนท่ี ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี  

 ๑) ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๒) ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๓) ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๔) ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี 

ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน  
 

 ส่วนท่ี ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ 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 านักวิ เทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและ



๔  
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ 
ส่วนงานบริหารเงินรายได้ 

ก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ คร้ัง ในช่วงไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒ )  
แล้วสรุปผลการตรวจเยี่ยมเป็นรายหลักสูตรและเป็นกลุ่ม หรือรายหน่วยงาน      

 

 ส่วนท่ี ๖ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

 พิจารณาผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสัมภาษณ์รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดีที่ด าเนินการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานในทุกภาคส่วนตามแผนการด าเนินงาน
เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

รายละเอยีดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยพิจารณาข้อมูลจากยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
ดังน้ี   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต                 

ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 

ทั้งน้ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยลัยจะด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
โดยมีขอบเขตการพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการก าหนดเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๗ กลยุทธ์ และ ๘๒ ตัวชี้วัด ด้วยการศึกษาข้อมูลและการจัดท าสรุปผล
จ านวน/ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ตามเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกจิสัมพันธ์เพื่อยกระดบัการพัฒนาทอ้งถิ่น 
กลยุทธ์ท่ี ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีใช้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. มีการน าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียน      

การสอน หรือการวิจัย 
๒. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน และ

ท้องถิ่นในรูปแบบการบริการแบบเกิดรายได้ 
๓. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อม และศักยภาพเพื่อผลิตสินค้าและบริการ โดยการใช้

ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. โครงการที่น าความ รู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 

จ านวน
โครงการ 

≥๗ 

๒. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ท าให้เกิดรายได้ จ านวน
หลักสูตร 

≥๑๕ 

๓. จ านวนวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพหรือผู้ประกอบการ
ใหม่ที่เพิ่มขึ้นในชุมชน 

จ านวน
วิสาหกิจหรือ
กลุ่มอาชีพ

หรือ
ผู้ประกอบการ 

≥๓ 

๔. จ านวนงานวิ จั ย  นวัตกรรม ผลงานสร้า งสรร ค์  
ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 

จ านวนผลงาน ≥๔ 

๕. รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ/ปี ≥๓๐ 
๖. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า จ านวน

ผลิตภัณฑ์ 
≥๕ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. การอบรมความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้สูงวัย ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต  

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่น 
๒. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่น  
มีความเข้มแข็ง 

๓. พัฒนาศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ให้ครอบคลุมความรู้ในประเด็นต่าง  ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 

 



๗ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. จ านวนหมู่บ้าน ชุมชนที่น าโครงการพระราชด าริมา

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เยาวชนและผู้สูงวัยหรือได้รับ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 

จ านวน
หมู่บ้าน 
ชุมชน 

≥๔ 

๒. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบการเพื่อพัฒนาชุมชน 

จ านวน
เครือข่าย 

≥๖ 

๓. ผลการส า ร วจความ คิ ด เห็ นบ้ านส ม เ ด็จ โพล ล์ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนโพลล์ ≥๙ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
แก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการตามแนวพระราชด าริ

ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๒. บูรณาการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กับการจัดการเรียนการสอน 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด าริ มาบูรณาการ

แก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  
และยั่งยืน 

โครงการ/ปี ≥๖ 

๒. ระ ดับความส า เ ร็ จของการด า เ นินการส่ง เส ริม 
และสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ระดับ ≥๓ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
๔. การประเมินความรู้ของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. จ านวนโครงการ กิ จกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
 

โครงการ/ปี ≥๓๒ 



๘  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. จ านวนผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชิ้นงาน/ปี ≥๑๑ 

๓. จ านวนโครงการ กิจกรรมการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 

โครงการ/ปี ≥๖ 

๔. ร้อยละของผู้ ใช้แหล่ ง เ รียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ≥๗๐ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๕ ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีเหมาะสมแก่ชุมชน  

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      

ในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. จ านวนโครงการ กิจกรรมที่ส่ งเส ริม หรืออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 
จ านวน
โครงการ 
กิจกรรม 

≥๔ 

๒. ปริมาณขยะในชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมายในความ
รับผิดชอบลดลง 

ร้อยละ ≥๒๐ 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวตักรรม 
กลยุทธ์ท่ี ๑ ผลิตครูท่ีได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์ 

ท่ีโดดเด่น (ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ) น าไปสู่ 
ความเป็นเลิศสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. คัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครูในแต่ละสาขาวิชา 
๒. จัดสรรทุนสนับสนุนทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
๓. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๔. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับ             

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๕. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให้

นักศึกษามีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 



๙ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. จ านวนนักศึกษาครูที่ได้รับทุนจากชุมชนและท้องถิ่น

ในแต่ละปีการศึกษา 
จ านวนทุน ≥๓๐ 

๒. ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินจิตวิญญาณ
ความเป็นครูตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

ร้อยละ ≥๘๐ 

๓. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบ
วิชาชีพครู 

ร้อยละ ≥๙๐ 

๔. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในคร้ังแรก ร้อยละ ≥๓๐ 
๕. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี 
ร้อยละ ≥๗๕ 

๖. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ ≥๘๐ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและ 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้นักเรียน  

เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นสุข 
๒. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตร IEP (Intensive 

English Program) ในระดับประถมศึกษา หลักสูตร Gifted Program ในระดับมัธยมศึกษา) 
๓. พัฒนาโรงเรียนให้ เป็นศูนย์ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู  และเป็นห้องปฏิบั ติ การ 

ทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. จ านวนของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

ที่ได้รับการยอมรับ 
จ านวนคน ≥๒๐ 

๒. จ านวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 
ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จ านวนคน ≥๑,๐๐๐ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาครูในหลักสูตรความเป็นเลิศ 
ที่ ผ่ า นก าร ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ คว า ม ส า มา ร ถ ก า ร 
ใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B๑
หรือ TOEIC ๕๕๐  

ร้อยละ ≥๗๕ 

๔. ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่ านการประเมินระดับ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR ในระดับ B๑ หรือ TOEIC ๕๕๐  
 

ร้อยละ ≥๕๕ 



๑๐  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในความ

รับผิดชอบที่มีผลการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ≥๘๐ 

๖. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระดับชั้นประถมศึกษา              
ปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ร้อยละ ≥๗๕ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๓ สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบทางการศึกษา 
๒. พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษาได้ 
๓. จัดต้ังคลินิกวิจัย 
๔. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตร IEP (Intensive 

English Program) ในระดับประถมศึกษา หลักสูตร Gifted Program ในระดับมัธยมศึกษา)      
๕. พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพของครูสู่การพัฒนายกระดับวิทยฐานะ 
๖. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ ที่จัดให้โรงเรียน                

ขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. จ านวนของโรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย

เป็นพี่เลี้ยง 
จ านวน
โรงเรียน 

≥๔๐ 

๒. ร้อยละของงานวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู 

ร้อยละ ≥๑๐ 

๓. จ านวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)                     

จ านวน
โรงเรียน 

 

≥๔๐ 

๔. จ านวนโรง เ รียนในท้อ งถิ่นที่มีการน านวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 

จ านวน
โรงเรียน 

≥๕ 

๕. จ านวนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
สู่การศึกษา ๔.๐ ที่จัดให้โรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 
ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
 

จ านวน
กิจกรรม 

≥๓๐ 



๑๑ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖. จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 

การจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา 
จ านวนโรงเรียน ≥๒๐ 

๗. ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายมีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป 

ร้อยละ ≥๕๐ 

๘. จ านวนโครงการบ่มเพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
การต่อต้านการทุจริตของนักเรียนในระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ร้อยละ ≥๕๐ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคณุภาพการศกึษาและพฒันามาตรฐานการผลิตบัณฑติ                       
ที่มีอัตลกัษณ์โดดเดน่บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสูค่วามเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและท้องถ่ิน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
๒. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 
๓. พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการบนฐานความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา                 

ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สังคม และการท างานในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. พัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ที่ เป็นความต้องการของสากลให้เป็นหลักสูตรสองภาษา               

หรือหลักสูตรนานาชาติเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดแรงงาน 
๕. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชน              

บนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
๖. ส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้   

ในศตวรรษที่ ๒๑ 
แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 

๑. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  และ/หรือ
องค์กรวิชาชีพ 

๒. ก าหนดระบบกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ในระดับดีขึ้นไป 

๓. การจัดให้มีระบบสรรหา และคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามความเป็นเลิศ               
ของหลักสูตร 

๔. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ให้ได้ทั้งความรู้
ทั้งเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเน้นการวิจัยเป็นฐาน  



๑๒  
 

๕. พฒันากระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละศาสตร์ของความเป็นเลิศ 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ                

อย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๗. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ผู้ เ รียนมีทักษะ                

ในการใช้ภาษาอังกฤษ  
๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ

ผลงานอื่น ๆ และเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตัวช้ีวัดมาตรฐาน 
๑. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

บูรณาการการวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม
หรือชุมชน 

ร้อยละ ≥๖๐ 

๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. จ านวนหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ หลักสูตร ≥๑ 
๔. จ านวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร ≥๓ 
๕. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้สื่อดิจิตอล (Digital Based Education) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ตัวช้ีวัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น)  
๑. จ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนจากข้อมูลฐานเดิมในแต่ละปี 
หลักสูตร ≥๒ 

๒. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ≥๘๐ 

๓. จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงาน 
ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

ผลงาน ≥๒๐ 

๔. จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงาน 
ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน ≥๕ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. วางแผนกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ                 

ให้เพยีงพอตามกรอบอัตราก าลัง 
๓. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิช าการให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 



๑๓ 
 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตัวช้ีวัดมาตรฐาน 
๑. อาจารย์ ได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
ร้อยละ ≥๘๐ 

๒. อาจารย์  ไ ด้ รับการส่ง เส ริม ให้ เข้า รับการอบรม 
ในวิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 

ร้อยละ ≥๘๐ 

๓. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ≥๓๐ 
๔. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ ≥๓๐ 
๕. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ร้อยละ ≥๓๐ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๓ สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยท่ีมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาความ
ร่วมมือทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มี

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. แสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิ จัยทั้งในระดับคณะ

และมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ ≥๑๕ 

๒. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการ
เผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ทั้งในระดับชุมชน 
ท้องถิ่นระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวน
โครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง ๑ ปี)  

ร้อยละ ≥๗๕ 

๓. ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (ค่าเฉลี่ยของร้อยละ
ผลผลิต)  

ร้อยละผลผลิต
ต่ออาจารย์ที่

ได้รับการ
พัฒนา 

≥๒๓ 

๔. จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

เครือข่าย ≥๙ 



๑๔  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕. จ านวนงานวิ จั ย  นวัตกรรม ผลงานส ร้างสรร ค์ 

ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 
ผลงาน ≥๕๐ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้อง         
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับ

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๓. สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษารวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

๔. ก าหนดนโยบายให้ทุกรายวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปให้จัดการเรียนการสอน         
ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 

๕. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให้

นักศึกษามีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 
๗. สร้างกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะด้านการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. ความพึงพอใจผู้ ใ ช้ บัณ ฑิต ต่อคุณภาพบัณ ฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ร้อยละ ≥๗๐ 

๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า สร้างงาน 
เองได้ หรือศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ≥๗๐ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 

ร้อยละ ≥๓๓ 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ ≥๘๐ 

๕. ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา ระดับ ≥๓.๕๑ 
๖. ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะ

สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในกิจกรรม 
โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสาร                 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ       

ร้อยละ ≥๗๐ 

๗. ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา ระดับ ≥๓.๕๑ 



๑๕ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการใช้ชีวิต

และอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
ระดับ ≥๓.๕๑ 

๙. ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเ ร็จการศึกษาในแต่ละปี 
สามารถเป็นผู้ประกอบการ และมีรายได้เป็นของตนเอง  

ร้อยละ ≥๑๘ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ ร่วมก าหนดพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถ่ิน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
๒. ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้และ

บริการวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน 
๓. มหาวิทยาลัยน าองค์ความรู้จากการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย                

ท าปฏิญญาร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. จ านวนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ท าปฏิญญาร่วมกัน 

ในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
จ านวน ≥๒ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องต่อการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยและสอดคล้องต่อการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ  
๒. พัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างครอบคุลม 
๓. พฒันามหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล   
๔. พัฒนาระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. ร้อยละของบุคลากรที่ เข้า รับการฝึกอบรมและ 

พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร้อยละ ≥๓๐ 

๒. ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย 
(ครบทั้ง ๔ พันธกิจ) ที่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย

ระดับ ๓ 



๑๖  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ดิจิทัล (Digital University) 

๓. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ  ๓ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๓ สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
นักศึกษาและบุคลากร 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา การบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 

สนับสนุน สร้างเสริมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
๒. พัฒนา และส่งเสริมการสร้างสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อ

การเรียนรู้และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. พัฒนา การให้บริการด้านอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม ทั่วถึง เอื้อต่อ

การเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านอาคาร

สถานที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม  
ร้อยละ ≥๘๐ 

๒. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการสิ่งสนับสนุนสื่อ 
การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥๘๐ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๔ สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจที่เน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและ
ชุมชนอย่างกว้างขวาง จริงจัง และต่อเน่ือง ในทุกระดับ 

๒. ส่งเสริมการท างานที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นบูรณาการ และสร้างจิตส านึกรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

๓. มหาวิทยาลัยมีการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ในการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. จ านวนของโครงการ กิ จกรรมร่วมกับเครือข่าย

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

จ านวน ≥๒ 

 



๑๗ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง มุ่งเน้น 
การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๒. พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยเพิ่ม                 

ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
๓. ส่งเส ริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต              

ขององค์กร  
๔. วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์                 

ทับซ้อนของบุคลากร 
๕. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งสู่

มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล  
๖. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและการจัดต้ังวิทยาเขต 
๗. พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางเกษตร สวนสมุนไพร  

ศูนย์การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน
และท้องถิ่น  

๘. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ             
ในงานที่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ  

๙. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. จ านวน ข้อบัง คับ  กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ ได้ รับ 

การพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี 
จ านวนข้อบังคับ 

กฎ ระเบียบ 
ประกาศ   

≥๕ 

๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ร้อยละ ≥๘๐ 

๓. ร้อยละของหน่วยงานด้านบริการที่มีความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการในระดับ ๔ ขึ้นไป 

ร้อยละ ≥๕๐ 

๔. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระดับ สูงมาก 

๕. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ                
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥๙๐ 

๖. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับ ดี 
๗. ความส าเร็จของการบริหารงานเพื่อการจัดต้ังวิทยาเขต ระดับ ๓ 
๘. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ

และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)  

ร้อยละ ≥๖๕ 



๑๘  
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ด าเนินการศึกษา สัมภาษณ์  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลรายงานของคณะท างาน พิจารณาผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยและรายงานผล
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการเพื่อรองรับ                     
ในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ตามแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 ๑) วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องรับผิดชอบด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ต่าง ๆ เพื่อรองรับในแต่ละกลยุทธ์ ด้าน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีขอบเขตการพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมีการก าหนดเป้าหมายในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๗ กลยุทธ์ และ ๘๒ ตัวชี้วัด มีวิธีการรายงานผล                  
การประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลและการจัดท าสรุปผลจ านวน/ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่า
เป้าหมาย ตามเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒) การรายงานผลตัวชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวิธีการรายงาน
ผลการประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานต่าง  ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามรายละเอียดของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยมีขั้นตอน 
การด าเนินงาน ดังน้ี 

๒.๑) วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

๒.๒) วิเคราะห์จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทาง 
การด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

๒.๓) รายงานผลการด า เ นินงานด้านการวิ จัย  ไ ด้แก่  เงินสนับสนุนงานวิ จัยและ 
งานสร้างสรรค์ จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ โดยจ านวนผลงานวิจัยจ าแนกตามการวิจัย เช่น วิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และวิจัยสถาบัน 

๓) รายงานผลการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
โดยด าเนินการเสนอข้อมูลจากผลการด าเนินงานในกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต                 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อสะท้อนถึงคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔) รายงานผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เรื่อง การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู 
และการพัฒนาท้องถิ่น จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย 
 

 



๑๙ 
 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  ส่วนที่ ๒ เป็นรายงานผลการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบการจัดท างบประมาณ ส ารวจข้อมูล
ภารกิจ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยน าหลักการและแนวทางการจัดท างบประมาณแบบแผนงาน  
มาใช้ผสมผสานกับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ่งเป็นระบบที่มีความมุ่งหมายให้มีก ารเชื่อมโยง 
การจัดสรรงบประมาณเข้ากับการวางแผนและเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล  
ซึ่งแสดงงบประมาณในลักษณะแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในขณะเดียวกันได้จ าแนกงบประมาณ
รายจ่ายของงาน/โครงการออกเป็นหมวดรายจ่ายต่าง  ๆ ในเอกสารงบประมาณ รายละเอียดประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  
  การบริหารจัดการงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒         
มีขอบเขตในการศึกษา ดังน้ี 

๑) แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒) การจัดสรรและบริหารงบประมาณ ได้แก่ วิธีการจัดสรรงบประมาณ ผลการจัดสรร

งบประมาณ วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ
และปัญหา อุปสรรคการจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

๓) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานการจัดการเรียน 
และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
 ๔) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรวมและรายไตรมาส ในระดับมหาวิทยาลัย และจ าแนก
ตามหน่วยงานการจัดการเรียนและหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน ผลการกันเงินเหลื่อมปีจ าแนกตาม
ประเภทเงิน และระบุเหตุผลความจ าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปใีนแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  

รวบรวมข้อมูลจากกองนโยบายและแผนที่เป็นหน่วยงานประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ของแต่ละหน่วยงาน 

 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะต่างๆ ทั้งข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยข้อมูลเชิง
ปริมาณน าเสนอจ านวนและค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพน าเสนอลักษณะเน้ือหาเชิงบรรยาย 
  ๒) รายงานผลและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามรายละเอียดของแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐  
 

แบบประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ  
 แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

แหล่งของเงิน 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้รับจัดสรรเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

๑. งบประมาณแผ่นดิน  
- งบบุคลากร    
- งบด าเนินงาน      
- งบลงทุน    
- งบเงินอุดหนุน    
- งบรายจ่ายอื่น     

รวม    
๒. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
- งบบุคลากร    
- งบด าเนินงาน      
- งบลงทุน    
- งบเงินอุดหนุน    
- งบรายจ่ายอื่น     

รวม    
 

๒. การจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
 ๒.๑ วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
 ........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

 ๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคของงบประมาณ 
 ........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
๓. ผลการจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

 ๓.๑ ผลการจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

ประเภท 
งบรายจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. งบบุคลากร       
๒. งบด าเนินงาน       
๓. งบลงทุน       
๔. งบเงินอุดหนุน       
๕. งบเงินรายจ่ายอื่น       

รวม       



๒๑ 
 

๓.๒ การจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

พันธกิจของมหาวทิยาลัย 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได ้ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ที่
ส อดคล้ อ ง กับวิ สั ยทั ศ น์  
ให้มีการบูรณาการความ
เชี่ ยวชาญของสาขาวิช า 
ต่ า ง  ๆ  ใ ห้ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

      

๒. พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ 
บนพื้ นฐานของการ วิ จั ย  
เพื่อสร้างน วัตกรรมการ
ท างานและการผลิตบัณฑิต 

      

๓. เป็นศูนย์กลางการบริการ
วิชาการและองค์ความรู้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น 
และชุมชน 

      

๔. อนุรักษ์  ส่ งเสริม  และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

      

๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลยั
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

      

รวม       
 

 ๓.๓  วิธีการบริหารงบประมาณ 
 ....................................................................................................... ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

งบประมาณแผ่นดิน 
 ........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 งบประมาณเงินรายได้ 
 ........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
  

 ๓.๔ การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 



๒๒  
 

 ๓.๕ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 
 ........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 

๔. ผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ โดยพิจารณาความส าเร็จและ
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการว่าบรรลุตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดของโครงการหรือไม่ และรายงานข้อมูล/
เหตุผลและความจ าเป็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ส าเร็จ รายงานผลข้อมูล
ที่ส าคัญมดัีงน้ี 

 ๔ .๑ ผลการด า เนินโครงการ/กิจกรรมที่ไ ด้รับอนุมั ติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ของหน่วยงานการจัดการเรียนการสอน 

 

ที ่ หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ร้อยละ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ร้อยละ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 ๔ .๒ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้ รับอนุมัติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 

ที ่ หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ร้อยละ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ร้อยละ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

          
          
          
          
          
          
          

 

  
 



๒๓ 
 

 ๔ .๓ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้ รับอนุมัติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ของหน่วยงานการจัดการเรียนการสอน 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 

         

         

         

         
 

 ๔.๔ เหตุผลความจ าเป็นของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ตาม
แผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
  .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

๕. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

๕.๑  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมรายไตรมาส ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ไตรมาส 
   ท่ี 

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

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

        
        
        
        

  

๕.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานการจัดการเรียนการสอน 

 

ไตรมาส 
ท่ี 

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

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

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



๒๔  
 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

ไตรมาส 
ท่ี 

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

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

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

 ๔.๓ ผลการกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

หน่วยงาน/    
ประเภทเงิน 

งบรายจ่าย 
รวม 

งบบุคลากร 
งบ

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

งบประมาณแผ่นดิน 
หน่วยงาน ........................................................ 
       
       
       

       
งบประมาณเงินรายได้  
หน่วยงาน ........................................................ 
       
       
       

       
  

 ๔.๔ ระบุเหตุผลความจ าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปใีนแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
  .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

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

๑) การบริหารความเสี่ยง โดยตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการและควบคุมปัจจัย กิจกรรม 
และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาส  
ในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน  
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง  ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

๒) การควบคุมภายใน โดยตรวจสอบประเมินผลความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 
ของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และด้านการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
เพื่อ ให้ก ารด า เ นินงานถื อปฏิบั ติตามนโยบาย กฎหมาย  ค าสั่ ง  ข้อบั ง คับ และระเบียบราชการ                                  
จึงได้ก าหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ                         
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

๑) ศึกษาผลการวิเคราะห์กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สรุปรายงานผล
การปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ และมหาวิทยาลัย  

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

  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 ๑) งานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการด า เนินการบริหารจัดการความเสี่ย ง              
ของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาผลตามเกณฑ์มาตรฐานในคู่มือการประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑.๑ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน/หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 



๒๖  
 

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 และความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่น 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 
๒) หน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการโดยพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมภายในและ           

การให้ข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบและสอบทานแบบ
รายงาน ดังน้ี 

๒.๑ การประเมินผลการควบคุมภายใน การปฏิบั ติงานควบคุมภายใน ด า เนินการ              
โดยพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมภายใน และสรุปผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
และข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้จากการเป็นผู้สอบทานแบบรายงานต่าง  ๆ              
ของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗ 
 

 ส่วนที่  ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ 
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

  การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบั ติตามบทบาทหน้าที่  
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 

  

๔.๑ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

ใช้แบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่  

 ๑) ด้านการบริหารงานเชิงระบบ ประกอบด้วย ข้อมูลบริบท ทรัพยากร กระบวนการและ
ผลผลิต 

 ๒) ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต  
การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 ๓ )  ด้ านการบ ริหารตามหลั กธ รรมา ภิบ าล  ประกอบ ด้วย  หลั กประสิทธิ ผ ล  
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 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ ในการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 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) และ
อุปสรรค (Threat) มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อค าถามปลายเปิด 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

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



๒๘  
 

วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการ 
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งฝ่ายผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ด าเนินการประมวลผลข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม 
รายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
และวิเคราะห์เน้ือหาในส่วนปลายเปิด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

แบบสอบถามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
ค าช้ีแจง     
 

 แบ บ สอ บ ถ าม น้ี จั ดท า ขึ้ น เ พื่ อ ติด ต า มก า ร บ ริ ห า รง า นขอ ง ม หา วิ ท ย า ลั ย รา ช ภั ฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยความเห็นของประชาคมผู้มีส่วนได้เสีย และท่านเป็นผู้หน่ึง  
ที่ได้รับการเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความ
เป็นจริ งที่ท่ านประสบ เกี่ย วกั บการบ ริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเ ด็จ เ จ้าพระยา  
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ค าตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะผู้ด าเนินการขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะใช้ความเห็น  
ของท่านให้เป็นประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 

 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

        ๑. ต าแหน่ง/หน้าท่ี 
 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  (  ) กรรมการสภาวิชาการ 

  (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  (  ) รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (  ) คณบดีและผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า 
  (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  (  ) คณาจารย์ผู้สอน 
  (  ) เจ้าหน้าที่    (  ) ผู้น าในองค์การนักศึกษา  
 
        ๒. หน่วยงานท่ีสังกัด (ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) 

 (  ) คณะครุศาสตร์   (  ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (  ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (  ) คณะวิทยาการจัดการ 

(  ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 (  ) วิทยาลัยการดนตรี   (  ) บัณฑิตวิทยาลัย 
 (  ) ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐  
 

ค าช้ีแจง ขอให้ท่านประเมินค่าโดยการท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับ           
 ของการปฏิบัติ ดังน้ี ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 

๑. ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 

การบริหารงานเชิงระบบ 

ระดับปฏิบัติ 
มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ท่ีสุด 
(๑) 

ด้านบริบท        
๑. บริหารงานอย่างมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม      
๒. ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย      
๓. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรภายนอก      
๔. สร้างเครือข่ายที่เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายอย่างหลากหลาย      
๕. บริหารงานโดยค านึงถึงความต้องการของสังคมด้านการเรียนรู้      
ด้านทรัพยากร       
๖. จัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา      
๗. วางแผนงานการจัดการทรัพยากร อย่างเหมาะสมตามหน้าที่      
๘. แสวงหาทรัพยากรเพื่อการด าเนินการอย่างเพียงพอ      
๙. จัดองค์การเพื่อด าเนินงานอย่างเหมาะสม      
๑๐. ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรให้ใช้งานได้ต่อเน่ืองอยู่เสมอ      
ด้านกระบวนการ       
๑๑. สร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อถือซึ่งกันและกัน      
๑๒. สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ      
๑๓. ส่งเสริมความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การ      
๑๔. จัดบริการสนับสนุนทรัพยากรด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
๑๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในหน้าที่รับผิดชอบ      
ด้านผลผลิต       
๑๖. ผู้ส าเร็จการศึกษามีศักยภาพในการท างานสูง      
๑๗. ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง      
๑๘. ศิษย์เก่ามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย      
๑๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในประเทศ      
๒๐. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ      
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

๒. ดา้นการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

ดา้นการผลิตบัณฑิต      
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
๒. เน้นศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสร้างสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน 
     

๔. พัฒนาคุณธรรมด้วยการท ากิจกรรมเพื่อชุมชน      
๕. สร้างคุณภาพของการจัดการเรียนรู้      
ด้านการวิจัย      
๖. มุ่งมั่นมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการวิจัย      
๗. มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน      
๘. ส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน      
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม      
๑๐. จัดระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม      
๑๑. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม      
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน      
๑๒. จัดการเรียนเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

อย่างต่อเน่ือง 
     

๑๓. สร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ      
๑๔. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

อย่างต่อเน่ือง 
     

๑๕. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีความเชื่อมโยงกับชุมชน 
อย่างเป็นระบบ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒  
 

๓. ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล : 
ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เคร่ืองมือ   
และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเปูาหมายที่ก าหนด                
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน  
และตรวจสอบได้               

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ           
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๗. หลักการกระจายอ านาจ : 
มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

๘. หลักนิติธรรม :  
ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร 
ด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง 

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงาน                    
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลง                    
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และเสียประโยชน์ 

     

 
 
 
 



๓๓ 
 

โปรดแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในประเด็นต่อไปนี้ 
 

๑. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง / จุดเด่น อะไรบ้าง  
 

๑.๑……………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๑.๒……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ๑.๓…………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
 

  ๒. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดอ่อน / จุดด้อย อะไรบ้าง 
  

 ๒.๑……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ๒.๒………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 

 ๒.๓.…………………………………………………………………………………………….…………………………....
……………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

  ๓. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีแนวโน้มความเป็นไปได้อย่างไรบ้าง  
 

 ๓.๑……………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓.๒…………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

๓.๓…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  ๔. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีปัญหา / อุปสรรค อะไรบ้าง 
 

 ๔.๑…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
 ๔.๒…………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 ๔.๓……………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………………… 
 
 
 



๓๔  
 

๔.๒ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ด า เ นินการประเมินผลการรับ รู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่  ๑) ด้านบรรยากาศ 
ในมหาวิทยาลัย ๒) ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ๓) ด้านพฤติกรรม 
การสอนของคณาจารย์ และ ๔) ด้านการให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยจะต้อง 

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

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(Checklist)  
ตอนที่ ๒ การรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่ นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการกรอกข้อมูล 
ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งฝ่ายผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลจะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

   

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม 
รายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

แบบสอบถามการประเมินผลการรับรู้และความคดิเห็นของนักศกึษาต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 

ค าช้ีแจง  
 

 แบบสอบถามน้ีจัดท าขึ้นเพื่อศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านเป็นผู้หน่ึงที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น  
จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามการรับรู้และความเป็นจริง ที่ท่านประสบเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๒) ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอให้ความมั่นใจกับท่านว่าจะใช้ความเห็นของท่านให้เป็น
ประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ๑. เป็นนักศึกษา 
 (   )  ภาคปกติ (   )  ภาคพิเศษ 
 

 ๒. สังกัดคณะ/วิทยาลัย 
 (   )  คณะครุศาสตร์  (   )  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (   )  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (   )  คณะวิทยาการจัดการ  
 (   )  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 (   )  วิทยาลยัการดนตรี (   )  บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 ๓. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
 (   )  ปริญญาตรี  ชั้นปีที่.................... 
 (   )  บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖  
 

การรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ค าช้ีแจง ให้นักศึกษาพิจารณาใน ๔ เร่ืองหลัก ต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามตามการรับรู้ และความเป็นจริง 

โดยท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง 
 ๑. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ท่ีสุด 
(๑) 

๑. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย      
๒. รู้สึกสดชื่นและมีความหวังเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย      
๓. มีความพอใจในอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป           
ของมหาวิทยาลัย 

     

๔. อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสะอาด            
เป็นระเบียบ สวยงาม ร่มร่ืน และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

     

๕. โรงอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารเพียงพอ สะอาด ถูกหลัก
สุขอนามัย และราคาเป็นธรรม  

     

๖. ห้องน้ า ห้องสุขาเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย      
๗. มสีถานที่พักผ่อน สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย และสถานที่
จัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างพอเพียงและเหมาะสม 

     

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ      
๙. มหี้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ
บรรยาย แบบสาธิต แบบทดลองปฏิบัติการ การท างาน 
หรือท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ฯลฯ 

     

๑๐. ห้องสมุดมีความทันสมัย บรรยากาศสะดวกสบาย มีหนังสือ
ต ารา วารสาร สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งสืบค้นทางอีเล็กทรอนิกส์  
ที่ทันสมัย สะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า และมีความเป็นระเบียบ 

     

๑๑. มีศูนย์หนังสือที่สะดวกแก่การซื้อหาต ารา อุปกรณ์การเรียน  
การกีฬา การปฏิบัติทดลองอย่างเหมาะสม 

     

๑๒. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายที่พร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

     

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

     

๑๖. ภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาคณะน้ี      
๑๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย      
๑๘. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคณาจารย์      
๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่าง ๆ      



๓๗ 
 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ท่ีสุด 
(๑) 

๒๐. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน      

๒. ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY”  
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ท่ีสุด 
(๑) 

๑. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงค่านิยมองค์กร  “MORALITY”              
ที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติ 

     

๒. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

     

๓. นักศึกษามีวินัยในตนเองที่จะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัยและสังคมเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 

     

๔. นักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมที่รับผิดชอบ 
ในหน้าที่ของตนเองและสังคม 

     

๕. นักศึกษามีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

     

๖. นักศึกษามีความเอื้ออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่น      
๗. นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงานใหม่ ๆ

ร่วมกับคณาจารย์ 
     

๘. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของความ เป็นประชาคม   
ที่ตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

     

๙. นักศึกษามีความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จ
ของมหาวิทยาลัย 

     

๑๐. นักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อชาติ
บ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     

๑๑. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ที่ปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย 

     

๑๒. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรม           
ที่ส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     

๑๓. นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับผู้อื่น      
๑๔. นักศึกษามี ความเป็ นไทยในด้านการแต่งกาย ม ารยาท  

และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
     



๓๘  
 

๓. พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ท่ีสุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน      
๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ      
๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง ได้ทดลองใช้

ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ และได้สร้าง
ความรู้ใหม่  

     

๔. คณาจารย์สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยากเรียนรู้      
๕. คณาจารย์มีความสามารถในการบรรยายและถ่ายทอดความรู้      
๖. คณาจารย์มีความทันสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู้      
๗. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน      
๘. คณาจารย์มีความสามารถในการจูงใจและเสริมแรง      
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา      
๑๐. คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา      
๑๑. คณาจารย์มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผลนักศึกษา      
๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา      
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นักศึกษารักษาระเบียบ

วินัย 
     

๑๔. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตน 

     

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

     

๑๖. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์      
๑๗. นักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผู้สอน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

๔. การให้บริการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา 

 
การให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ท่ีสุด 
(๑) 

ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ 

     

๒. เอกสาร สื่อและแหล่งความรู้ต่างๆ มีความพอเพียง      
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า      
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ      
ส านักคอมพิวเตอร์ 
๕. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ 

     

๖. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก      
๗. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก      
๘. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักคอมพิวเตอร์      
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๙. ได้รับความสะดวกสูงในการลงทะเบียนวิชาเรียน 

     

๑๐. บริการเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนมีประสิทธิภาพสูง      
๑๑. สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาได้อย่าง    

มีประสิทธิภาพ 
     

๑๒. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ      
ส านักกิจการนักศึกษา 
๑๓. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพสูง 

     

๑๔. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง      
๑๕. กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษามีประสิทธิผลสูง      
๑๖. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักกิจการนักศึกษา      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐  
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

 เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านคิดว่า
มหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน ๓ เรื่อง 
 

๑. ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

๒. ........................................................................................................................... ................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 

๓. ........................................................................................................................... ................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

๔.๓ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ด า เ นินการประเมินผลการรับ รู้และความคิดเห็นของ คณาจารย์ ต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่  ๑) ด้านบรรยากาศ 
ในมหาวิทยาลัย ๒) ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ๓) ด้านพฤติกรรม
การสอน และ ๔) ด้านการให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากสังกัด                 

๕ คณะ ๑ วิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุสาหกรรม และวิทยาลัยการดนตรี 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(Checklist)  
ตอนที่ ๒ การรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการ 
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งฝ่ายผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 

   

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม 
รายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  
 
 
 
 
 



๔๒  
 

แบบสอบถามการประเมินผลการรับรู้และความคดิเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 

ค าช้ีแจง  
 

 แบบสอบถามน้ีจัดท าขึ้นเพื่อศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านเป็นผู้หน่ึงที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น  
จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามการรับรู้และความเป็นจริง ที่ท่านประสบเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๒) ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  ในโอกาสต่อไป คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอให้ความมั่นใจกับท่านว่าจะใช้ความเห็นของท่านให้เป็น
ประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

 ๑. สังกัดคณะ/วิทยาลัย 
 (   )  คณะครุศาสตร์  (   )  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (   )  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (   )  คณะวิทยาการจัดการ  
 (   )  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 (   )  วิทยาลยัการดนตรี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

การรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ค าช้ีแจง ให้คณาจารย์พิจารณาใน ๔ เรื่องหลัก ต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามตามการรับรู้ และความเป็นจริง 

โดยท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง 
 ๑. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ท่ีสุด 
(๑) 

๑. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย      
๒. รู้สึกสดชื่นและมีความหวังเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย      
๓. มีความพอใจในอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป           
ของมหาวิทยาลัย 

     

๔. อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสะอาด            
เป็นระเบียบ สวยงาม ร่มร่ืน และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

     

๕. โรงอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารเพียงพอ สะอาด ถูกหลัก
สุขอนามัย และราคาเป็นธรรม  

     

๖. ห้องน้ า ห้องสุขาเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย      
๗. มสีถานที่พักผ่อน สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย และสถานที่
จัดกิจกรรมของคณาจารย์อย่างพอเพียงและเหมาะสม 

     

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ      
๙. มหี้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ
บรรยาย แบบสาธิต แบบทดลองปฏิบัติการ การท างาน 
หรือท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ฯลฯ 

     

๑๐. ห้องสมุดมีความทันสมัย บรรยากาศสะดวกสบาย มีหนังสือ
ต ารา วารสาร สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งสืบค้นทางอีเล็กทรอนิกส์  
ที่ทันสมัย สะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า และมีความเป็นระเบียบ 

     

๑๑. มีศูนย์หนังสือที่สะดวกแก่การซื้อหาต ารา อุปกรณ์การเรียน 
การสอน การกีฬา การปฏิบัติทดลองอย่างเหมาะสม 

     

๑๒. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายที่พร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

     

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

     

๑๖. ภูมิใจที่ได้เป็นคณาจารย์คณะน้ี      
๑๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย      
๑๘. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคณาจารย์      



๔๔  
 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่าง ๆ      
๒๐. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน      

๒. ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” 
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ท่ีสุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์ รับรู้และตระหนักถึงค่านิยมองค์กร “MORALITY”              
ที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้คณาจารย์ได้ยึดถือปฏิบัติ 

     

๒. คณาจารย์รับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

     

๓. คณาจารย์มีวินัยในตนเองที่จะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัยและสังคมเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเป็นสุข 

     

๔. คณาจารย์รับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมที่รับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเองและสังคม 

     

๕. คณาจารย์มีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

     

๖. คณาจารย์มีความเอื้ออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่น      
๗. คณาจารย์มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงานใหม่ ๆ ที่ เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
     

๘. คณาจารย์ รับรู้และมองเห็นคุณค่าของความ เป็นประชาคม   
ที่ตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

     

๙. คณาจารย์มีความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จ
ของมหาวิทยาลัย 

     

๑๐. คณาจารย์เข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อชาติ
บ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     

๑๑. คณา จาร ย์ รับ รู้แล ะตร ะห นักถึ ง อั ตลั กษณ์ บัณ ฑิ ตขอ ง
มหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความ
เป็นไทยให้แก่นักศึกษา 

     

๑๒. คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรม           
ที่ส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้แก่นักศึกษา 

     



๔๕ 
 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” 
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๓. คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับผู้อื่น 

     

๑๔. คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความเป็นไทย 
ในด้านการแต่งกาย มารยาท และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

     

 
๓. พฤติกรรมการสอน 

พฤติกรรมการสอน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ท่ีสุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน      
๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ      
๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง ได้ทดลองใช้

ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ และได้สร้าง
ความรู้ใหม่  

     

๔. คณาจารย์สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยากเรียนรู้      
๕. คณาจารย์มีความสามารถในการบรรยายและถ่ายทอดความรู้      
๖. คณาจารย์มีความทันสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู้      
๗. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน      
๘. คณาจารย์มีความสามารถในการจูงใจและเสริมแรง      
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา      
๑๐. คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา      
๑๑. คณาจารย์มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผลนักศึกษา      
๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา      
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นักศึกษารักษาระเบียบ

วินัย 
     

๑๔. คณาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ได้ทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

     

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

     

๑๖. คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของตนเอง      
๑๗. คณาจารย์มีความผูกพันต่อนักศึกษา      

 
 



๔๖  
 

๔. การให้บริการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับคณาจารย์ 

 
การให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ท่ีสุด 
(๑) 

ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ 

     

๒. เอกสาร สื่อและแหล่งความรู้ต่าง ๆ มีความพอเพียง      
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า      
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ      
ส านักคอมพิวเตอร์ 
๕. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ 

     

๖. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก      
๗. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก      
๘. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักคอมพิวเตอร์      
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
9. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 

     

๑๐. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร      
๑๑. สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาได้อย่าง    

มีประสิทธิภาพ 
     

๑๒. ระบบประเมินการสอนของคณาจารย์มีประสิทธิภาพสูง      
๑๓. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ      
ส านักกิจการนักศึกษา 
๑4. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพสูง 

     

๑5. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง      
๑6. กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษามีประสิทธิผลสูง      
๑7. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพสูง      
๑8. การประสานงานให้คณาจารย์มีส่วนร่วมต่อโครงการ/กิจกรรม

การพัฒนานักศึกษาที่ส านักกิจการนักศึกษาจัดขึ้น 
     

19. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักกิจการนักศึกษา      
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

 เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านคิดว่า
มหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน ๓ เร่ือง  
โดยจ าแนกตามประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังน้ี 
 

๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
.................................................................................................................................................

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

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

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

๒. ด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
.................................................................................................................................................

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

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

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

๓. ด้านนักศึกษา 
.................................................................................................................................................

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

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

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

๔. ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
.................................................................................................................................................

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

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

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

๕. ด้านอื่น ๆ  
 

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



๔๘  
 

๔.๔ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบั ติ ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บ ริหาร
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย อธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ /โรงเรียน ใน ๓ ด้านหลัก 
ได้แก่  
  ๑) ด้านคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
  ๒) ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย   
  ๓) ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย                
การสอบถามข้อมูลหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักความมุ่งเน้น
ฉันทามติ  
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
๑. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีโดยใช้แบบสอบถาม 

กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
และผู้น าในองค์การนักศึกษา 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ศูนย์ โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ประธานสาขาวิชาหรือเทียบเท่า คณาจารย์ และ
หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่สังกัด (ส าหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล  
 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน 
ดังน้ี 
 ตอนที่  ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  
  ตอนที่  ๒ การประเมินผลการปฏิบั ติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บ ริหารมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย อธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับการปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด   
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการ 
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งฝ่ายผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลจะต้อง



๔๙ 
 

ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 
 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  ด าเนินการประมวลผลข้อมูลใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ในข้อค าถามแต่ละประเด็น แต่ละด้านและรวมทุกด้าน และวิเคราะห์เน้ือหาในส่วนปลายเปิดเปรียบเทียบผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐  
 

แบบสอบถามการปฏบิตัติามบทบาทหนา้ที่ของอธิการบด ี
 

ค าช้ีแจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินใน ๓ ด้าน 
ดังน้ี ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของอธิการบดีในช่วงปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๒ และประเมินค่าโดยการท า เคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่า เหมาะสมกับระดับ                
ของการปฏิบัติ ดังน้ี 

 

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

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาวิชาการ 
 

 (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

 (  ) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) .................................. 
 

 (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
 

 (  ) ผู้น าในองค์การนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

๑. ด้านคุณลักษณะผู้น าของอธิการบดี 
 

 คุณลักษณะผู้น า 

ระดับคุณลักษณะ 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

  ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก าหนดทิศทาง    
    การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 

     

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม 

     

๓. มีความสามารถในการชี้น าและรับผิดชอบต่อสังคม       
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ         
๕. สร้างขวัญก าลังใจและให้การสนับสนุนความก้าวหน้า 

และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 
     

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝุาย 
และสนับสนุนการท างานเป็นทีม 

     

๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา      
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย 
     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

     

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้า 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒  
 

๒. ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ีของอธิการบดี 

การบริหารงานตามหน้าท่ี 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด
(๑) 

๑. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ 
ของมหาวิทยาลัย 

     

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัย 

     

๓. ควบคุม ดูแล บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ 
ของมหาวิทยาลัย 

     

๔. ควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ 
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

     

๕. ควบคุม ดูแล สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย 

     

๖. จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย 

     

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม
เปูาหมายอย่างครบถ้วน 

     

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ      
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ      
๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจน ครอบคลุม 

ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
     

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ              
ในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๑๒. ดูแลการแต่งต้ังและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ด้วยความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้ง ส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาเพื่อให้บรรลุเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 

     

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
ไปบริหารงาน 

     

 

 



๕๓ 
 

๓. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เคร่ืองมือ 
และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเปูาหมายที่ก าหนด  
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส  :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  มีข้อมูลชัดเจน  
และตรวจสอบได้   

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๗. หลักการกระจายอ านาจ :  
มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างประสิทธิภาพ  
ในการด าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

๘. หลักนิติธรรม :  
ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร               
ด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง 

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลง 
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และเสียประโยชน์ 

     

 
 

 
 
 



๕๔  
 

ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง 
 

 ๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 ๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 ๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 
 

แบบสอบถามการปฏบิตัิหนา้ที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศนูย์/โรงเรียน 
 

ค าช้ีแจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/ศูนย์/โรงเ รียน ซึ่ง หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการส านัก  รองผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการศูนย์ รองผู้อ านวยการศูนย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประเมินใน ๓ ด้าน ดังน้ี ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และ
ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 ๒.ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และ
ประเมินค่าโดยการท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังน้ี 

 

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

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

๑. คณะท่ีสังกัด 
 

 (   ) คณะครุศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 (   ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาการจัดการ 
 

 (   ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 (   ) วิทยาลัยการดนตรี 
 

 (   ) บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 (   ) ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน......................................... 
 

๒. การด ารงต าแหน่ง 
 

 (   ) ประธานสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 
 

 (   ) คณาจารย์ 
 

 (   ) หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ 
 

 (   ) อื่นๆ ( โปรดระบุ............................... ) 
 



๕๖  
 

๑. ด้านคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน 

 คุณลักษณะผู้น า 

ระดับคุณลักษณะ 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

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

อย่างมีคุณภาพ 

     

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

     

๓. มีความสามารถในการชี้น าและรับผิดชอบต่อสังคม       
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ         
๕ .สร้างขวัญก าลังใจ และให้การสนับสนุนความก้าวหน้า 

และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 
     

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝุาย 
และสนับสนุนการท างานเป็นทีม  

     

๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา      
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ/

วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน 
     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

     

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

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

๒. ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน 

การบริหารงานตามหน้าท่ี 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด
(๑) 

๑. บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน              
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของ
ทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

     

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย      
๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/

โรงเรียน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

     

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

     

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

     

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

     

๗.  ปฏิบั ติ ตามนโยบายและแผนงาน ให้ เ กิ ดความส า เ ร็ จ 
ตามเปูาหมายอย่างครบถ้วน 

     

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ      
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ      
๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจน ครอบคลุม

ภารกิจต่างๆ ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน 
     

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

     

๑๒. ดูแลการแต่งต้ังและถอดถอนผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา เพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน 

     

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

     

 
 



๕๘  
 

๓. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :   
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เคร่ืองมือ  
และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเปูาหมายที่ก าหนด           
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส  :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และ
ตรวจสอบได้                

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ          
เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/
โรงเรียน 

     

๗. หลักการกระจายอ านาจ :  
มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ          
ในการด าเนินงานที่ดีให้แก่คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/
โรงเรียน 

     

๘. หลักนิติธรรม :  
ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร 
ด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง 

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน  
โดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้ 
และเสียประโยชน์ 

     

 



๕๙ 
 
 

ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง 
 

 ๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 ๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 ๓. ……………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐  
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

๑. การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย () โดยใช้สูตร ดังน้ี   
     

N

X
μ


  

เมื่อ         แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
X    แทน ผลรวมของคะแนน 
 N  แทน จ านวนข้อมูล 

๒. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใช้สูตร ดังน้ี  
 

                
2

N

X2

N

X
σ 











 

 
เมื่อ             แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 

             X       แทน คะแนนแต่ละตัว 
             N       แทน จ านวนข้อมูล 
                แทน ผลรวม 

 
๓. การแปลความหมายค่าเฉลี่ย  
 

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

มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 ส่วนที่ ๕ การตรวจเย่ียมหน่วยงาน 
 

ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยแบ่งการตรวจเยี่ยมเป็นกลุ่มดังน้ี 

๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
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 านักกิจการ
นักศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส่วนงานบริหารเงินรายได้ 

ก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ คร้ัง ในช่วงไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) แล้ว
สรุปผลการตรวจเยี่ยมเป็นรายหลักสูตรและเป็นกลุ่ม 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 / หลักสูตร 
 

ท่ี วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เวลา 
๑. วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.)             

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 
หลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
หลักสูตรนาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรเทคนคิการแพทย์ (วท.บ.) 
หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรการโฆษณาและธุรกิจบนัเทิง (นศ.บ.) 
หลักสูตรการบญัชี (บช.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๕. วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรดนตรีตะวนัตก (ดศ.บ.)  
โรงเรียนสาธิตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 
 
 



๖๒  
 

ก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงาน  
 
 

ท่ี วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เวลา 
๖. วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๗. วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส านักคอมพิวเตอร ์
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสมัพนัธ์ฯ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ส่วนงานบริหารเงินรายได้ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

หมายเหตุ  
 - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีหากมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 ด าเนินการวิเคราะห์เน้ือหา ตามแนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังน้ี 
 
แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเย่ียมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
๑. หลักสูตร / หน่วยงานมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  อะไรบ้าง 

 ๑.๑ แผนการรับ จ านวนที่รับได้จริง .......................................... .............................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๑.๒ ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ............................................. .............................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๑.๓ อัตราการคงอยู่ / Drop out ของนักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษา  ................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................... ......................................... 



๖๓ 
 

 ๑.๔ อัตราการได้งานท าใน ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษา ............................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๑.๕ ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต  .......................................................... ................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๑.๖ ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษา ..................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๒. หลักสูตร / หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง 
 ๒.๑ ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน) ........................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๒.๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ .................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๒.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ  ..................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................... ......................................... 
 ๒.๔ ด้านคุณภาพของผู้เรียน .................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๒.๕ ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัดการศึกษา  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๓. หลักสูตร / หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก 
ฝุายบริหาร อะไรบ้าง 
........................................................................................................................... ...................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................. .............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................... .......................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 



๖๔  
 

 ส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 พิจารณาผลการด าเ นินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และสัมภาษณ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่ด า เนินการบริหารงานและก ากับดูแล  
การด าเนินงานในทุกภาคส่วนตามแผนการด าเนินงานเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลเป็นแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ประเด็น
ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒) แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓) ผลการด าเนินงาน  และ ๔) ผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับดูแล 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

๑) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มอบให้ฝ่าย
เลขานุการเป็นผู้ประสานงาน ในการด าเนินการจัดท าแผนและผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเ ห็น 
ของคณะกรรมการที่ได้เสนอไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการก าหนด 

๒) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการ
สัมภาษณ์รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่ด าเนินการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานในทุกภาคส่วน
ตามแผนการด าเนินงานเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  ด าเนินการวิเคราะห์เน้ือหาผลการด าเนินงาน และผลการสัมภาษณ์ประกอบการรายงานผล
การด า เนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ที่น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

 
 



๖๕ 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ประเด็นความเห็นจาก 
คณะกรรมการฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ) 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับดูแล 

(หน่วยงาน /บุคคล) 

    

    

    

    

    
 
 



๖๖ 

ปฏิทินการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กิจกรรม 
ม.ค. 

๒๕๖๒ 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.ค. 
๒๕๖๓ 

๑. ก าหนดแนวคิด กรอบการประเมิน             
และกรอบเวลาการปฏิบัติงาน 

             

๒. พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินประสิทธิภาพ         
และประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณ (ส่วนที่ ๒) 

             

๓. พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินผลการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลยัและการปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ส่วนที่ ๔) 

             

๔. จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

             

๕. เสนอเอกสารแนวทางฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย       
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

             

๖. การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน               
๗. เก็บข้อมูลการประเมิน ส่วนที่ ๑ – ๔ และ ๖              
๘. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมด 

             

๙. เขียนรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ          
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

             

๑๐. จัดท ารูปเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานฯ (จัดพิมพ์และส่งโรงพิมพ์) 

             

๑๑.น าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย 

             

 

 



๖๗ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ในคราวประชุม
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

  ๑) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณ
แผ่นดินในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมและมีผลต่อการอนุมัติงบประมาณในปีถัดไป 

๒) การตรวจเยี่ยมสาขาวิชาในหลักสูตรที่ด าเนินการร่วมกันหลายคณะควรมีการเชิญคณะ
ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสาขาวิชาต่อไป  

๓) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป 
มหาวิทยาลัยควรปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมและสามารถสะท้อนการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน เช่น ตัวชี้วัด 
ด้านการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยควรปรับให้เชื่อมโยงถึงแนวทาง  
จะน าไปสู่ความเป็นเลิศได้ และตัวชี้วัดของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ข้อ ๑ ความส าเร็จของการบริหารงาน
ตามนโยบายการเตรียมความพร้อมจัดต้ังศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ังเพื่อพัฒนาเป็นวิทยาเขต ควรปรับให้  
ตรงกับการด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยมหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองตัวชี้วัดให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

๔) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มาจากระบบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อไม่ ให้ 
เกิดความซ้ าซ้อนของกลุ่มตัวอย่าง และควรเพิ่มเติมเน้ือหาประเด็นข้อค าถามในแบบสอบถามที่สามารถ
ตรวจสอบความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถามด้วย  

๕) ควรมีการเปรียบเทียบกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปี
ที่ผ่านมาอย่างน้อย ๒ ปี เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 

๖) ควรสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างทั่วถึง เช่น  
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน หรือการส่งคณาจารย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น 

๗) ควรรายงานผลการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยภายใน
เดือนกันยายน เน่ืองจากจะส่งผลต่อการประเมินการปฏิบัติราชการของอธิการบดี 

๘) ควรศึกษาระบบประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เน่ืองจากมีการประกาศฉบับใหม่ให้ใช้ IQA เท่าน้ัน ส่วนการประเมินหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยก าหนดเอง  
ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบผลการประเมิน
หลักสูตรได้ 

๙) ควรยกเลิกการประเมินศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เน่ืองจากอยู่ระหว่างการด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงและมีการย้ายนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย 

๑๐) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวต้องสามารถ
ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่มหาวิทยาลัย และเน่ืองจากในพระราชบัญญัติระบุว่า ให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี จึงควรแบ่งการประเมินเป็น ๒ ส่วน 
ได้แก่ ๑. ประเมินการด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลั ย ในด้านแผน โครงการ และงบประมาณ 
คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบตามตัวชี้วัดและเปูาหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ๒. การประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 



๗๐ 

๑๑) ขอชื่นชมคณะกรรมการที่ได้ด าเนินการตามหลัก PDCA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการให้
ความส าคัญในส่วน Act คือการศึกษาการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๑๒) ขอขอบคุณและขอชมเชยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

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

 

                ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ โดยอาจจะด าเนินการ 
จัดสอบภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี พร้อมการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการทดสอบความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ และสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางภาษาอังกฤษ เช่น การจัดท าเอกสารการสอน  
ที่สอดแทรกภาษาอังกฤษ การจัดท าปูายสองภาษา สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

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

๓. ควรพัฒนากระบวนการติดตามและการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้ มี 
ประสิทธิภาพขึ้น และน าผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติของผู้ใช้บัณฑิต
มาวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร 

๔. ควรวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน  

๕. ควรบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน โดยอาจพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ร่วมกับผู้ประกอบการที่ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ หรือสามารถเทียบเป็น                 
หน่วยกิตในรายวิชาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

๖. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ หรือมหาวิทยาลัยควรก าหนดตัวชี้วัดให้คณาจารย์และผู้ส 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. ควรปรับค่าเปูาหมาย (Target level) ของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่ท าได้ในระดับสูงแล้ว 
ให้สูงขึ้นเพื่อให้มีความท้าทายไปสู่ความเป็นเลิศในด้านน้ัน ๆ  

๑๑. ควรทบทวนตัวชี้วัดในแผน โครงการ และกิจกรรมให้สามารถสะท้อนเปูาประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์ที่ ต้องการบรรลุ  (Validity) และน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของ



๗๒ 

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

 

 ส่วนท่ี ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ควรจัดท าแผนการบริหารงบประมาณระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ด้านการหารายได้ และ
ด้านการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจ าแนกตามประเภทงบ
ต่าง ๆ 

๒. ควรก าหนดมาตรการควบคุม ก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงาน โดยการจัดท า                
รูปแบบรายการการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ชัดเจนและมีความพร้อม ต้ั งแต่ต้นปีงบประมาณ  
และการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์และจัดล า ดับความส า คัญ  
ของแต่ละรายการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย  

๓. ควรก าหนดนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณในทุกประเภทให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
อย่างแท้จริง โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละโครงการ เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า รวมถึงก าหนดมาตรการการควบคุม ก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๔. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นสิ่ งจ าเป็นที่จะต้องด าเ นินการ เน่ือ งจาก 
มีความส าคัญเท่ากับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นแล้ว ต้องทราบ
ให้ได้ว่าผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมน้ันหรือไม่  
เพียงใด เพื่อให้การบริหารงบประมาณในปีต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 ส่วนท่ี ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑. ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) อันดับที่ ๑ ถึงสองปีต่อเน่ืองของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
   ๒. ขอชื่นชมหน่วยงานที่มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ ดี 
ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบในเร่ืองการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งมีการจัดการความเสี่ยง 
ที่เพียงพอ เหมาะสมและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เช่น ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เป็นต้น 
   ๓. ผู้บริหารทุกระดับควรด าเนินการและให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงและ  
การควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน โดยก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

 



๗๓ 
 

 
 

   ๔. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หน่วยงานควรเน้นประเด็นความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนด าเนินงาน รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
   ๕. มหาวิทยาลัยควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น 
   ๖. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด า เนินงานและการรายงาน ทั้งน้ี 
เพื่อท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระการท างาน 
   ๗. คณะควรก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหลักสูตรให้ชัดเจน
ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการความเสี่ยงในระดับหลักสูตร ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนภารกิ จ
หลักของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 ส่วนท่ี ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ขอชื่นชมความสามารถและความต้ังใจของผู้บริหารและความร่วมมือของคณาจารย์ที่ท า
ให้ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยดีขึ้นกว่าปีก่อนทุกด้าน และขอชื่นชมความสามารถและ  
ความต้ังใจของผู้บริหารทุกระดับที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก  ในส่วนของ
นักศึกษาก็มีความสนใจตอบแบบสอบถามเพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

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

๓. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดบริการสนับสนุนทรัพยากรแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 ส่วนท่ี ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
 

 ๑. มหาวิทยาลัยควรน างบประมาณในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มาบริหารจัดการเป็น
กรณีพิเศษ ไม่ควรน ามารวมกับงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยด าเ นินการกิจกรรม/โครงการ       
ต่าง ๆ อยู่แล้ว เพื่อจะได้เห็นการด าเนินการในส่วนของยุทธศาสตร์ใหม่ฯ อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์
สูงสุด      
 ๒. มหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based 
Education) ในหลักสูตรความเป็นเลิศ หรือหลักสูตรโดดเด่น (Champion) ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนด
ผลลัพธ์ (Outcome) ในแต่ละหลักสูตรของบัณฑิตให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดผลได้  



๗๔ 

 ๓. มหาวิทยาลัยควรผลักดันเร่ืองประสบการณ์การท างาน และการบริการวิชาการสู่ชุมชน
ให้แก่คณาจารย์ควบคู่กับ นักศึกษา ก็จะส่งผลให้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน  
(Work Integrated Learning: WIL) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๔. หลักสูตรควรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และน าผลการประเมินความพึงพอใจ
ดังกล่าวมาก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตและผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
 ๕. หลักสูตรควรก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการผลักดันให้เป็นเร่ืองโดดเด่นของ
หลักสูตร และกระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อให้เกิดคุณลักษณะหรือสมรรถนะตามที่ก าหนดไว้ 
 ๖. หลักสูตรควรปลูกฝังการเป็นปัจเจกบุคคลที่ดีแก่นักศึกษา ฝึกให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตตามที่ก าหนดไว้ คือ มีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และมีความเป็นไทย 
 ๗. หลักสูตรควรติดตามภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็น
รูปธรรม และน ามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 ๘. ควรพัฒนาหลักสูตรโดดเด่นเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศ โดยประสานขอความช่ว ยเหลือ 
หรือขอรับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๙. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย 
 ๑๐. ฝ่ายบริหารควรช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ช่วยงานธุรการของ
หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรขับเคลื่อนงานวิชาการได้อย่างเต็มก าลัง และไม่เสียก าลังใจในการปฏิบัติงานวิชาการ 
 ๑๑. มหาวิทยาลัยควรเตรียมสร้างหลักสูตรระยะสั้นพร้อมกระบวนการถ่ายทอดที่ทันสมัย  
ที่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศตามกระแสโลกที่อาจเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาในอนาคตอันใกล้น้ี และเร่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยให้ได้โดยเร็ว 
              

                 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

 ๑. ขอชื่นชมคณาจารย์และบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานที่รับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมาและน าไปปฏิบัติและ
สามารถพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และได้ผลมากน้อยเพียงใด  
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต่อไป 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรน าการวิจัย R to R (Routine to Research) มาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์และบุคลากรน าองค์ความรู้จาก
การวิจัยมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 ๔. หน่วยงานสนับสนุนหลายหน่วยงานสามารถจัดท าโครงการที่หารายได้เพื่อสนับสนุน
มหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึง 
 ๕. การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน ควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายและก าหนด
วัตถุประสงค์ให้ตรงตามความต้องการและความจ าเป็นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง  
 



๗๕ 
 

 
 

 ส่วนท่ี ๖ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

                     ๑. ควรเร่งพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาให้คณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกที่ตรงกับหลักสูตร 
ที่รับผิดชอบและส าเร็จจากสถาบันที่หลากหลาย และพัฒนาศักยภาพทางด้านผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น และ
พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสมควบคู่ไปด้วย  

                     ๒. ควรด าเนินการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการที่นักเรียนจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  
ความต้องการจ้างงานบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ และก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
ที่ประยุกต์ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล และ
เพิ่มเติมสาระการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ 
เพียงพอที่จะเป็นผู้ประกอบการ  
                     ๓. ควรสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การท าวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่และน าไปบูรณาการสู่การจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถขยายผลงานวิจัยไปสู่งานเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัย 
                     ๔. ควรสร้างและขยายการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง  
                     ๕. ควรเร่งด าเนินการโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ โดยการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อจัดการฝึกอบรมที่ตรงตามความต้องการของบุคลากรในสายอาชีพต่าง ๆ ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน  
                     ๖. ควรพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานจนอาจพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานต่อไปได้ และขยายผลแนวปฏิบัติเหล่าน้ีให้มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 
พระราชบัญญัต ิ

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  

 

มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่  
ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปน้ี  

(๑) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล  

(๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  

(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ  

(๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น  ให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

(๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ  
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 



๗๗ 
 

 
 

   
 

พระราชบัญญัต ิ
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปทีี่ ๕๙ ในรัชกาลปจัจุบนั 
 

หมวด ๔  
การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 
 

 มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ที่ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ัง 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 ดังน้ี 
  (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบ ดี โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบ              
การประเมินผลงาน  
  (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 

 

 



๗๘ 

 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
ว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบตัิ หลกัเกณฑ์และวิธีการได้มา 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 คร้ังที่       
๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัย จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย  
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง            
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 

 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับน้ีต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คุณสมบั ติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย              
พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 
 “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 
 



๗๙ 
 

 
 

 ข้อ ๕ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีจ านวน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 

 ข้อ ๖ คณะกรรมการมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุ คคลภายนอกซึ่ งมิ ไ ด้ปฏิบั ติห น้าที่ห รือเป็นกรรมการใดๆ                             
ในมหาวิทยาลัย 
 (๒) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา 
 (๓) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการจัดการอุดมศึกษา 
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 (๑) วางกรอบแนวทางวิธีการและด า เ นินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                  
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้าง ขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่                     
ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 
 (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ข้อ ๘ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังและ
อาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ 
 กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระให้ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่ง ต้ังอยู่ในวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ              
การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งต้ังในต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
 

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

 ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งคณะกรรมการให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึง
จ านวนห้าคน ประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ 
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 



๘๐ 

 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดวิธีการสรรหาและด าเนินการสรรหาคณะกรรมการ  
จากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๖ จ านวนสิบคน โดยให้จัดท าข้อมูลประวัติการศึกษา การปฏิบัติงาน                 
และผลงานที่ส าคัญของผู้ได้รับการสรรหาน้ัน 
 

 ข้อ ๑๒ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลตาม ข้อ ๑๑ ให้เหลือ
จ านวนห้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการสี่คน และเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งต้ังต่อไป 
 

 ข้อ ๑๓ ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๑๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
กรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
 

 
 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ท่ี  ๑/๒๕๖๑ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

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

  เพื่อให้การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ และ ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 

และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิจารณาเลือกและ
แต่งต้ังบุคคลต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

    
  ๑. ดร.พลสัณห์       โพธิ์ศรีทอง  ประธานกรรมการ 
  ๒. รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กัญญดา  อนุวงศ์   กรรมการ 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์  กรรมการ 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์   เศรษฐขจร  กรรมการ 
  ๕. นายชัยสิทธิ์       ภูวภิรมย์ขวัญ  กรรมการ 
 
  ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ในการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย 
ของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๗ 

 
  ทั้งน้ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ตามข้อ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  

 
           สั่ง  ณ วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.siamganesh.com/all_gods/new/garuda/garuda3.jpg&imgrefurl=http://www.siamganesh.com/garuda.html&h=404&w=369&sz=64&tbnid=eaxiFUkO0VWC4M:&tbnh=90&tbnw=82&prev=/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&usg=__e41_FMEhnRnuUwLK-BpY073aNqk=&docid=hHHRI7NsBMvj9M&hl=th&sa=X&ei=zMe9UPLFBcrmrAfB1IGYCQ&ved=0CDEQ9QEwAQ&dur=855


๘๒ 

 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ท่ี  ๑๐๑๐/๒๕๖๐ 

 เร่ือง  แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าท่ีการประชุม เจ้าหน้าท่ีบริการ และพนักงานขับรถ 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

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

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่  ๔/๒๕๖๐             
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ัน 
 

เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ          
มีองค์ประกอบครบถ้วน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ และ มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงเห็นควรให้แต่งต้ังเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม 
เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ ดังน้ี 

 

 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 

 
/ทั้งน้ี คณะกรรมการ .... 



๘๓ 
 

 
 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๔/๒๕๖๐ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
กรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ท่ี  ๑๗/๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าท่ีการประชุม เจ้าหน้าท่ีบริการ และพนักงานขับรถ  
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม)  

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

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการจัดท าค าสั่งที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๐  
เร่ือง แต่งต้ังเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ  
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
น้ัน เน่ืองจากเจ้าหน้าที่การประชุมล าดับที่ ๗ ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัย ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
 

 อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑ (๑) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งต้ังเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่
บริการ และพนักงานขับรถ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แก้ไข
เพิ่มเติม) เฉพาะล าดับที่ ๗. ดังน้ี 
 

 ๗. นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 
 

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นต้นไป  
    

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

         ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

        
        
   

ดร.พลสัณห ์ โพธิ์ศรีทอง 

ประธานกรรมการ 
สถานท่ีท างาน 
๘๔ ม.๙ ถนนบางกรวย – จงถนอม ต าบลวัดชลอ 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ 
สถานท่ีติดต่อได้ 
๘๔ ม.๙ ถนนบางกรวย – จงถนอม ต าบลวัดชลอ 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ 
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๑๗๑๑๑๑๗  

 
 

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวญั 

กรรมการ 
สถานท่ีท างาน 
๑๐๕๙  หมู่บ้านมิตรภาพ  อ่อนนุช ๔๖  
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๕๐ 
สถานท่ีติดต่อได้ 
๑๐๕๙  หมู่บ้านมิตรภาพ  อ่อนนุช ๔๖  
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๕๐ 
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๕๕๕๑๕๑  
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ  ์

กรรมการ 
สถานท่ีท างาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐ 
สถานท่ีติดต่อได้ 
๑๒/๗ ซอยวิศวะเสนานิคม ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง            
จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๕๘๒๗๘๒ 
 

e-Mail : p_arjkumwong@hotmail.com 

mailto:p_arjkumwong@hotmail.com


๘๖ 

 รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กญัญดา อนุวงศ์ 
กรรมการ 

สถานท่ีท างาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ คณะเภสัชศาสตร์  
ถนนรังสิต – นครนายก อ าเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐ 

สถานท่ีติดต่อได้ 
๑๗๒ ๔/ ๓๐ ๗  My Resort Bkk. เพ ชร บุ รี ตัด ให ม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๙๖๓๒๔๙๙ 
 

e-Mail : kunyadaj@gmail.com 
 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร 

กรรมการ 
สถานท่ีท างาน 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ๑๔๐ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐  

สถานท่ีติดต่อได้ 
๑๔/๒๗๙๗ หมู่  ๑ ซอย ๕/๗ ต าบลบางบั วทอง  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ 
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๑๒๑๔๑๕ 
 

e-Mail : yut63@hotmail.com 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 
เลขานุการ 

 

สถานท่ีท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๗๘๘๓๗๒๕ 
 

e-Mail : ajnu009@hotmail.com 
 
 
 

mailto:yut63@hotmail.com


๘๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

สถานท่ีท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐  
 

โทรศัพท์ : ๐๙๔-๕๔๒๙๐๐๙ 
 

e-Mail : drifbsru@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สถานท่ีท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๙๓๓๐๔๒ 
 

e-Mail : s_yan2@hotmail.com 
 
 
 
 

ดร.จ านงค์  ตรีนุมติร 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
สถานท่ีท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๗-๙๑๔๒๓๔๕ 
 

e-Mail : Jamnong_1963@hotmail.com 

mailto:drifbsru@hotmail.com


๘๘ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายอภชิาต ิ สิงห์ชัย 

 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
โทรศัพท์ : 091-7215690 
 

e-Mail : apichart_16@hotmail.com 
 
 

นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ 
 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
โทรศัพท์ : ๐91-3932954 
 

e-Mail : kittajah@gmail.com 
 
 

นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ 
 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๙๗๙๓๑๖๔ 
 

e-Mail : baitoey-babor@hotmail.com 
 

นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ 
 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
โทรศัพท์ : 09๐-๒๑๙๔๑๔๘ 
 

e-Mail : wanrudee.sa@gmail.com 
 
 



๘๙ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  

 
  

 
 

นายวิชชา  สุขรัตน ์
 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
โทรศัพท์ : 083-2208992 
 

e-Mail : coolingpuper@gmail.com 
 
 

นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ 
 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
โทรศัพท์ : 08๘-๙๑๖๐๔๓๕ 
 

e-Mail : jakchai_trakoonosot@hotmail.com 
 
 

นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาต ิ
 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
โทรศัพท์ : 091-7155971 
 

e-Mail : porntip.fon.sakul@gmail.com 
 
 

นางสาวนศิาชล  ฉัตรทอง 
 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๙๓๘๙๗๐ 
 

e-Mail : nisachon.diwvy@hotmail.com 
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