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ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ดังกล่าว 
พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนดให้มี
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ เป็นรายปีงบประมาณ บัดนี้ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานฯ จึงจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพ่ือทราบและพิจารณา 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่าน               
ที่มีส่วนส าคัญท าให้การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ เป็นไปด้วย             
ความเรียบร้อย รวมทั้งช่วยด าเนินการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ทรงคุณวุฒิ            
และผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย 
อันจะเป็นโอกาสเพ่ือการปรับปรุง พัฒนาและเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 
 

      คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
      ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

       ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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บทสรุปย่อ 
 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น ๖ ส่วน คือ 
ส่วนที่ ๑ ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้
จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้ง ๖ ส่วน ปรากฏดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยการวัด และเป้าหมาย โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ ที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๗๙ ตัวชี้วัด  เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มี
ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๗๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๗ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.82) ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๕ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ มี

๖.๓๓ มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นพ้ืนที่เป้าหมายมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ 
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

- จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 
- ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี สามารถเป็นผู้ประกอบการ และมีรายได้ 

เป็นของตนเอง 
 



ง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. มหาวิทยาลั ยควรมีการ พัฒนาระบบสารสนเทศเ พ่ือการบู รณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยทั้งในจังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอ                 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และบางเขตในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยตลอดจนเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้ 

๒. มหาวิทยาลัยควรเ พ่ิมแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาเ พ่ือให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่างแท้จริงในสถานศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย โดยเพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
เน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) และการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และน าทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทาง
การศึกษามาใช้ที่หลากหลาย 

๓. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการส่งเสริมบ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามวิชาชีพพร้อมด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครูและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครู  
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการท าวิจัย เช่น ทักษะ
การท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชนท้องถิ่น  โดยมุ่งเน้นให้มีการท าวิจัย นวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีท้องถิ่น 

๕. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเครือข่ายการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้
ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการด าเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาพ้ืนที่
ความรับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกัน 

๖. มหาวิทยาลัยควรประเมินผลสัมฤทธิ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูลบุคลากร รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง น ามาจัดเตรียม
ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจัดท าค าของบประมาณประจ าปี และน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือขออนุมัติ โดยได้รับจัดสรรเป็น งบประมาณ
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๑๙๘,๙๓๓.๕๕ บาท และงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้จัดท าประมาณการรายรับจากประมาณการนักศึกษาที่
ลงทะเบียนตามรายวิชา และประมาณการรายจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย



จ 

 

วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ 
ของประมาณการรายรับโดยจัดสรรงบประมาณตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่ตาม
ความเหมาะสม และจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติรวม
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๑๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท แต่เนื่องจากมีการหยอดงวดงบประมาณ จากการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้จริงของนักศึกษา และมีการสมทบงบประมาณคงคลังที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในปี
ที่ผ่านมา เพ่ือน ามาเบิกจ่ายต่อเนื่องให้ เสร็จสิ้นโครงการ จึงส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน 
๓๘๔,๘๔๘,๕๕๔.๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น งบประมาณ บ.กศ. จ านวนเงิน ๒๒๓,๔๑๙,๑๙๔.๐๐ บาท งบประมาณ 
กศ.พ. จ านวนเงิน ๓๒,๕๕๗,๙๐๐.๐๐ บาท งบประมาณ กศ.บพ. จ านวนเงิน ๑๘,๑๖๔,๑๖๐.๐๐ บาท และ
งบประมาณ บ.กศ.คงคลัง จ านวนเงิน ๑๑๐,๗๐๗,๓๐๐.๐๐ บาท  

๒. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๙๖๕,๐๔๗,๔๘๗.๕๕ บาท  
โดยจ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ๕ งบ ได้แก่ (๑) งบบุคลากร ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 
๑๔๗,๒๒๗,๗๐๐.๐๐ บาท (๒) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน ๒๘๐,๔๕๔,๙๔๐.๙๙ บาท (๓) งบลงทุน 
ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน ๑๗๙,๒๕๗,๘๑๙.๐๑ บาท (๔) งบเงินอุดหนุน ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 
๒๘๓,๗๘๗,๕๓๓.๕๕ บาท และ (๕) งบเงินรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน ๗๔,๓๑๙,๔๙๔.๐๐ บาท  

๓. มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามกลุ่ม หน่วยงาน และ
แหล่งเงิน ในภาพรวมพบว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม จากงบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น ๒๐๙ 
โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๒๐๖ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน  
๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๔ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ ส่วนงบประมาณ 
เงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น ๗๔๕ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๕๙๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๗๙.๑๙ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑๕๕ โครงการ 

๔. มหาวิทยาลัยมีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมจ านวนเงิน ๘๐๓,๐๔๑,๙๓๓.๒๙ บาท คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๓.๒๑ มียอดคงเหลือจ านวน ๑๖๒,๐๐๕,๕๕๔.๒๖ บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น ๕๘๐ ,๑๙๘ ,๙๓๓.๕๕ บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินภาพรวม จ านวน 
๕๖๐ ,๓๕๒ ,๕๑๐.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๘ มียอดคงเหลือจ านวน ๑๙ ,๘๔๖ ,๔๒๓.๑๖ บาท  
ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๗๔,๑๔๑,๒๕๔.๐๐ บาท มีการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ภาพรวมจ านวน ๒๐๘,๒๔๐,๙๔๖.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๖ มียอดคงเหลือจ านวน 
๖๕,๙๐๐,๓๐๗.๓๐ บาท และงบประมาณเงินรายได้ (บ .กศ.คงคลัง) ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๑๑๐,๗๐๗,๓๐๐.๐๐ บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ (บ.กศ.คงคลัง) ภาพรวมจ านวน ๓๔,๔๔๘,๔๗๖.๑๙ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๒ มียอดเงินคงเหลือจ านวน ๗๖,๒๕๘,๘๒๓.๘๑ บาท 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งการติดตามและ
ประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ
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ของหน่วยงานต่าง ๆ และระดับสถาบัน เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณอย่าง
มีประสิทธิผล 

๒. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการก าหนดแผนการตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่ายเงินในกรณีหน่วยงานที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน
หรือค าขอตั้งที่เคยได้รับอนุมัติไว้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของร้อยละการเบิกจ่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินงานการจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายงบประมาณรายการงบลงทุน  
รายการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่ งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ตามนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐบาล 

๔. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์งบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงจากการประมาณการรายรับ และน าผล
การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าเสื่อมราคาในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการประมาณการกับรายรับจริง 

 

ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 การประเมินผลการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมีการจัดท า  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒ รอบ คือ รอบ  
๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ซึ่งการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน  
ในภาพรวม พบว่า  

๑.  ระดับมหาวิทยาลั ยมีการบริหารจัดการความเสี่ ย งที่ ส าคัญจ านวน ๗  เรื่ อง  ได้ แก่  
(๑) การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพที่อาจจะตอบสนองต่อความต้องการ
ของสั งคมและท้องถิ่ น ได้ ไม่ครอบคลุมทุกภาคส่ วน (๒) สัดส่ วนของผลงานวิ จัยที่ ได้ รับการตี พิม พ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัยมีวงเงินที่ได้รับจัดสรรลดลง (๓) การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 
เพ่ือการพัฒนาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมายอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ชุมชนและไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน (๔) แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) หรือโรง
ละครศรีสุริยวงศ์อาจเกิดความเสื่อมสภาพจากการให้บริการ (๕) มหาวิทยาลัยอาจได้รับผลกระทบจาก 
การด าเนินงานเพ่ือรองรับนโยบายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และภาวะจ านวนผู้เรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ลดลง  
ในปัจจุบัน อาจท าให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการด าเนินงาน และการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต (๖) การส่งผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด (๗) โครงการ/กิจกรรมบางส่วนอาจมีความจ าเป็นในการจัดซื้อจัดจ้างเกินวงเงินที่ขออนุมัติไว้ 
แต่ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติในแต่ละกรณีจากผู้บริหาร ซึ่งอาจส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่สอดคล้อง ในกรณีที่มี
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วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเบิกจ่ายตามที่กฎกระทรวงก าหนด และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/
กิจกรรมบางส่วนอาจมีความล่าช้าและมีวงเงินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามร้อยละของเป้าหมายที่ก าหนด อาจส่งผล
ให้การรับจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปมีวงเงินลดลง โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยสามารถควบคุมและจัดการ 
ความเสี่ยงให้ลดลงได้ แต่อย่างไรก็ตามบางความเสี่ยงยังคงต้องมีการก ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. ระดับหน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญจ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามไตรมาส (๒) การเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรภายในหน่วยงาน และ (๓) การเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่หน่วยงานได้จัดการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงได้ 
แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑. ขอชื่นชมหน่วยงานที่มีด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีและสามารถ
จัดท าและจัดส่งเอกสารได้ครบถ้วนตามก าหนด ซึ่งเป็นช่วงการปรับเปลี่ยนจากการใช้กฎระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมาเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังก าหนด เช่น ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และโรงเรียนสาธิต เป็นต้น 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรทบทวนแนวทางหรือคู่มือการด าเนินงานการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติแต่ละหน่วยงานสามารถน าไปด าเนินงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 ๓. ผู้บริหารทุกระดับควรสนับสนุนการมีส่ วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ ยงและ 
การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยเป็นผู้น าในการด าเนินการและ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในเรื่อง
การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งได้แลกเลี่ยน
ประสบการณ์ท่ีดี เช่น การแยกความเสี่ยงออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่ดี เป็นต้น 
 ๕. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการด าเนินงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงาน  
ที่ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  แบ่ งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย                             
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้และ
ความคิดเหน็ของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓) การประเมินผลการ
รับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ  
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๔) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี และผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 
 ๑. การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถาม
กับผู้ที่เก่ียวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จ านวน ๗๔๔ คน พบว่า ผู้ประเมิน
เห็นว่าในภาพรวมผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมากทั้งสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการ
บริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานเชิงระบบ และ 
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการ
บริหารงานเชิงระบบ ตามล าดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานเชิงระบบ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ 
 ๒. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน ๙,๗๑๐ คน พบว่า 
นักศึกษาเห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมากทั้งสองปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านค่านิยม
องค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่  
ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และด้านการให้บริการของหน่วยงานฯ 
ตามล าดับ 
  ๓. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับคณาจารย์ทุกคณะ/วิทยาลั ย รวมจ านวน ๓๙๒ คน พบว่า 
คณาจารย์เห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมการสอนของ
คณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
  ๔. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี และ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน โดยใช้แบบสอบถามกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผล  
การบริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับ ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 
   ๔.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วน
รับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี จ านวน ๑๖๐ คน โดยผู้ประเมินให้ความเห็นในภาพรวม
ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมากทั้งสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณลักษณะผู้น า และการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณลักษณะผู้น า และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านคุณลักษณะผู้น า และด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ 
   ๔.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน /
ส านักงาน ทั้งด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทั้งในกลุ่ม
คณาจารย์ และหัวหน้าส านักงาน หรือเจ้าหน้าที่ จ านวน ๖๓๑ คน โดยผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ทั้ง ๓ ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมากทั้งสามปี มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งสามปี เมื่อพิจารณา 
เป็นรายคณะ พบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วิทยาลัยการดนตรี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน พบว่า หน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย รองลงมาได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตามล าดับ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. น่าชื่นชมกับผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของอธิการบดีและผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ที่อยู่ในระดับดีทั้งสิ้น  
แม้เม่ือเทียบกับผลการประเมินในปีงบประมาณก่อน จะมีค่าเฉลี่ยในบางเรื่องเพ่ิมขึ้นบ้าง บางเรื่องลดลงบ้าง แต่ก็
ยังคงอยู่ในระดับดีเช่นเดิม 

๒. ควรพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัย และการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้ดีขึ้นอีก ทั้งควรแก้ปัญหาเช่นพ้ืนที่จอดรถไม่เพียงพอ การดูแลความสะอาดห้องน้ ายังไม่ทั่วถึง การบริการระบบ 
wifi ยังไม่สะดวกรวดเร็ว เป็นต้น ควบคู่ไปด้วย 
 

 ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบอธิการบดีและ
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และเสนอความ
คิดเห็นไว้กับหน่วยงานต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
 ๑) การขอจัดสรรอัตราอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือการทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และเพ่ือให้มี
จ านวนคุณสมบัติที่ เพียงพอต่อบัณฑิต และขออัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิมเติม เพ่ือการด าเนินงาน  
ด้านสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) การจัดสรรงบประมาณ ห้องพัก ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
เพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๓) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้  
 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ๑) การจัดสรรงบประมาณที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายการเปิด – ปิด ภาคเรียนของ
มหาวิทยาลัย ท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอ  
ที่จะด าเนินงานให้เต็มศักยภาพได้ 
 ๒) การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการด าเนินงานและการ
ให้บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
 ๓) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหน่วยงานยังไม่เพียงพอ 
 ๔) การจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อกระบวนการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 ปัญหาที่พบความแตกต่าง 
 ระดับหลักสูตร 
  - หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) มีความเสี่ยงในด้านจ านวนอาจารย์ที่จะไม่ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 
    

 ระดับหน่วยงาน ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน 

  ๑) ส านักคอมพิวเตอร์พบปัญหาด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของคณาจารย์ ที่ยังมีจ านวน
อาจารย์ให้ความสนใจค่อนข้างน้อย 
  ๒) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนพบปัญหานักศึกษายังไม่ให้ความร่วมมือและ 
เห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเท่าที่ควร 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                  
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
 

 ๑) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิมเกณฑ์คัดเลือกหลักสูตรความเป็นเลิศให้ตอบสนองทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม/ตลาดแรงงาน/นโยบายของชาติ  
 ๒) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ผลในระยะยาวหากมีการขออัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ 
เพราะในอนาคตจ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรจะลดลงทั้งประเทศ อาจท าให้มีสัดส่วนของอาจารย์เกินภาระ
งาน หากสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในมหาวิทยาลัย เช่น ผู้ที่มีคุณวุฒิในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
จากต่างคณะ/หลักสูตรที่จะมาร่วมสอนในหลักสูตรได้ แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรจัดสรรอัตราก าลังให้แก่
คณะและหลักสูตรตามความจ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๓) มหาวิทยาลัยควรวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF  
ซึ่งนายจ้างเป็นผู้ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง รวมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ
นายจ้างต่อไป  
 ๔) มหาวิทยาลัยควรติดตามข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตให้ได้ครบทุกราย เนื่องจาก 
มีผู้ตอบแบบส ารวจค่อนข้างน้อย และควรเร่งแก้ปัญหาอัตราการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาใน
หลายหลักสูตร 
 ๕) มหาวิทยาลัยควรให้หลักสูตรความเป็นเลิศวางแผนในการจัดการหรือวิธีการด าเนินการ 
ให้ผ่านครบทุกตัวชี้วัด ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด และควร
มีระบบการติดตามพร้อมรับฟังปัญหา และการสื่อสารระหว่างหลักสูตรกับผู้บริหารที่ก ากับดูแลโดยตรง 
 ๖) ฝ่ายบริหารควรช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ช่วยงานธุรการของหลักสูตร 
เพ่ือให้หลักสูตรขับเคลื่อนงานวิชาการได้อย่างเต็มก าลัง และไม่เสียก าลังใจในการปฏิบัติงานวิชาการ 
 ๗) มหาวิทยาลัยควรเตรียมสร้างหลักสูตระยะสั้นพร้อมกระบวนการถ่ายทอดที่ทันสมัย  
ที่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศตามกระแสโลกที่อาจเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่  
ของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตอันใกล้นี้ และเร่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยให้ได้โดยเร็ว 
 ๘) มหาวิทยาลัยควรสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมให้เพ่ิมมากขึ้น โดยเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมที่จัดตั้งใหม่ 
 ๙) มหาวิทยาลัยควรเตรียมการรับการประเมินคุณภาพแบบ TQR ควรเน้นผลการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งผลการเรียนรู้ (Learning Outcome หรือ Outcome Based Education, OBE) เพ่ิมเติมจากการท างานตามวงจร 
PDCA ตามเกณฑ์การให้คะแนนของ สกอ. เพราะการประเมิน TQR จะพิจารณาทั้ง OBE และ PDCA 
 ๑๐) มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นโดยการ
วิเคราะห์ผลการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู้เรียน ว่าควรเน้นหรือเพ่ิมทักษะในด้านใดเป็น
พิเศษหรือไม่ เพ่ือที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ตรงประเด็นต่อไป 
 ๑๑) มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการปัญหาการนิเทศการสอน โดยวางแผนและจัดระบบ 
การนิเทศการสอนใหม่น าสื่อออนไลน์เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ 
 ๑๒) มหาวิทยาลัยควรวางแผนและด าเนินการให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ/หลักสูตร 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ทั้งบุคลากรสายวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ และควรมีแผน
รองรับด้านภาระงานของอาจารย์ส าหรับบางหลักสูตรที่ต้องมีการปิดหลักสูตร 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                  
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณาจารย์และบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนทุกหน่วยงาน  
ที่รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมาและน าไป
ปฏิบัติและสามารถพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 ๒) มหาวิทยาลัยควรติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ  
ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และได้ผลมากน้อยเพียงใด  
โดยการประเมินการจัดโครงการอย่างเข้มข้น วัดผลเชิงรูปธรรมตามตัวชี้วัด  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต่อไป 
 ๓) มหาวิทยาลัยควรน าการวิจัย R to R (Routine to Research) มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือกระตุ้นให้คณาจารย์และบุคลากรน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และตอบสนอง               
ความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 ๔) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลายหน่วยงานสามารถจัดท าโครงการที่หารายได้เพ่ือ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง เช่น การจัดอบรมหรือเปิดสอบมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญ
ทางภาษา (CEFR) ให้แก่บุคคลภายนอกที่มีความสนใจ  
  ๕) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนควรตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบวัดหรือ
แบบสอบถามด้านอัตลักษณ์ และขอความร่วมมือจากคณะหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  
ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ใช้แบบวัดเดียวกัน ในการประเมินกิจกรรม/โครงการ เ พ่ือให้ทั้ งผู้ตอบหรือผู้ ใช้ 
เกิดความคุ้นเคยกับความหมายของอัตลักษณ์ และได้ข้อมูลที่สอดรับกันทั้งมหาวิทยาลัย 
 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวม มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ที่ครอบคลุมตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปี
ที่ผ่านมา และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ  
โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
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๑) มหาวิทยาลัยไดส้ร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศ และจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา                         
ที่หลากหลายและต่อเนื่อง 

๒) มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเวทีของการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๓ เวที โดยมีนักศึกษาได้เผยแพร่หรือน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง จ านวน ๒๐๖ ผลงาน และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการท าวิจัยลงชุมชน 
ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมโดยมีการพัฒนาร่วมกับแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตาม
และตรวจสอบงบประมาณการวิจัยให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง สนับสนุนและเพ่ิมสิ่งจูงใจในการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีกระบวนการป้องกันการขอทุนซ้ าส าหรับนักวิจัย
ที่ยังท าไม่เสร็จ และจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนในการใช้ความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม/งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์/ผลงานในศาสตร์ของตน  

๓) มหาวิทยาลัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย (Cluster) อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสู่ตลาด AEC มากกว่า ๒๐ ผลิตภัณฑ์  
และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเน้นการเพ่ิมมูลค่า 

๔) มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้ เป็นมาตรฐานและเป็น 
ที่ยอมรับมากขึ้น เพื่อจัดท าเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ โครงการเปิดบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยารักษาวัฒนธรรม โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติฝั่งธนบุรี และการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี และการแสดงจาก ๖ ประเทศ คือประเทศฮังการี ประเทศตุรกี ประเทศอิตาลี 
ประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

๕) มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมข้ึน เพ่ือก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 
ได้ทันตามก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยและรัฐบาลที่ก าหนดไว้ 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยได้น าความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ที่ได้เสนอไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลายและครอบคลุมตามพันธกิจทั้ง  ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยอาจน าผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความโดดเด่นหรือประสบความส าเร็จมาพัฒนา  
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และขยายผลแนวปฏิบัติเหล่านี้ให้มีการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยต่อไป 



ฒ 

 

 
 

สารบัญ 
  หน้า 
ค าน า  ก 
บทสรุปย่อ  ค 
สารบัญ  ฒ 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 หลักการและเหตุผล ๓ 
 ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ๔ 

 ประโยชน์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 6 
บทที่ ๒ สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๗ 

 ภูมิหลัง ๙ 
 ปรัชญา คติพจน์ประจ ามหาวิทยาลัย ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ๑๑ 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ 11 
 โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๒ 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ๑๓ 
 ข้อมูลจ านวนบุคลากร ๑๕ 
 ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ๑๗ 
 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๗ 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
18 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 18 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  19 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
21 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  21 
บทที่ ๓ วิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ๒๓ 

 ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์
เ พ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา  ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒๕ 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒6 

 ส่วนที่ ๓  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒7 

 ส่วนที่ ๔  การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

29 

 ส่วนที่ ๕  การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ๓4 
 

 



ณ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 
บทที่ ๓ วิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ต่อ)  
 ส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
35 

บทที่ ๔ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ๓๗ 
 ผลการประเมินส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๓๙ 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่  ๑ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๖5 

 ผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖7 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่  ๒ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

85 

 ผลการประเมินส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

87 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่  ๓ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ               
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

99 

 ผลการประเมินส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ        
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

101 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่  ๔ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ               
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

139 

 ผลการประเมินส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 141 
 สรุปผลการประเมินส่วนที่  ๕ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                   

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร/หน่วยงาน 
201 

 ผลการประเมินส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็น 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

204 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่  ๖ และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                   
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวม 

214 

ภาคผนวก 217 
 ภาคผนวก ก บทสรุปย่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒19 

 ภาคผนวก ข พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่เก่ียวข้อง ๒33 
 ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักสูตรความเป็นเลิศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒45 

 



ด 

 

 
 

สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 
ภาคผนวก (ต่อ)  
 ภาคผนวก ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
๒49 

 ภาคผนวก จ ปฏิทินการปฏิบัติงานฯ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒57 
 ภาคผนวก ฉ ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน 295 
 



ต 

 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที่ ๑ จ านวนบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/ประเภทสายงาน ๑๕ 
ตารางที่ ๒ จ านวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/คุณวุฒิการศึกษา ๑๖ 
ตารางที่ ๓ จ านวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/สภาพการปฏิบัติงาน ๑๖ 
ตารางที่ ๔ จ านวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/ต าแหน่งทางวิชาการ ๑๖ 
ตารางที่ ๕ จ านวนนักศึกษาภาคปกติทั้งหมดทุกระดับ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตาม 

ประเภทนักศึกษา/ระดับการศึกษา 
๑๗ 

ตารางที่ ๖ ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๗ 
ตารางที่ ๗ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑๘ 

ตารางที่ ๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๘ 
ตารางที่ ๙ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  19 
ตารางที่ ๑๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/

สถาบัน/ศูนย์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
21 

ตารางที่ ๑๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  21 
ตารางที่ ๑๒ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  จ าแนกตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

40 

ตารางที่ ๑๓ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

41 

ตารางที่ ๑๔ ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

45 

ตารางที่ ๑๕ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 

47 

ตารางที่ ๑๖ ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เรื่องการผลิตและพัฒนาครู  
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

52 

ตารางที่ ๑๗ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

53 

ตารางที่ ๑๘ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

61 

ตารางที่ ๑๙  งบประมาณที่น ามาจัดสรร จ าแนกตามแหล่งของเงิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

67 

ตารางที่ ๒๐ ผลการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

69 

 



ถ 

 

 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางที่ ๒๑ ผลการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
70 

ตารางที่ ๒๒ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของกลุ่มหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตหรือนักเรียน 

74 

ตารางที่ ๒๓ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

74 

ตารางที่ ๒๔ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของกลุ่มหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตหรือนักเรียนและกลุ่ม
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

75 

ตารางที่ ๒๕ ผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมและรายไตรมาส ระดับมหาวิทยาลัย 77 
ตารางที่ ๒๖ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในของกลุ่มหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต

บัณฑิตหรือนักเรียน 
78 

ตารางที่ ๒๗ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในของกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 80 
ตารางที่ ๒๘ ผลเงินกันเหลื่อมปี 84 
ตารางที่ ๒๙ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 101 
ตารางที่ ๓๐ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยรวม เปรียบเทียบระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

103 

ตารางที่ ๓๑ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 

105 

ตารางที่ ๓๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

106 

ตารางที่ ๓๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

107 

ตารางที่ ๓๔ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 109 
ตารางที่ ๓๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา

ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปรียบเทียบ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

110 

ตารางที่ ๓๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย 

111 

ตารางที่ ๓๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา                          
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยม
องค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

112 

 
 



ท 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางที่ ๓๘ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา

ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรม
การสอนของคณาจารย์ 

113 

ตารางที่ ๓๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ                   
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้บริการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย 

114 

ตารางที่ ๔๐ ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักศึกษาต่อสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

115 

ตารางที่ ๔๑ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 116 
ตารางที่ ๔๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์                         

ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

117 

ตารางที่ ๔๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์                     
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย 

118 

ตารางที่ ๔๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยม
องค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

119 

ตารางที่ ๔๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรม
การสอนของคณาจารย์ 

120 

ตารางที่ ๔๖ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 122 
ตารางที่ ๔๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี

โดยรวม 
123 

ตารางที่ ๔๘ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของอธิการบดี ด้านคุณลักษณะผู้น า 

125 

ตารางที่ ๔๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของอธิการบดี ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ 

126 

ตารางที่ ๕๐ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
อธิการบดี ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

127 

ตารางที่ ๕๑   จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 128 
ตารางที ่๕๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน เปรียบเทียบระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

130 

 
 
 



ธ 

 

 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางที่ ๕๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน /ส านักงาน  
ด้านคุณลักษณะผู้น า 

131 

ตารางที่ ๕๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านการ
บริหารงานตามหน้าที่ 

132 

ตารางที่ ๕๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

133 

ตารางที ่๕๖ จ านวนผู้ประเมิน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน โดยรวมทั้ง 
๓ ด้าน จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน 

134 

ตารางที่ ๕๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/ วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านคุณลักษณะผู้น า 
จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน 

135 

ตารางที่ ๕๘ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านการบริหารงาน
ตามหน้าที่ จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน 

136 

ตารางที ่๕๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน /
ส านักงาน 

137 

 



น 

 

สารบัญแผนภูมิ 
  หน้า 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 47 
แผนภูมิที่ ๒ แสดงร้อยละของตี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและต่ ากว่า

เป้าหมาย 
53 

แผนภูมิที่ ๓ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและต่ ากว่า
เป้าหมาย 

60 

แผนภูมิที่ ๔ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 65 
แผนภูมิที่ ๕ สถานภาพผู้ประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา  
102 

แผนภูมิที่ ๖ การประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวม 
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

104 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 
 

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

 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการ
ด าเนินงานภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล”                    
โดยยึดถือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
หลายประการ โดยเฉพาะด้านการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศ  
ในกลุ่มอาเซียน มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และชี้น าสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ดังนั้น แนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
ที่ก าหนดให้ส่วนราชการปรับระบบการบริหารจัดการให้ เป็นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
โดยส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องวางแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของส่วนราชการ  
อันประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก และกลยุทธ์การด าเนินงานไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสอดคล้องกับ
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป โดยแต่ละงานจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการ 
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ตามกระบวนการจัดการ  
ที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การให้ความร่วมมือผสมผสานและความรับผิดชอบของฝ่ายนั้น ๆ  
ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการด าเนินการทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าเป็นต้องเชื่อมโยงผลงานของคณะและหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานมาเป็นส่วนหนึ่ง



๔ 

เพ่ือบ่งชี้ผลส าเร็จของงานโดยรวม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัยในการสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางบวกและทางลบ  
 

ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  จะด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการก ากับ 
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุน  
ให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดในการท างานร่ วมกันระหว่างผู้ประเมินและ                 
ผู้ รับการประเมินอย่างสร้างสรรค์  และใช้กระบวนการประเมินที่มีบรรยากาศของความสัมพันธ์ 
แบบกัลยาณมิตร จึงได้ก าหนดประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ โดยแยกออกเป็น ๖ 
ส่วน ดังนี้  
 

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

 

ด าเนินการศึกษาและรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒           
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑) ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพ่ือรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๓) ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น และ                   
การผลิตและพัฒนาคร ู

 
 ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

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

งบประมาณ วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ และปัญหา อุปสรรค 
การจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

๓) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานการจัดการเรียน 
และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
 ๔) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรวมและรายไตรมาส ในระดับมหาวิทยาลัย และจ าแนก
ตามหน่วยงานการจัดการเรียนเพ่ือผลิตบัณฑิตหรือนักเรียนและหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 



๕ 

ผลการกันเงินเหลื่อมปีจ าแนกตามประเภทเงิน และระบุเหตุผลความจ าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปีในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 

 

 ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

   ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้ 
  ๑) การบริหารความเสี่ยง โดยศึกษาผลการวิเคราะห์กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ และมหาวิทยาลัย 

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

 

 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

๑) ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๒) ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๓) ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๔) ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี 

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

 ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยแบ่งการตรวจเยี่ยมเป็นกลุ่มดังนี้ 

๑) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกจากหลักสูตรความเป็นเลิศตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักสูตรความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

๒) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานการจัดการเรียนเพ่ือผลิตบัณฑิตหรือนักเรียน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย 
และโรงเรียนสาธิต และตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงาน
อธิการบดี ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา และส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒)  
แล้วสรุปผลการตรวจเยี่ยมเป็นรายหลักสูตรและเป็นกลุ่ม หรือรายหน่วยงาน    



๖ 

  
 

 ส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑  
 

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

ประโยชน์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ได้ทราบผลการประเมินการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒. ได้ทราบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. ไดท้ราบผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
๔. ได้ทราบผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๕. ได้ทราบผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๖. ได้ทราบความคิดเห็นในการด าเนินงานของหน่วยงานระดับหลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/

สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๗. ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

บทที่ ๒ 
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

บทที่ ๒ 
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 

ภูมิหลัง 
 

 สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ในปัจจุบันนี้ได้ใช้
ประโยชน์เพ่ือการศึกษามาเป็นเวลา ๑๒๐ ปีเศษ จุดเริ่มต้นเกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพระราชประสงค์จะตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ 
โดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเรื่องนี้ โดยมีพระยาภาสกรวงศ์  เสนาบดีกระทรวงธรรมการ 
เป็นประธานที่ประชุม เห็นว่าจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย 
หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้น้อมเกล้าถวายไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นที่กว้างขวางใหญ่โต เห็นสมควร
จัดตั้งเป็นโรงเรียนให้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๙ ชาวบ้านนิยม
เรียกว่า “โรงเรียนฟากขะโน้น” หรือ “โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตราของโรงเรียนเป็นรูปจุฬมงกุฎ 
การแต่งกายนุ่งผ้าสีฟ้าครามแก่ เสื้อขาว มีนายเอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 

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

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

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

 โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต มีสีประจ าโรงเรียน 
คือ ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรียน คือ บ.ส. มีคติพจน์ประจ าโรงเรียน คือ “สจฺจํเว อมตา วาจา”และ      



๑๐ 

ตราประจ าโรงเรียน คือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพ่ือเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
สัญลักษณ์ท่ีกล่าวมานี้เป็นรากฐานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบัน 
 

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

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

 พ.ศ. ๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครู          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

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

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

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



๑๑ 

ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้เอง    
อย่างเป็นอิสระมากยิ่งข้ึน  

 

ปรัชญา 
 

 “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล”  
 

คติพจน์ประจํามหาวิทยาลัย 
 

สจฺจ เว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย” 
 

ปณิธาน 
 

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

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

 เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี                
และมีความเป็นไทย 

 

วิสัยทัศน์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา

ต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิต

บัณฑิต 
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในท้องถิ่น และชุมชน  
๔. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล   
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 



๑๒ 

 

 

หน่วยงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตหรือนักเรียน 

 

คณะครุศาสตร ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ 

   

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาลัยการดนตร ี

   

บัณฑิตวิทยาลยั  โรงเรียนสาธิต 

 

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 

ส านักงานอธิการบดี  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 กองกลาง 
 กองนโยบายและแผน 
 กองบริหารงานบุคคล 
 กองคลัง 
 กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม 

  

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักกิจการนักศึกษา 

   

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักคอมพิวเตอร์ 

   

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

   

สถาบนัวิจัยและพัฒนา  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

               
 

แผนภาพที่ ๑ การจัดโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



๑๓ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (รายงานข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังนี้ 

 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด   จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต   เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายทนง  โชติสรยุทธ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ดร.สุรัฐ   ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายวรพงษ์   วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม   สุ่นสวัสดิ ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนบริหาร 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนบริหาร 
๑๖. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม กรรมการผู้แทนบริหาร 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา  รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์   สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์   วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
๒๑. อาจารย์ ดร.วิกรม   ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ 

และข้าราชการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๓. อาจารย์อภิญญา หนูมี ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

                 ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 



๑๔ 

 คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย 
  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
๕. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
๙. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 

และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์อู่ทองทวารวดี 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญม ี  กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวสัดิ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๙. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
๒๐. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ายอาเซียน 
๒๒. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย ์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
๒๗. อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 

และสารสนเทศ 
๒๘. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 
 
 



๑๕ 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
ตารางท่ี ๑ จ านวนบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/ประเภทสายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วยงาน 

ประเภทสายงาน 
สายสอน (คน) สายสนับสนุน (คน) 

รวม 
(คน) พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

 
ข้าราชการ 

 

รวม 
สายสอน 

ข้าราชการ 
(PC) 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

รวม 
สาย 

สนับสนุน 
งปม.

แผ่นดิน 
งปม.
รายได้ 

งปม.
แผ่นดิน 

งปม.
รายได้ 

คณะครุศาสตร์ - ๕๑ ๕ ๒๑ ๗๗ ๑ - - - ๙ - ๑๐ ๘๗ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ - ๑๐๓ ๖ ๒๖ ๑๓๕ ๑ - ๑ - ๘ ๑ ๑๑ ๑๔๖ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ - ๑๑๔ ๓ ๒๘ ๑๔๕ ๑ ๓ ๒ ๑ ๙ ๕ ๒๑ ๑๖๖ 
คณะวิทยาการจัดการ - ๕๕ ๑ ๒๒ ๗๘ ๑ - - ๑ ๑๓ - ๑๕ ๙๓ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ - ๓๖ ๑ ๕ ๔๒ - - - - ๑ - ๑ ๔๓ 
วิทยาลยัการดนตรี - ๒๘ - ๕ ๓๓ - - - - ๓ ๓ ๖ ๓๙ 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - ๑ - - ๗ - ๘ ๘ 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ - ๒๖ ๑๘ - ๔๔ - ๑ ๑ - ๔ ๑ ๗ ๕๑ 
ส านักงานอธกิารบด ี - - - - - ๕ ๑๐ ๘ ๒๙ ๔๒ ๔๐ ๑๓๔ ๑๓๔ 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ - - - - - ๑ ๒ ๒ ๑ ๑๔ ๖ ๒๖ ๒๖ 
ส านักวิทยบริการฯ - - - - - ๑ ๑ - ๕ ๑๐ ๑ ๑๘ ๑๘ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - - - ๑ - ๔ ๑ ๖ ๖ 
ส านักกิจการนักศึกษา - - - - - - ๒ - - ๗ ๑ ๑๐ ๑๐ 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ - - - - - - ๑ - - ๕ ๓ ๙ ๙ 
ส านักคอมพิวเตอร ์ - - - - - - ๕ - ๑ ๖ ๔ ๑๖ ๑๖ 
สถาบันวิจยัและพัฒนา - - - - - ๑ - - - ๗ - ๘ ๘ 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ - - - - - - ๑ - - - ๓ ๔ ๔ 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - ๒ ๑ - ๒ ๒ ๗ ๗ 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี - - - - - - - - ๓ ๓ ๒ ๘ ๘ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - - - - - - - - ๔ ๔ ๘ ๘ 

รวม - ๔๑๓ ๓๔ ๑๐๗ ๕๕๔ ๑๒ ๒๙ ๑๖ ๔๑ ๑๕๘ ๗๗ ๓๓๓ 
๘๘๗ รวมทั้งสิ้น ๕๕๔ ๓๓๓ 



๑๖ 

ตารางท่ี ๒ จํานวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด จําแนกตามหน่วยงาน/คุณวุฒิการศึกษา 
 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา (คน) รวม 

(คน) ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
คณะครุศาสตร์  ๑ ๓๕ ๔๑ ๗๗ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๑ ๙๕ ๓๙ ๑๓๕ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑ ๙๐ ๕๔ ๑๔๕ 
คณะวิทยาการจัดการ - ๖๓ ๑๕ ๗๘ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ ๓๒ ๙ ๔๒ 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ๑๒ ๓๑ ๑ ๔๔ 
วิทยาลัยการดนตร ี - ๒๓ ๑๐ ๓๓ 

รวม ๑๖ ๓๖๙ ๑๖๙ ๕๕๔ 
 

ตารางท่ี ๓ จํานวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด จําแนกตามหน่วยงาน/สภาพการปฏิบัติงาน 
 

หน่วยงาน 
สภาพการปฏิบัติงาน (คน) รวม 

(คน) ปฏิบัติราชการ ไปช่วยราชการ ลาศึกษาต่อ 
คณะครุศาสตร์  ๗๖ - ๑ ๗๗ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๑๒๘ ๒ ๕ ๑๓๕ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๓๘ - ๗ ๑๔๕ 
คณะวิทยาการจัดการ ๗๘ - - ๗๘ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - ๑ ๔๒ 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ๔๔ - - ๔๔ 
วิทยาลัยการดนตร ี ๓๒ - ๑ ๓๓ 

รวม ๕๓๗ ๒ ๑๕ ๕๕๔ 
 

ตารางท่ี ๔ จํานวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด จําแนกตามหน่วยงาน/ตําแหน่งทางวิชาการ 
  

หน่วยงาน 
ตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

รวม 
อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

คณะครุศาสตร์  ๓๘ ๒๘ ๙ ๒* ๗๗ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๗๓ ๕๘ ๔ - ๑๓๕ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๗๖ ๖๔ ๕ - ๑๔๕ 
คณะวิทยาการจัดการ ๔๘ ๒๕ ๕ - ๗๘ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ๒๕ ๑๗ - - ๔๒ 

โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ๔๔ - - - ๔๔ 
วิทยาลัยการดนตร ี ๑๐ ๒๑ ๒ - ๓๓ 

รวม ๓๑๔ ๒๑๓ ๒๗ ๒ ๕๕๔ 
ร้อยละ ๕๖.๖๘ ๓๘.๔๕ ๔.๘๗ ๐.๓๖ ๑๐๐ 

หมายเหตุ *ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 



๑๗ 

จํานวนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑   
 

ตารางท่ี ๕  จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ จําแนกตาม ประเภทนักศึกษา/
ระดับการศึกษา  

 

คณะ 
ระดับการศึกษา (คน) 

รวม 
(คน) ปริญญาตรี 

๔ ปี 
ปริญญาตรี 

๕ ปี 
ปริญญาตรี
ต่อเนื่อง 

ป. 
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะครุศาสตร์ ๖๔๓ ๑,๙๐๒ - - - - ๒,๕๔๕ 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ ๒,๗๐๖ ๖๐๙ - - - - ๓,๓๑๕ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๑,๗๑๕ ๓๓๘ - - - - ๒,๐๕๓ 
คณะวิทยาการจัดการ ๓,๒๒๖ - - - - - ๓,๒๒๖ 
วิทยาลัยการดนตรี ๔๒๖ ๒๑๗ - - - - ๖๔๓ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ๑,๐๕๐ - ๑๕ - - - ๑,๐๖๕ 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - - 

รวม ๙,๗๖๖ ๓,๐๖๖ ๑๕ - - - ๑๒,๘๔๗ 
 

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ตารางท่ี ๖  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

คณะ 
จํานวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา 
ที่ตอบแบบ
ประเมิน 

คิดป็น
ร้อยละ 

มีงานทํา ไม่มีงานทํา ศึกษาต่อ ตรงสาขา 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร ์ ๓๒๑ ๒๖๗ ๘๓.๑๘ ๒๓๑ ๘๖.๕๒ ๒๗ ๑๐.๑๑ ๙ ๓.๓๗ ๒๒๑ ๘๒.๗๗ 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ ๘๐๓ ๕๘๑ ๗๒.๓๕ ๔๒๑ ๗๒.๔๖ ๑๔๘ ๒๕.๔๗ ๑๒ ๒.๐๗ ๓๘๙ ๖๖.๙๕ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๖๒๗ ๕๒๗ ๘๔.๐๕ ๔๒๖ ๘๐.๘๓ ๘๘ ๑๖.๗๐ ๑๓ ๒.๔๗ ๔๐๑ ๗๖.๐๙ 
คณะวิทยาการ
จัดการ ๙๓๗ ๗๐๗ ๗๕.๔๕ ๕๓๕ ๗๕.๖๗ ๑๖๔ ๒๓.๒๐ ๘ ๑.๑๓ ๕๒๒ ๗๓.๘๓ 

วิทยาลัยการดนตร ี ๑๑๕ ๙๒ ๘๐.๐๐ ๗๕ ๘๑.๕๒ ๑๒ ๑๓.๐๔ ๕ ๕.๔๓ ๗๑ ๗๗.๑๗ 
รวม ๒,๘๐๓ ๒,๑๗๔ ๗๗.๕๖ ๑,๖๘๘ ๗๗.๖๔ ๔๓๙ ๒๐.๑๙ ๔๗ ๒.๑๖ ๑,๖๐๔ ๗๓.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 

ตารางท่ี ๗  ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่ มีต่ อผลการ เรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

คณะ 
 

จํา
นว

นผู้
สํา

เรจ็
กา

รศ
ึกษ

า 
(ค

น)
 

จํา
นว

นน
าย

จ้า
งที่

ปร
ะเม

นิ 

คิด
เป็

นร
้อย

ละ
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต 

ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ            
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะ           
การวิเคราะห์            
เชิงตัวเลข              

การสื่อสารและ        
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อัตลักษณ์
บัณฑิต 

 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
คณะครุศาสตร ์ ๓๒๑ ๑๓๖ ๔๒.๓๗ ๔.๓๘ มาก ๔.๑๖ มาก ๔.๑๒ มาก ๔.๓๙ มาก ๔.๐๕ มาก ๔.๓๙ มาก 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ ๘๐๓ ๓๕๕ ๔๔.๒๑ ๔.๕๒ มาก

ที่สุด 
๔.๓๕ มาก ๔.๓๗ มาก ๔.๕๑ มาก

ที่สุด 
๔.๒๐ มาก ๔.๐๑ มาก 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๖๒๗ ๒๐๖ ๓๒.๘๕ ๔.๑๖ มาก ๓.๙๘ มาก ๓.๙๘ มาก ๔.๐๘ มาก ๓.๙๐ มาก ๓.๘๔ มาก 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

๙๓๗ ๓๒๑ ๓๔.๒๖ ๔.๑๓ มาก ๓.๙๐ มาก ๓.๙๐ มาก ๔.๐๙ มาก ๓.๘๔ มาก ๓.๖๙ มาก 

วิทยาลัยการดนตร ี ๑๑๕ ๓๐ ๒๖.๐๙ ๔.๓๕ มาก ๔.๔๕ มาก ๔.๔๑ มาก ๔.๓๓ มาก ๔.๑๑ มาก ๔.๓๗ มาก 
รวม ๒,๘๐๓ ๑,๐๔๘ ๓๗.๓๙ ๔.๓๑ มาก ๔.๑๗ มาก ๔.๑๖ มาก ๔.๒๘ มาก ๔.๐๒ มาก ๔.๐๖ มาก 

 

ตารางท่ี ๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

คณะ หลักสูตร 

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ผ่านการ
ประเมิน

ตามเกณฑ์
วิชาชีพ 

รวม ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 
ไม่ผ่าน

มาตรฐาน 

๑. ครุศาสตร ์

ปริญญาตร ี - ๘ - - - - - ๘ 
ปริญญาโท - ๒ - - - - - ๒ 
ประกาศนียบตัร
บัณฑิต 

- ๑ - - - - - ๑ 

รวม - ๑๑ - - - - - ๑๑ 

๒. มนุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร ์

ปริญญาตร ี - ๑๖ - - - - - ๑๖ 
ปริญญาโท - ๒ - - - - - ๒ 

รวม - ๑๘ -  - - - ๑๘ 

๓. วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลย ี

ปริญญาตร ี - ๒๗ ๑ - - - ๑ ๒๙ 
ปริญญาโท - ๑ ๑ - - - - ๒ 

รวม - ๒๘ ๒ - - - ๑ ๓๑ 
 
 
 



๑๙ 

ตารางที่ ๘ (ต่อ) 

คณะ หลักสูตร 

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านการ

ประเมินตาม
เกณฑ์วิชาชีพ 

รวม ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 
ไม่ผ่าน

มาตรฐาน 
๔. วิทยาการจัดการ 
 
 

ปริญญาตร ี - ๑๒ ๑ - - - - ๑๓ 
ปริญญาโท - - - - - - - - 

รวม - ๑๒ ๑ - - - - ๑๓ 

๕. วิทยาลัย 
การดนตร ี

ปริญญาตร ี - ๔ - - - - - ๔ 
ปริญญาโท - - - - - - - - 

รวม - ๔ - - - - - ๔ 

รวม 

ปริญญาตรี - ๖๗ ๒ - - - ๑ ๗๐ 
ปริญญาโท - ๕ ๑ - - - - ๖ 
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

- ๑ - - - - 
- 

๑ 

รวม - ๗๓ ๓ - - - ๑ ๗๗ 
 
 

ตารางท่ี ๙ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

วิทยาลัยการดนตรี 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

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

๓.๔๗ พอใช้ ๓.๔๖ พอใช้ ๓.๓๖ พอใช้ ๓.๓๒ พอใช้ ๓.๕๗ ดี 

๑.๒ อาจารย์ประจ า
คณะที่ มี วุฒิปริญญา
เอก 

๕.๐๐ ดีมาก ๓.๕๘ ด ี ๔.๐๘ ด ี ๒.๕๓ พอใช้ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑.๓ อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่ง               
ทางวิชาการ 

๓.๘๔ ด ี ๓.๔๔ พอใช้ ๓.๕๒ ด ี ๓.๑๗ พอใช้ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑.๔ จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ า 

๐.๐๐ ต้องปรับ 
ปรุงเร่งด่วน 

๓.๒๘ พอใช้ ๔.๐๐ ด ี ๐.๐๐ ต้องปรับ 
ปรุงเร่งด่วน 

๕.๐๐ ดีมาก 

๑ . ๕  ก า ร บ ริ ก า ร
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

๑.๖ กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

๕.๐๐ ดีมาก ๓.๐๐ พอใช้ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี ๑ 
การผลิตบัณฑิต 

๓.๗๒ ด ี ๓.๖๓ ด ี ๔.๑๖ ด ี ๓.๑๗ พอใช้ ๔.๗๖ ดีมาก 

 



๒๐ 

หมายเหตุ  ระดับคุณภาพของผลการประเมิน หมายถึง ๐.๐๐ – ๑.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน, ๑.๕๑ - ๒.๕๐                      
การด าเนินงานต้องปรับปรุง, ๒.๕๑ - ๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้, ๓.๕๑ - ๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี, 
๔.๕๑ - ๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตารางท่ี ๙ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

คณะครุศาสตร ์

คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

วิทยาลัยการ
ดนตรี 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

๒.๑ ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนา
ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ด ี ๕.๐๐ ดีมาก 

๒ . ๒  เ งิ น ส นั บ ส นุ น
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ 

๓.๕๖ ด ี ๒.๗๕ พอใช้ ๒.๔๐ ต้อง 
ปรับปรุง 

๔.๔๓ ด ี ๕.๐๐ ดีมาก 

๒ . ๓  ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการของอาจารย์
ป ร ะจ า และนั ก วิ จั ย
ประจ า 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๓.๔๓ พอใช้ ๓.๔๒ พอใช้ ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี ๒ 
การวิจัย 

๔.๕๒ ดีมาก ๔.๒๕ ด ี ๓.๖๑ ด ี ๓.๙๕ ด ี ๕.๐๐ ดีมาก 

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

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี ๓ 
การบริการวิชาการ 

แก่สังคม 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

๔.๑ ระบบและกลไก
การท านุบ ารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี ๔ 
การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

๕.๑ การบริหารของ
คณะเพื่อก ากับติดตาม 
ผลลัพธ์ตามพันธกิ จ 
ก ลุ่ ม ส ถ า บั น  แ ล ะ
เอกลักษณ์ของคณะ 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดี 

๕.๒ ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี ๕ 
การบริหารจัดการ 

๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๔.๕๐ ดี 

รวมทุกตัวบ่งชี้ ๔.๓๐ ดี ๔.๑๙ ดี ๔.๒๙ ดี ๓.๙๑ ดี ๔.๘๑ ดีมาก 



๒๑ 

ตารางที่ ๑๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสํานัก/สถาบัน/ศูนย์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หน่วยงาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๑. ส านักงานอธิการบดี ๔.๗๘ ดีมาก 
๒. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๕.๐๐ ดีมาก 
๓. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๙๐ ดีมาก 
๔. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๕. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๔.๗๗ ดีมาก 
๖. บัณฑิตวิทยาลัย ๔.๐๖ ดี 
๗. ส านักกิจการนักศึกษา ๕.๐๐ ดีมาก 
๘. ส านักคอมพิวเตอร์ ๔.๗๒  ดีมาก 
๙. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ๔.๘๙ ดีมาก 
๑๐. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๔.๓๐ ดี 
๑๑. โรงเรียนสาธิต  

 ระดับการศึกษาปฐมวัย การด าเนินงานระดับคุณภาพดีเลิศ 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การด าเนินงานระดับคุณภาพดีเลิศ 
๑๒. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๔.๗๐ ดีมาก 
๑๓. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๓.๘๘ ดี 

หมายเหตุ ๑)  โรงเรียนสาธิต ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาปฐมวัย  

              ๒) ระดับคุณภาพของผลการประเมิน หมายถึง ๐.๐๐ – ๑.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน, ๑.๕๑ - ๒.๕๐                      
การด าเนินงานต้องปรับปรุง, ๒.๕๑ - ๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้, ๓.๕๑ - ๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี, 
๔.๕๑ - ๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
ตารางท่ี ๑๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม       ๓.๔๐ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๔.๐๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ       ๓.๖๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  ๔.๒๒ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์      ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๓.๘๖ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ๓.๖๔ ดี 

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ๔.๑๗ ดี 
 



๒๒ 

ตารางท่ี ๑๑ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม ๕.๐๐ ดีมาก 

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

องค์ประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ ๔.๓๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๔.๗๗ ดีมาก 
รวมทุกตัวบ่งช้ี ๔.๔๕ ดี 

หมายเหตุ  ระดับคุณภาพของผลการประเมิน หมายถึง ๐.๐๐ – ๑.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน, ๑.๕๑ - ๒.๕๐                      
การด าเนินงานต้องปรับปรุง, ๒.๕๑ - ๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้, ๓.๕๑ - ๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี, 
๔.๕๑ - ๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 



 

 

 

 

บทที่ ๓ 

วิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๒๔ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๕ 

บทที่ ๓ 
วิธีการด าเนินการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย 

 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                    
ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิกา รบดี แยกออกเป็น                
๖ ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 ส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

รายละเอียดของวิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต                 

ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลรายงานของคณะท างาน พิจารณาผล  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยและรายงานผล
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการเพ่ือรองรับ 
ในแตล่ะกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องรับผิดชอบด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือรองรับในแต่ละกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์  
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยมีขอบเขตการพิจารณาข้อมูลใน ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๗ กลยุทธ์ และ ๗๙ ตัวชี้วัด ส าหรับการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดมีการก าหนดเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๗๙ ตัวชี้วัด มีวิธีการ
รายงานผลการประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลและการจัดท าสรุปผลจ านวน/ร้อยละของตัวชี้วัดที่ มีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๒) การรายงานผลตัวชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวิธีการ
รายงานผลการประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องตามรายละเอียดของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

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

๒.๒) วิเคราะห์จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒.๓) ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น และ                   
การผลิตและพัฒนาครู 

 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

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



๒๗ 

  การบริหารจัดการงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒         
มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 

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

งบประมาณ วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ และปัญหา อุปสรรค 
การจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

๓) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงานการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตหรือนักเรียน กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และเหตุผลความ
จ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๔) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรวมและรายไตรมาส จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงานการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตหรือนักเรียน กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และผล
เงินกันเหลื่อมปี และเหตุผลความจ าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปี 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

รวบรวมข้อมูลจากกองนโยบายและแผนที่เป็นหน่วยงานประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ของแต่ละหน่วยงาน 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ทั้งข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยข้อมูลเชิง
ปริมาณน าเสนอจ านวนและค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพน าเสนอลักษณะเนื้อหาเชิงบรรยาย 
  ๒) รายงานผลและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามรายละเอียดของแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือด้านการบริหารจัดการ ซึ่งน ามาช่วย
ในการบริหารงานและเป็นกลไกพ้ืนฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  
ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์  
หากหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและการควบคุมภายในที่ดีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เป็นการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยงาน ดังนั้น การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะท าให้ 
ผลการปฏิบัติงานด้านระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุด การรายงานผลการประเมินแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑) การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการและ
ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน 
หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ 



๒๘ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหา
ล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารอง  
ต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

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

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

๑) ศึกษาผลการวิเคราะห์กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สรุปรายงานผล
การปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ และมหาวิทยาลัย 

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

  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ๑) งานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง              
ของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาผลตามเกณฑ์มาตรฐานในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน/หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

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

๑.๓ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก  
การวิเคราะห์ ในข้อ ๑.๒ 

๑.๔ มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 
๑.๕ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบัน                  

เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 



๒๙ 

๑.๖ มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน/หน่วยงานไปใช้ในการ              
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

๒) หน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการโดยพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมภายในและ           
การให้ข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบและสอบทานแบบ
รายงาน โดยด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานควบคุมภายใน และพิจารณาถึง
ผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมภายใน และสรุปผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและ
ข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ ได้จากการเป็นผู้สอบทานแบบรายงานต่าง  ๆ              
ของแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
 
 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

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

กลุ่มเป้าหมาย 
 

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

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  



๓๐ 

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

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

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

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

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

๔.๒ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ด าเนินการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ บริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ๑) ด้านบรรยากาศ 
ในมหาวิทยาลัย ๒) ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ๓) ด้านพฤติกรรม 
การสอนของคณาจารย์ และ ๔) ด้านการให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป และมีจ านวนเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม จ าแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี คณะ และสาขาวิชา  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(Checklist)  
ตอนที่ ๒ การรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 
 



๓๑ 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

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

   

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

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

 

๔.๓ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ด าเนินการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ๑) ด้านบรรยากาศ 
ในมหาวิทยาลัย ๒) ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และ ๓) ด้าน
พฤติกรรมการสอน  

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากสังกัด                 

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

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(Checklist)  
ตอนที่ ๒ การรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการ 



๓๒ 

กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งฝ่ายผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิต ิ

   

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม 
รายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 

๔.๔ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
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 

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

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

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  
 

  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน โดยใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่  ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  
  ตอนที่  ๒ การประเมินผลการปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย อธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ /โรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับการปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด   
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 



๓๓ 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการ 
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งฝ่ายผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิต ิ
 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ในข้อค าถามแต่ละประเด็น แต่ละด้านและรวมทุกด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิดเปรียบเทียบผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๑. การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย () โดยใช้สูตร  ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๔๕, น.๑๐๑) 
     

N

X
μ


  

เมื่อ        แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
X    แทน ผลรวมของคะแนน 
N แทน จ านวนข้อมูล 

๒. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๔๕, น.๑๐๒) 
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σ  

 
เมื่อ    แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 

  X  แทน คะแนนแต่ละตัว 
    N        แทน จ านวนข้อมูล 
               แทน ผลรวม 

 
 
 
 
 



๓๔ 

๓. การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๔๕, น.๑๐๑) 
 

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

มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 
 ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 

ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยแบ่งการตรวจเยี่ยมเป็นกลุ่มดังนี้ 

๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรในคณะ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกจากหลักสูตรความเป็นเลิศตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักสูตรความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตหรือนักเรียน ได้แก่ บัณฑิต
วิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต และตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานอธิการบดี ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา และส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) แล้ว
สรุปผลการตรวจเยี่ยมเป็นรายหลักสูตรและเป็นกลุ่ม หรือรายหน่วยงาน    

 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
หลักสูตรความเป็นเลิศในแต่ละคณะ วิทยาลัย และตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของ ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ 
ส านักงาน เพ่ือรวบรวมผลงาน ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ผู้รับการตรวจเยี่ยมขอรับการสนับสนุนจากสภา
มหาวิทยาลัย หรือจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย โดยให้เลขานุการและคณะท างาน ก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ และติดต่อนัดหมาย รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
โดยมีตารางก าหนดการตรวจเยี่ยม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
 

  

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา ตามแนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
 ส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 พิจารณาผลการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และสัมภาษณ์รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่ด าเนินการบริหารงานและก ากับดูแล 
การด าเนินงานในทุกภาคส่วนตามแผนการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่ วัน/เดือน/ป ี หลักสูตร/บัณฑติวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ส านักงาน 

เวลา สถานที่ 

๑. 
วันจันทร์ที่ ๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สาขาวชิาภาษาไทย (ค.บ.) 
สาขาวชิาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
สาขาวชิานาฏยศิลป์ (ศป.บ.)            

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ห้อง ๒๗๐๗  
อาคาร ๒๗ 

๒. 
วันพุธที่ ๑๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 
สาขาวชิาจิตวิทยา (ศศ.บ.)            
สาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.)            

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้อง ๓๐๐๕๐๑ 

อาคาร ๓๐ 

๓. 
วันพุธที่ ๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สาขาวชิาแอนิเมชัน่และดิจิทัลมเีดีย (วท.บ.) 
สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ห้องประชุม ชัน้ ๑๓ 
อาคาร ๖ 

๔. 
วันพุธที่ ๒๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 
สาขาวชิาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 
สาขาวชิาดนตรีตะวนัตกศึกษา (ค.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๒๙ ชั้น ๓ 

๕. 
วันพุธที่ ๔ 

กันยายน ๒๕๖๒ 
สาขาวชิาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 
โรงเรียนสาธิตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

อาคาร ๗ 
โรงเรียนสาธิตฯ 

๖. 
วันพุธที่ ๑๘ 

กันยายน ๒๕๖๒ 

บัณฑิตวิทยาลยั 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาคาร ๖ ชั้น ๑๓ ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๗. 
วันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ กันยายน 

๒๕๖๒ 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพนัธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาคาร ๖ ชั้น ๑๓ 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพนัธ์ฯ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 



๓๖ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลเป็นแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 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 และ ๓) ผลการด าเนินงาน   

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

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

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

 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาผลการด าเนินงาน และผลการสัมภาษณ์ประกอบการรายงานผล
การด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ที่น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 



๓๗ 
 

 
 

  

 

 

 

บทที่ ๔ 
ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



๓๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๙ 
 

 
 

บทที่ ๔ 
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขอบเขตแนวทางการประเมิน  
แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ตามล าดับ ดังนี้ 
 

 ผลการประเมินส่วนที่ ๑ ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม                     
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ 

 การประเมินผลการด า เนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เป็นการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของ                  
คณะผู้บริหารภายใต้แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ใน ๓ ขั้นตอน คือ  
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์                 
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหน้าที่เขียนรายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเตรียมเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลการจัดท า
รายงานการประเมินผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
 ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จ านวน ๔ ท่าน โดยมีหน้าที่พิจารณา
ประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมี  

อัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

  
 ๓) กองนโยบายและแผนจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อ                       
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานและพิจารณาแนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม                                
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยการวัด และ
เป้าหมายทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ มีผลการประเมิน ดังนี้  



๔๐ 
 

 
ตารางที่ ๑๒ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  จ าแนกตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมิน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมิน 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาท้องถิ่น 

๑๗ ๐ ๐.๐๐ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 

ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ที่  ๒  พั ฒน า
ศักยภาพการผลิตและพัฒนา
ครู การวิจัย และนวัตกรรม 

๒๐ ๑ ๕.๐๐ ๑๙ ๙๕.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลั ยสู่ ค วาม 
เป็นเลิศ 

๒๘ ๔ ๑๔.๒๙ ๒๔ ๘๕.๗๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

๑๔ ๐ ๐.๐๐ ๑๔ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๗๙ ๕ ๖.๓๓ ๗๔ ๙๓.๖๗ 
 

จากตารางที่ ๑๒ เมื่อพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินจากตัวชี้วัดจ านวนทั้งสิ้น ๗๙ ตัวชี้วัด พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                 
มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๗๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๗ และตัวชี้วัดที่มี                  
ผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๓ ปรากฏผลดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่มี ผล
การประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นพ้ืนที่เป้าหมายมีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 

อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ 



๔๑ 
 

 

 - ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 - จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 
 - ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี สามารถเป็นผู้ประกอบการ และมีรายได้

เป็นของตนเอง 
 
จากข้อมูลข้างต้นนั้น มหาวิทยาลัยด าเนินการรายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  จ าแนกตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๑๓  การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

 ๑. มีการน าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียน      
การสอน หรือการวิจัย 

 ๒. พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่นในรูปแบบการบริการแบบเกิดรายได้ 

 ๓. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อม และศักยภาพเพื่อผลิตสินค้าและบริการ โดยการใช้
ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 ๑. โครงการที่ น าความรู้ และ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ก า ร
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย 

จ านวน
โครงการ 

≥๗ ๘   

 ๒. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นที่ท าให้เกิดรายได้ 

จ านวน
หลักสูตร 

≥๑๕ ๑๕   

 ๓. จ านวนวิสาหกิจชุมชนหรือ
กลุ่มอาชีพหรือผู้ประกอบการ
ใหม่ที่เพ่ิมข้ึนในชุมชน 

จ านวน
วิสาหกิจหรือ
กลุ่มอาชีพ

หรือ
ผู้ประกอบการ 

≥๓ ๖   



๔๒ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 ๔. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม 
ผ ล ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชน
และท้องถิ่น 

จ านวนผลงาน ≥๔ ๕   

 ๕. รายได้ของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ/ปี ≥๓๐ ๓๑   

 ๖. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ได้รับการพัฒนามูลค่า 

จ านวน
ผลิตภัณฑ์ 

≥๕ ๔๑   

 
  กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. การอบรมความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้สูงวัย ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต  

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่น 
 ๒. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่น 
มีความเข้มแข็ง 

 ๓. พัฒนาศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ให้ครอบคลุมความรู้ในประเด็นต่าง ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ตาม 

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
 ๑. จ านวนหมู่บ้าน ชุมชนที่น า

โครงการพระราชด าริมา
ถ่ ายทอดองค์ความรู้ ให้
เยาวชนและผู้สู งวัยหรือ
ได้รับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคม 

จ านวน
หมู่บ้าน 
ชุมชน 

≥๔ ๙   

 ๒. จ านวนเครื อข่ ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
แ ล ะ เ อ ก ช น  ส ถ า น
ประกอบการเพ่ือพัฒนา
ชุมชน 

จ านวน
เครือข่าย 

≥๖ ๑๕   



๔๓ 
 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ตาม 

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
 ๓. ผลการส ารวจความคิดเห็น

บ้ า น ส ม เ ด็ จ โ พ ล ล์ ใ น
ประเด็นที่เก่ียวข้อง 

จ านวนโพลล์ ≥๙ ๑๗   

  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 ๑. จ านวนโครงการที่น้อมน า
แนวพระราชด าริ มาบูรณาการ
แ ก้ ปั ญ ห า ใ น ก า ร พั ฒ น า
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
และยั่งยืน 

โครงการ/ปี ≥๖ ๖   

 ๒. ระดับความส าเร็ จของการ
ด าเนินการส่งเสริมและสืบสาน
โครงการตามแนวพระราชด าริ 

ระดับ ≥๓ ๓   

 

  กลยุทธ์ที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

 ๑. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
 ๒. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 ๓. ส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรม เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
 ๔. การประเมินความรู้ของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 



๔๔ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 ๑. จ านวนโครงการ กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ เผยแพร่ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

โครงการ/ปี ≥๓๒ ๓๓   

 ๒. จ านวนผลงานที่แสดงถึ ง 
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ชิ้นงาน/ปี ≥๑๑ ๑๒   

 ๓. จ านวนโครงการ กิจกรรม
ก า ร ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า แ ล ะ
มูลค่าเพ่ิมโดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรม 

โครงการ/ปี ≥๖ ๖   

 ๔. ร้อยละของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมมีความรู้
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ≥๗๐ ๗๕.๘๐   

  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ที่เหมาะสมแก่ชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 ๑. จ านวนโครงการ กิจกรรมที่
ส่ ง เ ส ริ ม  ห รื อ อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ 
กิจกรรม 

≥๔ ๕   

 ๒. ปริมาณขยะในชุมชนหรือ
หมู่บ้านเป้าหมายในความ
รับผิดชอบลดลง 

ร้อยละ ≥๒๐ ๒๑   



๔๕ 
 

 

ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่นตารางท่ี ๑๔ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คณะครุศาสตร ์ ๑๙๔,๖๔๗.๐๐ ๑๗๐,๔๖๐.๐๐ 
๑. โครงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

๑๖,๖๐๐.๐๐ ๑๖,๖๐๐.๐๐ 

๒. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ท้องถิ่น และชุมชน 

๑๗๘,๐๔๗ ๑๕๓,๘๖๐ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๑๑,๕๗๐.๐๐ ๔๕๙,๒๓๒.๖๙ 
๑. โครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
และงานสร้างสรรค์สู่การยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
(สาขาวิชานาฎยศิลป์) 

๕๑๑,๕๗๐.๐๐ ๔๔๕,๒๓๒.๖๙ 

๒. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
อนุรักษ์เผยแพร่ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนใน
ท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓,๖๗๗,๙๒๗.๘๖ ๓,๕๘๙,๖๙๓.๒๑ 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้ชุมชน สถาน
ประกอบการ (การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ) 

๓,๖๗๗,๙๒๗.๘๖ 
 

๓,๕๘๙,๖๙๓.๒๑ 
 

คณะวิทยาการจัดการ ๒๑๕,๒๐๐.๐๐ ๒๑๕,๑๓๓.๘๕ 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้ชุมชน สถาน
ประกอบการ (การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ/สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน/คณะวิทยาการฯ) 

๒๑๕,๒๐๐.๐๐ ๒๑๕,๑๑๓.๘๕ 

วิทยาลัยการดนตรี ๒๘๖,๘๖๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๑. โครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
และงานสร้างสรรค์สู่การยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
อนุรักษ์ เผยแพร่ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
ในท้องถิ่น (สุริยวาฑิตเสวนา) 

๒๓๖,๘๖๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

ส านักงานอธิการบดี ๑๒,๕๐๕,๔๐๐.๐๐ ๑๑,๖๖๔,๘๕๕.๕๓ 
๑. โครงการกฎหมายควรรู้สู่ประชาชน (ส่งเสริม ความรัก
สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อ่ืน) ด าเนินงานโดยงานเลขานุการ โรงเรียนสาธิต วิทยาลัย
การดนตรี ศูนย์การศึกษาอู่ทองฯ ส านักกิจการนักศึกษา และ
ส านักวิทยบริการฯ 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๓๐,๕๙๙.๓๕ 

 



๔๖ 
 

(ต่อ)ตารางท่ี ๑๔  

หน่วยงาน 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
๒. โครงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ งยืน (ชุมชนน้ าใส ทานผักปลอดภัย ใส่ ใจ
สิ่งแวดล้อมน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๘๖,๔๙๙.๒๘ 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ            
กายใจ (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกประเภทรวมทั้งผู้สูงอายุ 
ติดเตียงฯ) (ส่งเสริมสุขภาพกายใจและความรู้ความสามารถการ
ท างาน และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง) 

๙๐๓,๗๐๐.๐๐ ๙๐๓,๖๙๕.๐๐ 

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถาน
ประกอบการ (การพัฒนาชุมชมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกมิติ) (การเพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการชุมชนเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริ) (ถ่ายทอด
นวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจฉริยะสีเขียวตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ) (ถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากผลิต
ข้าวพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี) 

๖,๕๖๑,๗๐๐.๐๐ ๖,๓๖๕,๗๓๑.๙๐ 

๕. โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
(ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP) 

๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๗๘,๓๓๐.๐๐ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๑. โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
(เสริมสร้างความรู้และการให้บริการสู่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น) 

๖๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐.๐๐ 
 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ๒,๒๗๗,๖๕๒.๑๔ ๒,๒๕๓,๑๖๐.๐๐ 
๑. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้
ทางด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) (คณะครุศาสตร์) (คณะมนุษย์ฯ) (คณะวิทย์ฯ) 
(คณะวิทยาการฯ) (วิทยาลัยการดนตรี) 

๕๙๖,๓๗๒.๑๔ ๕๙๐,๓๐๐.๐๐ 

๒. โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
(กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วย
ทุนทางวัฒนธรรม) 

๑๔๗,๗๐๐.๐๐ ๑๔๗,๗๐๐.๐๐ 

๓. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
เพ่ืออนุรักษ์ เผยแพร่ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น (กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) (กิจกรรมพัฒนา 
องค์ความรู้  (กิจกรรมจัดท ามาตรฐานด้านวัฒนธรรมและ
การศึกษาดูงาน) (วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม) 

๑,๕๓๓,๕๘๐.๐๐ ๑,๕๑๕,๑๖๐.๐๐ 

ผลรวมทั้งหมด ๑๙,๘๒๙,๒๕๗.๐๐ ๑๘,๕๙๒,๕๓๕.๒๘ 



๔๗ 
 

 

จากตารางที่ ๑๓ และ ๑๔ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ จากงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน 
๑๙,๘๒๙,๒๕๗.๐๐ บาท และเมื่อพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งประกอบด้วย จ านวน ๕ กลยุทธ์ และจ านวน ๑๗ ตัวชี้วัด พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
(ดังแผนภูมิที่ ๑)  

 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถ่ิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ตารางที่ ๑๕  การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 

 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์ 
ที่โดดเด่น (ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) น าไปสู่ความเป็นเลิศ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

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

ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 ๔. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับ 

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
จ านวน ๑๗ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  



๔๘ 
 

 ๕. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
 ๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให้นักศึกษามี 

อัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 ๑. จ านวนนักศึกษาครูที่ได้รับ
ทุนจากชุมชนและท้องถิ่น
ในแต่ละปีการศึกษา 

จ านวนทุน ≥๓๐ ๑๓๐   

 ๒. ร้อยละของนักศึกษาครู 
ที่ ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น จิ ต
วิ ญ ญ า ณ ค ว า ม เ ป็ น ค รู
ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

ร้อยละ ≥๘๐ ๙๕   

 ๓. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบ
ผ่านมาตรฐานใบประกอบ
วิชาชีพครู 

ร้อยละ ≥๙๐ ๑๐๐   

 ๔. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบ
บรรจุครูได้ในครั้งแรก 

ร้อยละ ≥๓๐ ๗๐.๓๐   

 ๕. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท า
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ทั้งในและต่างประเทศภายใน 
๑ ป ี

ร้อยละ ≥๗๕ ๗๗.๖๔   

 ๖. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณภาพบัณฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ ≥๘๐ ๘๓.๔๐   

 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและ 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็น

คนดี คนเก่ง และเป็นสุข 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตร IEP (Intensive 

English Program) ในระดับประถมศึกษา หลักสูตร Gifted Program ในระดับมัธยมศึกษา) 
 ๓. พัฒนาโรงเรียนให้ เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และเป็นห้องปฏิบัติการ 

ทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 ๑. จ านวนของอาจารย์ที่ มี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
ที่ได้รับการยอมรับ 

จ านวนคน ≥๒๐ ๔๖   

 ๒. จ า น ว น ข อ ง ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จ านวนคน ≥๑,๐๐๐ ๒,๑๒๔   

 ๓. ร้อยละของนักศึกษาครู 
ในหลักสูตรความเป็นเลิศ
ที่ผ่านการประเมินระดับ
คว าม ส า ม า ร ถก า ร ใ ช้
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ต า ม
มาตรฐาน CEFR ในระดับ 
B๑  

ร้อยละ ≥๗๕ ๙๖.๓๐   

 ๔. ร้อยละของนักศึกษาครู 
ที่ผ่านการประเมินระดับ
คว าม ส า ม า ร ถก า ร ใ ช้
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ต า ม
มาตรฐาน CEFR ในระดับ 
B๑  

ร้อยละ ≥๕๕ ๙๑.๔๐   



๕๐ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 ๕. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น 
ใน โ ร ง เ รี ยน เป้ าหมาย 
ในความรับผิดชอบที่ ม ี
ผลการ อ่ านออกเขี ยน 
ได้เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ≥๘๐ ๘๑.๘๒   

 ๖. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น 
ใ น โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
บ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  ๖  ชั้ นมั ธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่  ๖  ที่ มี ค ะ แน น ผ ล 
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ขั้ น พ้ืนฐาน  
(O-NET) แต่ละวิชา คะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ ≥๗๕ ๗๗.๓๗   

 
  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

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

English Program) ในระดับประถมศึกษา หลักสูตร Gifted Program ในระดับ
มัธยมศึกษา)      

 ๕. พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพของครูสู่การพัฒนายกระดับวิทยฐานะ 
 ๖. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การศึกษา ๔.๐ ที่จัดให้โรงเรียน 

ขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 



๕๑ 
 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 ๑. จ า น ว น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น 
ขั้ น พ้ื น ฐ า น ใ น พ้ื น ที่ 
ที่มหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยง 

จ านวน
โรงเรียน 

≥๔๐ ๗๒   

 ๒. ร้อยละของงานวิจัยเฉพาะ
สาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการ
ตี พิ ม พ์ ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตและ
พัฒนาครู 

ร้อยละ ≥๑๐ ๒๓.๕๓   

 ๓. จ านวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัย
เป็นพ่ี เลี้ ยงจัดกิจกรรมการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
กระบวนการสะเต็ มศึ กษา 
(STEM Education)   

จ านวน
โรงเรียน 

 

≥๔๐ ๕๐   

 ๔. จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่น 
ที่มีการน านวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
สาธิตไปใช้ประโยชน์ 

จ านวน
โรงเรียน 

≥๕ ๖   

 ๕. จ านวนกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้ ในศตวรรษที่  ๒๑  
สู่การศึกษา ๔.๐ ที่จั ดให้
โรงเรียนขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่ 
ที่มหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยง 

จ านวน
กิจกรรม 

≥๓๐ ๓๐   

 ๖. จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการ
จั ด ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
คุณภาพการศึกษา 

จ านวน
โรงเรียน 

≥๒๐ ๔๐   

 ๗. ร้ อยละของนั ก เ รี ยน ใน
ท้องถิ่น พ้ืนที่ เป้าหมายมี
คะแนนผลการทดสอบทาง

ร้อยละ ≥๕๐ ๔๐.๗๗   



๕๒ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

การศึกษาระดับชาติขั้ น
พ้ืนฐาน (O-NET)  แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

 ๘. จ านวนโครงการบ่มเพาะด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และการ
ต่ อ ต้ า นก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง
นักเรี ยนในระดับปฐมวัย 
ปฐมศึกษา และมัธยมศึกษา 

จ านวน 
โครงการ 

≥๔ ๖   

 

ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่  ๑๐ เรื่องการผลิตและพัฒนาครู  ตารางที่  ๑๖ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

คณะครุศาสตร ์
รวมอนุมัติงวด 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
๑. โครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในท้องถิ่นด้วยระบบ Coaching and Mentoring และ 
Professional Learning Community ด้วยศาสตร์พระราชา 

๒๗๓,๕๕๐.๐๐ ๑๓๕,๓๕๙.๐๐ 

๒. ชุดสื่อหุ่นยนต์ mBot STEM Classroom ๘๔,๕๓๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓. ชุดสื่อหุ่นยนต์ MTiny ๓๖,๓๘๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔. ชุดสื่อหุ่นยนต์โปรแกรม EV๓ WRO๒๐๑๙ ๗๖,๓๙๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕. โครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในท้องถิ่นด้วยระบบ Coaching and Mentoring และ 
Professional Learning Community ด้วยศาสตร์พระราชา 
(ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ฯ) 

๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒,๐๓๙,๙๙๖.๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒,๕๑๐,๘๕๐.๐๐ ๒,๑๗๕,๓๕๕.๐๐ 

จากตารางที่ ๑๕ และ ๑๖ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการสู่การผลิตและพัฒนา
ครใูห้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน 
๒,๕๑๐,๘๕๐.๐๐บาท และการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย 



๕๓ 
 

 

จ านวน ๓ กลยุทธ์ และจ านวน ๒๐ ตัวชี้วัด พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่มีผลการ
๑๙ ๙๕.๐๐ ประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ (ดังแผนภูมิที่ ๒) ส่วน

๕.๐๐ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  ได้แก่ ร้อยละของ
นักเรียนในท้องถิ่นพ้ืนที่เป้าหมายมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

 

 
แผนภูมิที่ ๒ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๑๗  การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. สร้างและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
 ๓. พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการบนฐานความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สังคม และการท างานในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จ านวน ๑ ตัวช้ีวัด  

คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ 
ผลการด าเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมาย 
จ านวน ๑๙ ตัวช้ีวัด 

คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๐๐ 



๕๔ 
 

 ๔. พัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ที่เป็นความต้องการของสากลให้เป็นหลักสูตรสองภาษาหรือ
หลักสูตรนานาชาติเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดแรงงาน 

 ๕. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชนบน
ฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

 ๖. ส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 
 ๑. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และ/หรือ

องค์กรวิชาชีพ 
 ๒. ก าหนดระบบกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

ในระดับดีข้ึนไป 
 ๓. การจัดให้มีระบบสรรหา และคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามความเป็นเลิศของ

หลักสูตร 
 ๔. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ให้ได้ทั้งความรู้

ทั้งเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเน้นการวิจัยเป็นฐาน  
 ๕. พัฒนากระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของผู้เรียนในแต่ละศาสตร์ของความเป็นเลิศ 
 ๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ                

อย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศท่ีเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๗. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างบรรยากาศ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ                

ในการใช้ภาษาอังกฤษ  
 ๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ

ผลงานอ่ืนๆ และเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ตาม 

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดมาตรฐาน 

 ๑. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ที่
จั ดการ เ รี ยนการสอนใน
รูปแบบบูรณาการการวิจัย 
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
สังคมหรือชุมชน 

ร้อยละ ≥๖๐ ๙๐.๙๑   

 ๒. ร้ อยละของหลั กสู ตรที่ มี ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐   



๕๕ 
 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ตาม 

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 ๓. จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร พ หุ
วิทยาการหรือสหวิทยาการ 

หลักสูตร ≥๑ ๒   

 ๔. จ านวนหลักสูตรสองภาษา
หรือหลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตร ≥๓ ๔   

 ๕. ร ้อยละของหล ักส ูตรที ่มี
การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื ่อดิจิตอล (Digital 
Based Education) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐   

ตัวช้ีวัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น) 
 ๑. จ านวนหลักสูตรความเป็นเลศิ
ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
มหาวิทยาลัยเ พ่ิมขึ้นจาก
ข้อมูลฐานเดิมในแต่ละปี 

หลักสูตร ≥๒ ๒   

 ๒. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ≥๘๐ ๙๖.๐๕   

 ๓. จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ 

ผลงาน ≥๒๐ ๒๐๖   

 ๔. จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์/ผลงานที่ได้รับ
รางวั ลในระดับชาติ หรื อ
นานาชาติ 

ผลงาน ≥๕ ๒๘   

 
 
 



๕๖ 
 

  กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. วางแผนกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ๒. พัฒนาระบบและกลไกการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ                 

ให้เพียงพอตามกรอบอัตราก าลัง 
 ๓. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดมาตรฐาน 
 ๑. อาจารย์ ได้รับการส่งเสริม
ให้ เข้าอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง 

ร้อยละ ≥๘๐ ๘๔.๔๓   

 ๒. อาจารย์ ได้รับการส่งเสริม
ให้เข้ารับการอบรมในวิชาชีพ
เฉพาะของตนอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง 

ร้อยละ ≥๘๐ ๑๐๐   

 ๓. ร้ อยละของอาจาร ย์ ที่ มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ ≥๓๐ ๔๓.๑๕   

 ๔. ร้ อ ยล ะขอ งอาจ า ร ย์ ที่ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ ≥๓๐ ๓๒.๖๕   

 ๕. ร้ อ ยล ะขอ ง อาจ า ร ย์ ที่ มี
ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร 
ผ ล ง า น วิ จั ย  ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ร้อยละ ≥๓๐ ๒๒.๕๓   



๕๗ 
 

 

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยท่ีมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และ
พัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มี

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๒. แสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัยทั้งในระดับคณะ

และมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 ๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยที่ ได้รับทุนวิจัย
หรื องานสร้ า งสรรค์ จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน
ต่ อ อ า จ า ร ย์ ป ร ะจ า แล ะ
นักวิจัย 

ร้อยละ ≥๑๕ ๑๐.๑๐   

 ๒. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่
หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ทั้งใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่นระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อจ านวน
โครงการวิจัย (ในปีงบประมาณ
ย้อนหลัง ๑ ปี)  

ร้อยละ ≥๗๕ ๓๐๗.๕๕   

 ๓. ร้อยละผลผลิตของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
(ค่าเฉลี่ยของร้อยละผลผลิต)  

ร้อยละผลผลิต
ต่ออาจารย์ 

ที่ได้รับ 
การพัฒนา 

≥๒๓ ๓๔.๘๖   

 ๔. จ านวนเวทีและเครือข่ าย
ความร่วมมือในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยการแสดงผลงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

เครือข่าย ≥๙ ๑๓   



๕๘ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 ๕. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้
ประ โยชน์ ในชุ มชนและ
ท้องถิ่น 

ผลงาน ≥๕๐ ๒๖   

 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและ
สอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 ๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับ

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 ๓. สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษารวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

 ๔. ก าหนดนโยบายให้ทุกรายวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศึกษาทั่วไปให้จัดการเรียนการสอน         
ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 

 ๕. สร้างกระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
 ๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให้นักศึกษา

มีอัตลักษณ์เป็นไปตามท่ีก าหนด 
 ๗. สร้างกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะด้านการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 ๑. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
ต ่อค ุณภาพบ ัณฑ ิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ร้อยละ ≥๗๐ ๘๖.๓๙   



๕๙ 
 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 ๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ได้งานท า สร้างงานเองได้ 
หรือศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปี
หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ≥๗๐ ๗๐.๔๐   

 ๓. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
ผ่ าน เกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 

ร้อยละ ≥๓๓ ๓๕.๕๗   

 ๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการตามอัตลักษณ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ ≥๘๐ ๑๐๖.๘๑   

 ๕. ระดับพฤติกรรมการมีจิต
สาธารณะของนักศึกษา 

ระดับ ≥๓.๕๑ ๓.๕๗   

 ๖. ร้ อยละของนั กศึ กษามี 
ส่ วนร่ วมในการใช้ทั กษะ
สื่ อสารภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
ใ น กิ จ ก ร ร ม  โ ค ร ง ก า ร 
ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะสื่อสาร ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ       

ร้อยละ ≥๗๐ ๙๑.๙๙   

 ๗. ระดับพฤติกรรมความเป็น
ไทยของนักศึกษา 

ระดับ ≥๓.๕๑ ๔.๕๗   

 ๘. ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตด้านทักษะการใช้
ชี วิ ต แ ล ะ อ า ชี พ ใ น ยุ ค
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ระดับ ≥๓.๕๑ ๔.๓๖   

 ๙. ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น แ ต่ ล ะ ปี 

ร้อยละ ≥๑๘ ๑๐.๒๗   



๖๐ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

สามารถเป็นผู้ประกอบการ 
และมีรายได้เป็นของตนเอง  

จากตารางที่ ๑๗ เมื่อพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์               
โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งประกอบด้วย จ านวน ๔ กลยุทธ์ และจ านวน ๒๘ 
ตัวชี้วัด พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย  
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ (ดังแผนภูมิที่ ๓) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมาย มีจ านวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ดังนี้  

 - ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 - จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 
 - ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี สามารถเป็นผู้ประกอบการ และมีรายได้

เป็นของตนเอง 

 
แผนภูมิที่ ๓ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์               

โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จ านวน ๔ ตัวชี้วัด  

คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๒๙ ผลการด าเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมาย 
จ านวน ๒๔ ตัวชี้วัด 

คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๗๑ 



๖๑ 
 

 

ตารางที่ ๑๘ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔                 
 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

 

 กลยุทธ์ที่ ๑ ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

๒. ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพ่ือเป็นแหล่งองค์ความรู้และ
บริการวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน 

๓. มหาวิทยาลัยน าองค์ความรู้จากการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ท า
ปฏิญญาร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 ผลการประเมิน

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

๑. จ านวนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่ท าปฏิญญาร่วมกันในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 

จ านวน ≥๒ ๕   

 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องต่อการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยและสอดคล้องต่อการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ  
๒. พัฒนาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ครอบคุลม 
๓. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล   
๔. พัฒนาระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 ผลการประเมิน
ตาม 

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
๑. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ

การฝึกอบรมและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ ≥๓๐ ๔๓.๕๗   

๒. ระดับความส าเร็จของระบบ
สารสนเทศหรือนวัตกรรมใน

ระดับ ๓ ๔   



๖๒ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 ผลการประเมิน
ตาม 

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
การบริหารจัดการสารสนเทศ
ร่วมกันในเครือข่าย (ครบทั้ง  
๔ พันธกิจ) ที่รองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital 
University) 

๓. ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ  ๓ ๕   

 

 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชวิีตที่ดี
ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 

สนับสนุน สร้างเสริมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
๒. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี 

ต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. พัฒนาการให้บริการด้านอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม ทั่วถึง เอ้ือต่อ 

การเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 ผลการประเมิน

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

๑. ร้อยละความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการด้านอาคาร
สถานที่ และการปรับปรุ ง 
ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม  

ร้อยละ ≥๘๐ ๘๑.๓๓   

๒. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากรและผู้ มี ส่ วนได้ 
ส่วนเสียในการบริการสิ่งสนับสนุน
สื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥๘๐ ๘๑.๒๙   

 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 

 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจที่เน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและ
ชุมชนอย่างกว้างขวาง จริงจัง และต่อเนื่องในทุกระดับ 

๒. ส่งเสริมการท างานที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นบูรณาการ และสร้างจิตส านึกรับผิดชอบ
รว่มกัน 

๓. มหาวิทยาลัยมีการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ในการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 ผลการประเมิน

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

๑. จ านวนของโครงการ กิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น 
ให้มีส่ วนร่ วมในการพัฒนา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

จ านวน ≥๒ ๕   

 

 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๒. พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า โดยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

๓. ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์กร  

๔. วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบความโปร่งใสการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของบุคลากร 

๕. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัย
คุณภาพได้มาตรฐานสากล  

๖. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและการจัดตั้งวิทยาเขต 



๖๔ 
 

๗. พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์
การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น  

๘. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญใน
งานที่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ  

๙. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 ผลการประเมิน

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

๑. จ านวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ 
ประกาศ  ที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงในแต่ละปี 

จ านวน
ข้อบังคับ กฎ 

ระเบียบ 
ประกาศ   

≥๕ ๑๘   

๒. ร้ อยละความพึงพอใจของ
บุ คลากรที่ เ กี่ ยวกั บระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ร้อยละ ≥๘๐ ๘๐.๔๐   

๓. ร้อยละของหน่ วยงานด้ าน
บริการที่มีความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในระดับ ๔ ขึ้นไป 

ร้อยละ ≥๕๐ ๗๕   

๔. ผลการประเมินคุณธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระดับ สูงมาก สูงมาก   

๕. ร้อยละของประสิทธิภาพการ
เบิ กจ่ ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥๙๐ ๙๖.๕๘   

๖. ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับ ดี ดี   

๗. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาในสายวิชาชีพและความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ร้อยละ ≥๖๕ ๘๒.๑๙   



๖๕ 
 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 ผลการประเมิน

ตาม 
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

(Career Path)  

จากตารางที่ ๑๘ เมื่อพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งประกอบด้วย 
จ านวน ๕ กลยุทธ์ และจ านวน ๑๔ ตัวชี้วัด พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๔ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (ดังแผนภูมิที่ ๔) 

 

 
แผนภูมิที่ ๔ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๑ ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 สรุปผลการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์  แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยการวัด  และเป้าหมาย โดยผ่านการเห็นชอบจาก                            
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๗๙ ตัวชี้วัด  เมื่อพิจารณาภาพรวม 
การประเมินตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๗๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๖๗ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๒) 
ทั้ งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตัวชี้ วัดที่ มีผลการประเมิน              
ต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๓ มีรายละเอียดดังนี้  

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๑๔ ตัวช้ีวัด  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  



๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่มีผล 
การประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นพ้ืนที่เป้าหมายมีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 - ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 - จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 
 - ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี สามารถเป็นผู้ประกอบการ และมีรายได้

เป็นของตนเอง 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นของพ้ืนที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยทั้งในจังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอ                 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และบางเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามพันธกิจหลัก 
ของมหาวิทยาลัยได ้

 ๒. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่างแท้จริงในสถานศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย โดยเพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัย 
พ่ีเลี้ยง เน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และน าทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ที่หลากหลาย 

 ๓. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการส่งเสริมบ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามวิชาชีพพร้อม
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะ
ครใูนศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ๔. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการท าวิจัย เช่น 
ทักษะการท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชนท้องถิ่น  โดยมุ่งเน้นให้มีการท าวิจัย 
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ิมมูลค่า
ให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 

 ๕. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมเครือข่ายการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการด าเนินโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและพัฒนาพื้นที่ความรับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกัน 

 ๖. มหาวิทยาลัยควรประเมินผลสัมฤทธิ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 



๖๗ 
 
 ผลการประเมินส่วนที่  ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 
มีความมุ่งหมายที่จะแสดงรายละเอียดสาระส าคัญโดยสรุปของงบประมาณ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการจัดสรร
งบประมาณในมิติต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยรายงานข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบฐานข้อมูล  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และจ าแนกประเด็นการประเมินออกเป็น ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) แหล่งที่มา
ของงบประมาณ (๒) การจัดสรรและบริหารงบประมาณ (๓) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และ (๔) ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปผล ดังนี้ 
 

๑. แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 

ตารางท่ี ๑๙ งบประมาณที่น ามาจัดสรร จ าแนกตามแหล่งของเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ที ่ แหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท) ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท) 
๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน  

       -  งบบุคลากร ๑๐๒,๐๔๓,๕๙๑.๙๑  ๑๐๐,๗๔๖,๗๐๐.๐๐  -๑,๒๙๖,๘๙๑.๙๑  
      -  งบด าเนินงาน   ๖๖,๙๔๗,๐๕๔.๘๒  ๖๙,๙๐๓,๗๖๕.๗๙  ๒๙,๕๖๗,๑๐.๙๗  
      -  งบลงทุน ๑๐๓,๗๑๖,๓๗๗.๖๙  ๘๗,๕๕๕,๙๓๔.๒๑  -๑๖,๑๖๐,๔๔๓.๔๘  
      -  งบเงินอุดหนุน ๒๘๕,๒๔๘,๐๐๐.๐๐  ๒๘๑,๗๘๗,๕๓๓.๕๕  -๓,๔๖๐,๔๖๖.๔๕  
      -  งบรายจ่ายอ่ืน  ๒๙,๘๔๐,๘๗๕.๕๘  ๔๐,๒๐๕,๐๐๐.๐๐  ๑๐,๓๖๔,๑๒๔.๔๒  

รวม ๕๘๗,๗๙๕,๙๐๐.๐๐  ๕๘๐,๑๙๘,๙๓๓.๕๕  -๗,๕๙๖,๙๖๖.๔๕  
๑.๒ งบประมาณเงินรายได ้

       -  งบบุคลากร ๔๕,๖๑๗,๗๓๗.๕๐  ๔๖,๔๘๑,๐๐๐.๐๐  ๘๖๓,๒๖๒.๕๐  
      -  งบด าเนินงาน   ๒๓๔,๙๑๑,๘๔๖.๐๖  ๒๑๐,๕๕๑,๑๗๕.๒๐  -๒๔,๓๖๐,๖๗๐.๘๖  
      -  งบลงทุน ๑๓๑,๙๑๙,๖๗๔.๖๐  ๙๑,๗๐๑,๘๘๔.๘๐  -๔๐,๒๑๗,๗๘๙.๘๐  
      -  งบเงินอุดหนุน ๐.๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
      -  งบรายจ่ายอ่ืน  ๓๖,๒๔๕,๖๓๐.๑๔  ๓๔,๑๑๔,๔๙๔.๐๐  -๒,๑๓๑,๑๓๖.๑๔  

รวม ๔๔๘,๖๙๗,๘๘๘.๓๐  ๓๘๔,๘๔๘,๕๕๔.๐๐  -๖๓,๘๔๙,๓๓๔.๓๐  
 

รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

จากตารางที่ ๑๙ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
 ๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลบุคลากร รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง น ามาจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
และน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภานิติบัญญัติ
แห่ งช าติ  เ พ่ื อขออนุ มั ติ  โ ดย ได้ รั บ จั ดสร ร เป็ นจ านวน เ งิ นทั้ ง สิ้ น  ๕๘๐ ,๑๙๘ ,๙๓๓.๕๕  บาท 
 ๑.๒ งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้จัดท าประมาณ
การรายรับจากประมาณการนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามรายวิชา และประมาณการรายจ่ายตามระเบียบ



๖๘ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย
สามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับโดยจัดสรรงบประมาณ 
ตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่ตามความเหมาะสม และจัดท าค าของบประมาณ
เงินรายได้ เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๑๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท 
แต่เนื่องจากมีการหยอดงวดงบประมาณ จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้จริงของนักศึกษา  
และมีการสมทบงบประมาณคงคลังที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามาเบิกจ่ายต่อเนื่อง
ให้เสร็จสิ้นโครงการ จึงส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๓๘๔,๘๔๘,๕๕๔.๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น  
งบประมาณ บ.กศ. จ านวนเงิน ๒๒๓,๔๑๙,๑๙๔.๐๐ บาท งบประมาณ กศ.พ. จ านวนเงิน ๓๒,๕๕๗,๙๐๐.๐๐ บาท 
งบประมาณ กศ.บพ. จ านวนเงิน ๑๘,๑๖๔,๑๖๐.๐๐ บาท และงบประมาณ บ.กศ.คงคลัง จ านวนเงิน 
๑๑๐,๗๐๗,๓๐๐.๐๐ บาท 
 

๒. การจัดสรรงบประมาณ 
 

 ๒.๑ วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยบริหาร
จัดการในภาพรวม ค านึงถึงรายจ่ายประจ าขั้นต่ า ภาระผูกพันที่ต้องด าเนินงาน และรายจ่ายตามภารกิจ - กลยุทธ์  
ทั้งนี้คณะรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเป็นหลัก ส่วน ส านัก/สถาบัน/หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง จะเป็นผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจเป็นหลัก 
 ทั้งนี้ การประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของประเภทเงิน บ.กศ. กศ.พ. 
และ กศ.บพ.  น ามาประมาณการรายจ่ ายในวงเงินไม่ เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ      
เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 ๑. วิธีประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐  
น ามาคิดเป็นร้อยละ ๙๐ และใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
  ๑.๑ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ ค่าธรรมเนียมจากการเก็บค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับ       
ไม่เกินปริญญาตรีให้จัดสรรค่าบ ารุงคณะและค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาไว้ที่คณะ  
ร้อยละ ๑๐๐ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
โดยให้คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรโดยเฉพาะด้านการพัฒนา ๓ ด้าน คือ  
      - ทักษะทางภาษา  
      - ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์  
      - กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะเด่นที่เน้นเป็นพิเศษ  
   ซึ่งงบประมาณส่วนที่เหลือจัดสรรไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย* 
   ๑.๑.๒ ค่ากิจกรรม ค่าบ ารุงกีฬา และอ่ืนๆที่เป็นลักษณะเงินฝากถอนคืน ให้จัดสรร
ตามประกาศ/ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 
 หมายเหตุ * เงินงบประมาณเงินรายได้ที่จัดสรรไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  จะถูกปันส่วน
ตามภารกิจพื้นฐานและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ 
  ๑.๒ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ จัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้ 



๖๙ 
 
        ค่าธรรมเนียมจากการเก็บค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาโครงการ กศ.พ. 
ที่จัดในมหาวิทยาลัย ให้จัดไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐ เพ่ือใช้เป็นค่าตอบแทนการสอน 
ค่าตอบแทนการนิเทศ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียมภาคปฏิบัติ ค่าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา ค่าถอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินส ารองจ่าย 
  ๑.๓ ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้ 
        ค่าธรรมเนียมจากการเก็บค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       
ป.บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้จัดสรรให้บัณฑิตศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ เพ่ือใช้เป็นค่าตอบแทนการสอน 
ค่าตอบแทนการนิเทศ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนค่าธรรมเนียมภาคปฏิบัติ ค่าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา ค่าถอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา และเงินส ารองจ่าย 
  ๑.๔ หน่วยงานสนับสนุน จัดสรรให้ตามภารกิจและความรับผิดชอบในการผลักดันงาน    
ตามกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากการใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาและงบประมาณเพ่ิมเติมในกิจกรรมพิเศษ 
 ๒. หากหน่วยงานได้รับอนุมัติ งวดเงินประจ าปี  จ านวนเกินกว่ารายรับที่ เก็บได้จริ ง 
ของปีงบประมาณนั้น ๆ (ข้อมูลการลงทะเบียนจากระบบ MIS) ทางมหาวิทยาลัยอาจน าส่วนต่างไปปรับลด
งบประมาณในปีถัดไป 
 ๓. งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะน ามา 
เป็นเงินคงคลังของหน่วยงานนั้น ส าหรับงบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน จะน ามาเป็นเงินคงคลัง
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากหน่วยงานใดมีโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย สามารถจัดท า
โครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ 
 ผู้ปฏิบัติงานในบางหน่วยงานอาจขาดความเข้าใจถึงวิธีการเขียนรายละเอียดงบประมาณจ าแนก
หมวดต่าง ๆ ท าให้ส่งรายละเอียดค าขอตั้งการจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
 

๓. การจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามการจัดท าค าขอจัดสรรในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายหลัก จ าแนกตามงบรายจ่าย
ของส านักงบประมาณ ๕ งบ คือ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒๐ ผลการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ที ่
ประเภท 

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

๑. งบบุคลากร ๑๐๐,๗๔๖,๗๐๐.๐๐ ๑๗.๓๖ ๔๖,๔๘๑,๐๐๐.๐๐ ๑๒.๐๘ ๑๔๗,๒๒๗,๗๐๐.๐๐ ๑๕.๒๖ 
๒. งบด าเนินงาน ๖๙,๙๐๓,๗๖๕.๗๙ ๑๒.๐๕ ๒๑๐,๕๕๑,๑๗๕.๒๐ ๕๔.๗๑ ๒๘๐,๔๕๔,๙๔๐.๙๙ ๒๙.๐๖ 
๓. งบลงทุน ๘๗,๕๕๕,๙๓๔.๒๑ ๑๕.๐๙ ๙๑,๗๐๑,๘๘๔.๘๐ ๒๓.๘๓ ๑๗๙,๒๕๗,๘๑๙.๐๑ ๑๘.๕๘ 
๔. งบเงินอุดหนุน ๒๘๑,๗๘๗,๕๓๓.๕๕ ๔๘.๕๗ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๕๒ ๒๘๓,๗๘๗,๕๓๓.๕๕ ๒๙.๔๑ 
๕. งบเงินรายจ่ายอื่น ๔๐,๒๐๕,๐๐๐.๐๐ ๖.๙๓ ๓๔,๑๑๔,๔๙๔.๐๐ ๘.๘๖ ๗๔,๓๑๙,๔๙๔.๐๐ ๗.๗๐ 

รวม ๕๘๐,๑๙๘,๙๓๓.๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๓๘๔,๘๔๘,๕๕๔.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๖๕,๐๔๗,๔๘๗.๕๕ ๑๐๐.๐๐ 
รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 



๗๐ 
 

จากตารางท่ี ๒๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
๙๖๕,๐๔๗,๔๘๗.๕๕ บาท โดยจ าแนกตามประเภทงบรายจ่ายทั้งหมด ๕ งบ งบบุคลากรได้รับจัดสรร  
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๒๒๗,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๖ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน
จ านวน ๑๐๐,๗๔๖,๗๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้จ านวน ๔๖,๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท งบด าเนินงาน
ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๔๕๔,๙๔๐.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๖ โดยแบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดินจ านวน ๖๙ ,๙๐๓ ,๗๖๕.๗๙ บาท และงบประมาณรายได้จ านวน ๒๑๐,๕๕๑,๑๗๕.๒๐ บาท  
งบลงทุนได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๙,๒๕๗,๘๑๙.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๘ โดยแบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดินจ านวน ๘๗,๕๕๕,๙๓๔.๒๑ บาท และงบประมาณรายได้ จ านวน ๙๑,๗๐๑,๘๘๔.๘๐ บาท 
งบเงินอุดหนุนได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๗๘๗,๕๓๓.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑  
โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินทั้ งจ านวน ๒๘๑ ,๗๘๗ ,๕๓๓.๕๕ บาท และงบประมาณรายได้จ านวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และงบเงินรายจ่ายอ่ืนได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๗๔,๓๑๙,๔๙๔.๐๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๐ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวน ๔๐,๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณ
รายได้จ านวน ๓๔,๑๑๔,๔๙๔.๐๐ บาท 

ตารางท่ี ๒๑ ผลการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ที ่ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์  ใ ห้ มี ก า ร 
บูรณาการความเช่ียวชาญ
ของสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

๑๔๗,๖๓๑,๓๐๐.๐๐ ๒๕.๔๔ ๓๖๗,๕๖๗,๖๐๕.๐๖ ๙๕.๕๑ ๕๑๕,๑๙๘,๙๐๕.๐๖ ๕๓.๓๙ 

๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐาน
ของกา รวิ จั ย  เพื่ อ ส ร้ า ง
นวัตกรรมการท างานและ
การผลิตบัณฑิต 

๑,๔๒๔,๗๐๐.๐๐ ๐.๒๕ ๖,๐๓๕,๕๗๑.๙๔ 
 

๑.๕๗ ๗,๔๖๐,๒๗๑.๙๔ ๑.๙๒ 

๓. เป็นศูนย์กลางการบริการ
วิชาการและองค์ความรู้  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น 
และชุมชน 

๔๐,๘๗๓,๐๒๗.๘๖ ๗.๐๔ ๑๐,๒๗๗,๙๔๐ ๒.๖๗ ๕๑,๑๕๐,๙๖๗.๘๖ ๕.๓๐ 

๔. อ นุ รั ก ษ์  ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

๒,๗๐๐,๒๗๒.๑๔ ๐.๔๗ ๙๖๗,๔๓๗ ๐.๒๕ ๓,๖๖๗,๗๐๙.๑๔ ๐.๓๘ 

๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

๓๘๗,๕๖๙,๖๓๓.๕๕ ๖๖.๘๐ - - ๓๘๗,๕๖๙,๖๓๓.๕๕ ๔๐.๑๖ 

รวม ๕๘๐,๑๙๘,๙๓๓.๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๓๘๔,๘๔๘,๕๕๔.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๖๕,๐๔๗,๔๘๗.๕๕ ๑๐๐.๐๐ 
รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 



๗๑ 
 

จากตารางที่ ๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
๙๖๕,๐๔๗,๔๘๗.๕๕ บาท โดยจ าแนกตามพันธกิจ ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ด้านที่  ๑ พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญ 
ของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๑๕,๑๙๘,๙๐๕.๐๖ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๙ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน ๑๔๗,๖๓๑,๓๐๐.๐๐ บาท และ
งบประมาณรายได ้จ านวนเงิน ๓๖๗,๕๖๗,๖๐๕.๐๖ บาท  

ด้านที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการท างานและการผลิต
บัณฑิต ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๗,๔๖๐,๒๗๑.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๒ โดยแบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๑,๔๒๔,๗๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณรายได้ จ านวน ๖,๐๓๕,๕๗๑.๙๔ บาท  

ด้านที่ ๓ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตขอ ง
ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๑,๑๕๐,๙๖๗.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๕.๓๐ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๔๐,๘๗๓,๐๒๗.๘๖ บาท และงบประมาณรายได้ จ านวน 
๑๐,๒๗๗,๙๔๐ บาท  

ด้านที่ ๔ อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล ได้รับจัดสรร 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๖๗,๗๐๙.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๘ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน  
จ านวน ๒,๗๐๐,๒๗๒.๑๔ บาท และงบประมาณรายได้ จ านวน ๙๖๗,๔๓๗ บาท  

ด้านที่ ๕ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๓๘๗,๕๖๙,๖๓๓.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๖ โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๓๘๗,๕๖๙,๖๓๓.๕๕ บาท  

 

๓.๑ วิธีการบริหารงบประมาณ 
 การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย 
จะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบ EGP ของกรมบัญชีกลาง และระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย  
ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ ด าเนินการเบิกจ่ายผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน 
 ๑. งบบุคลากร ประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ กองคลังของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่ายให้ทั้งหมด 
 ๒. งบด าเนินงาน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  ๒.๑ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก      
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ในการขออนุมัติรายการวัสดุใช้สอย 
ที่เกี่ยวกับการซื้อ/จ้าง ในระบบ ERP ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส ๒ ส าหรับรายการค่าตอบแทน ค่าใช้สอยอ่ืน 
ที่ต้องเบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงกันยายน ๒๕๖๒ เช่น ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง จะต้องท าเรื่องบันทึกการเงิน       
ขออนุมัติในระบบ ERP ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามประกาศ) 



๗๒ 
 
  ๒.๒ มหาวิทยาลั ยมีนโยบายรวบรวมงบประมาณแผ่นดินคงเหลือจากหน่ วยงาน 
 ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพ่ือบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนและเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๒.๓ กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ตามเป้าหมาย  
มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยงานนั้นๆในปีถัดไป 
  ๒.๔ การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อน ที่เหลือจึงเบิกจ่าย
จากงบประมาณเงินรายได้ ยกเว้นรายการที่ต้องก าหนดให้เบิกจากเงินรายได้ 
 ๓. งบลงทุน ประกอบไปด้วย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ๓.๑ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องด าเนินการจัดซื้อ   
จัดจ้าง ตามรายการและเวลาที่ส านักงบประมาณก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการลงนามสัญญา 
และการเบิกจ่าย 
  ๓.๒ หน่วยงานต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อหนี้ผูกพัน(เซ็นสัญญา) ให้เสร็จสิ้นในไตรมาส
ที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  ๓.๓ หน่วยงานที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จะมีผลกับการพิจารณา
งบประมาณในปีถัดไป 
 ๔. งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
  ๔.๑ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ในหมวด       
เงินอุดหนุน ให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยอัตราเดิม
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และอัตราใหม่สามารถบรรจุได้ตั้งแต่ 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือตามท่ีส านักงบประมาณจัดสรร 

๔.๒ โครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเภท 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ต้องด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และหน่วยงานจะยังไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวได ้ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติแผนการใช้จ่ายดังกล่าว 

เป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑) ภาพรวมร้อยละ ๓๒.๐๐    
 ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๒) ภาพรวมร้อยละ ๕๔.๐๐   
 ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๒) ภาพรวมร้อยละ ๗๗.๐๐  
 ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒) ภาพรวมร้อยละ ๑๐๐   

 

งบประมาณเงินรายได ้
 ๑. งบบุคลากร ประกอบไปด้วย ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัย 



๗๓ 
 
     หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานมหาวิทยาลัย  
ในหมวดค่าจ้างชั่วคราว ให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเริ่มได้ตั้งแต่      
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๒. งบด าเนินงาน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  ๒.๑ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก 
ส าหรับงบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการเบิกจ่าย ในระบบ ERP 
และส่งถึงกองคลังภายในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามประกาศ) 
  ๒.๒ กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามประกาศ          
ให้ขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณที่หน่วยงานนั้น ๆ ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๒.๓ รายการงบประมาณที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแผนปฏิบัติงานเงินนอกงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นรายการที่หน่วยงานจัดตั้งตามวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่าย หากหน่วยงานมีรายการอ่ืน        
ที่มีความจ าเป็นและ/หรือคาดว่าจะก่อเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย           
ได้มากกว่า ก็สามารถด าเนินการได้ภายในวงเงินที่ ได้รับการจัดสรรตามหลักเกณ ฑ์และแนวปฏิบัติ 
เรื่องการขออนุมัติการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามระเบียบ 
  ๒.๔ การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อนแล้วจึงเบิกจ่าย
จากงบประมาณเงินรายได้ ยกเว้นรายการที่ต้องก าหนดให้เบิกจากเงินรายได้ 
  

 ๓.๒ การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
       การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการด าเนินการ         
หลายวิธี เช่น การส่งหนังสือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ การชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 
ในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ในการประชุม
เครือข่ายนักวางแผน เพ่ือให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และรับทราบสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือประโยชน์ในการปรับแผนบริหารงบประมาณ  
       ในกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้    
ทางมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยงานนั้น ๆ ในปีถัดไป 

 ๓.๓ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงบประมาณ 
 หน่วยงานบางส่วนมีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ล่าช้า โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
อยู่ในระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ 
และปฏิทินการด าเนินงานที่จะต้องสิ้นสุดกระบวนการตัดยอด ณ กองนโยบายและแผนล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 
 
 
 
 



๗๔ 
 
๔. ผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

๔.๑ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งออก ๒ กลุ่ม คือ ๑) หน่วยงานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตหรือ
นักเรียนและ ๒) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๒๒ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกลุ่ม
หน่วยงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตหรือนักเรียน 

ที ่ หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ร้อยละ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๑ คณะครุศาสตร์ ๑๖ - ๑๐๐ - ๑๑๐ - ๘๕.๒๗ ๑๙ 
๒ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๔ - ๑๐๐ - ๙๙ - ๙๒.๕๒ ๘ 
๓ คณะวิทยาการจัดการ ๕ - ๑๐๐ - ๗๕ - ๗๒.๘๑ ๒๘ 
๔ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๔๘ - ๑๐๐ - ๑๒๔ - ๘๙.๒๑ ๑๕ 
๕ วิทยาลัยการดนตรี ๒ - ๑๐๐ - ๒๘ - ๔๖.๖๗ ๓๒ 
๖ โรงเรียนสาธิตฯ ๒๐ - ๑๐๐ - ๑๐ - ๘๓.๓๓ ๒ 
๗ บัณฑิตวิทยาลัย - - - - ๑๔ - ๑๐๐ - 

รวม ๙๕ -  ๑๐๐ -  ๔๖๐ - ๘๑.๕๖ ๑๐๔ 
รวมทุกหน่วยงาน ๙๕ ๕๖๔ 

ตารางที่ ๒๓ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกลุ่ม
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ที ่ หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ร้อยละ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๑ ส านักงานอธิการบด ี ๘๐ ๑ ๙๗.๕๙ ๒ ๙๗ - ๘๒.๙๑ ๒๐ 
๒ สถาบั น วิ จั ย แล ะ

พัฒนา 
๑๐ - ๑๐๐ - ๕ - ๗๑.๔๓ ๒ 

๓ ส านักวิเทศสัมพนัธ์
และเครือข่าย
อาเซียน 

๑ - ๑๐๐ - ๒ - ๑๐๐ - 

๔ ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

๑๐ - ๑๐๐ - ๒ - ๑๐๐ - 



๗๕ 
 
ตารางท่ี ๒๓ (ต่อ) 

ที ่ หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ร้อยละ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๕ ส านั ก วิ ทยบริ ก า ร
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

๓ - ๑๐๐ - ๗ - ๑๐๐ - 

๖ ส านักคอมพิวเตอร์ ๔ - ๑๐๐ - ๔ - ๘๐.๐๐ ๑ 
๘ ส านักประชาสัมพันธ์ 

และสารสนเทศ 
- - - - ๑ - ๑๐๐ - 

๙ ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น
ทะเบียน 

- - - - ๖ - ๑๐๐ - 

๑๐ ส า นั ก กิ จ ก า ร
นักศึกษา 

๑ - ๑๐๐ - ๒ - ๑๐๐ - 

๑๑ ห น่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน 

- - - - - - - - 

๑๒ ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า 
อู่ทองทวารวดี 

๒ - ๑๐๐ -  ๔ - ๑๒.๕๐ ๒๘ 

รวม ๑๑๑ ๑ ๙๘.๒๔ ๒ ๑๓๐ - ๗๑.๘๒ ๕๑ 
รวมจ านวนโครงการ ๑๑๔ ๑๘๑ 

ตารางที่ ๒๔ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกลุ่ม
หน่วยงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตหรือนักเรียนและกลุ่มหน่วยงานสนับสนุน 
การเรียนการสอน 

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 

ห น่ ว ย ง า น ก า ร จั ด 
การเรียนการสอนเ พ่ือ
ผลิตบัณฑิตหรือนักเรียน 

๙๕  - ๑๐๐ - ๔๖๐ -  ๘๑.๕๖ ๑๐๔ 

หน่วยงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

๑๑๑ ๑ ๙๘.๒๔ ๒ ๑๓๐ - ๗๑.๘๒ ๕๑ 

รวม ๒๐๖ ๑ ๙๙.๐๔ ๒ ๕๙๐ - ๗๙.๑๙ ๑๕๕ 
รวมทุกโครงการ ๒๐๙ ๗๔๕ 



๗๖ 
 

จากตารางที่ ๒๒ – ๒๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ 
จ าแนกตามกลุ่ม หน่วยงาน และแหล่งเงิน ในภาพรวม พบว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น ๒๐๙ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๒๐๖ โครงการ 
โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๔ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน ๒ โครงการ ส่วนงบประมาณเงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น ๗๔๕ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ 
จ านวน ๕๙๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๙ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑๕๕ โครงการ 

กลุ่มหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตหรือนักเรียน ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น ๙๕ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๙๕ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนงบประมาณเงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น ๕๖๔ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ 
จ านวน ๔๖๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๖ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑๐๔ โครงการ 

กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนจัดการเรียนการสอน ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๔ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๑๑๑ โครงการ มีโครงการที่ก าลัง
ด าเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๔ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ  
ส่วนงบประมาณเงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๘๑ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๑๓๐ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๒ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๕๑ โครงการ 

ทั้งนี้เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) มีการใช้งบประมาณส ารองของส่วนกลางแทนงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ/กิจกรรมเดิมของหน่วยงาน (๒) มีโครงการอยู่ ในช่วงก าลังจะด าเนินโครงการ  
แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓) ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
(๔) ได้อนุมัติขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (๕) เบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการอ่ืนแทน 
(๖) เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย (๗) ไม่มีการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา (๘) ชะลอ 
การด าเนินงานเนื่องจากเปลี่ยนนโยบายและแผนการด าเนินงานในหน่วยงาน และ (๙) เป็นโครงการต่อเนื่อง
จากโครงการอ่ืน ๆ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ  

 

๕. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๕.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมและรายไตรมาส ระดับมหาวิทยาลัย 
 



๗๗ 
 
ตารางท่ี ๒๕ ผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมและรายไตรมาส ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน (บาท) 
งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

รวม (บาท) 
งบประมาณ บ.กศ., กศ.พ., กศ.บพ. งบประมาณ บ.กศ. คงคลัง 

จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 
มหาวิทยาลัย 

๑ ๓๒.๐๐ ๑๐๖,๓๐๕,๑๙๙.๓๓ ๑๘.๓๒ ๓๑,๐๙๓,๖๗๓.๔๓ ๑๑.๓๔ ๙๖๑,๖๒๑.๙๔ ๐.๘๗ ๑๓๘,๓๖๐,๔๙๔.๗๐ ๑๔.๓๔ 
๒ ๕๔.๐๐ ๒๕๐,๒๖๖,๐๑๖.๖๙ ๔๓.๑๓ ๘๓,๑๓๓,๙๕๐.๐๖ ๓๐.๓๓ ๙,๐๗๘,๐๙๗.๕๘ ๘.๒๐ ๓๔๒,๔๗๘,๐๖๔.๓๓ ๓๕.๔๙ 
๓ ๗๗.๐๐ ๓๙๓,๙๘๘,๗๓๔.๖๕ ๖๗.๙๐ ๑๒๕,๕๒๗,๐๖๑.๘๘ ๔๕.๗๙ ๑๘,๕๕๐,๗๑๑.๒๓ ๑๖.๗๖ ๕๓๘,๐๖๖,๕๐๗.๗๖ ๕๕.๗๕ 
๔ ๑๐๐ ๕๖๐,๓๕๒,๕๑๐.๓๙ ๙๖.๕๘ ๒๐๘,๒๔๐,๙๔๖.๗๑ ๗๕.๙๖ ๓๔,๔๔๘,๔๗๖.๑๙ ๓๑.๑๒ ๘๐๓,๐๔๑,๙๓๓.๒๙ ๘๓.๒๑ 

รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

จากตารางที่ ๒๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๙๖๕,๐๔๗,๔๘๗.๕๕ บาท มหาวิทยาลัยมีการใช้จ่าย
งบประมาณภาพรวมจ านวนเงิน ๘๐๓,๐๔๑,๙๓๓.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๑ มียอดคงเหลือจ านวน ๑๖๒,๐๐๕,๕๕๔.๒๖ บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
ที่ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๑๙๘,๙๓๓.๕๕ บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินภาพรวม จ านวน ๕๖๐,๓๕๒,๕๑๐.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๘  
มียอดคงเหลือจ านวน ๑๙,๘๔๖,๔๒๓.๑๖ บาท ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๗๔,๑๔๑,๒๕๔.๐๐ บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณ
รายได้ภาพรวมจ านวนเงิน ๒๐๘,๒๔๐,๙๔๖.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๖ มียอดคงเหลือจ านวนเงิน ๖๕,๙๐๐,๓๐๗.๓๐ บาท และงบประมาณเงินรายได้ (บกศ. 
คงคลัง) ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๗๐๗,๓๐๐.๐๐ บาท มกีารใช้จ่ายงบประมาณรายได้ (บกศ.คงคลัง)  ภาพรวมจ านวนเงิน ๓๔,๔๔๘,๔๗๖.๑๙ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๑๒ มียอดคงเหลือจ านวนเงิน ๗๖,๒๕๘,๘๒๓.๘๑ บาท 

 
 
 
 
 
 

 



๗๘ 
 

๕.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตารางท่ี ๒๖ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในของกลุ่มหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตหรือนักเรียน 
 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน (บาท) 
งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

รวม (บาท) 
งบประมาณ บ.กศ., กศ.พ., กศ.บพ. งบประมาณ บ.กศ. คงคลัง 

จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 

๑ ๓๒.๐๐ ๒,๖๐๖,๒๖๕.๘๑ ๒๕.๓๕ ๕๕๕,๗๘๕.๑๕ ๔.๘๕ ๓๗๔,๙๕๖.๕๐ ๘.๓๒ ๓,๕๓๗,๐๐๗.๔๖ ๑๓.๔๘ 
๒ ๕๔.๐๐ ๓,๓๘๕,๖๙๔.๘๑ ๓๒.๙๓ ๒,๐๗๘,๑๒๕.๗๘ ๑๘.๑๓ ๑,๒๔๖,๔๙๒.๖๒ ๒๗.๖๘ ๖,๗๑๐,๓๑๓.๒๑ ๒๕.๕๗ 
๓ ๗๗.๐๐ ๕,๕๗๒,๕๙๗.๘๑ ๕๔.๒๐ ๓,๐๘๑,๓๘๘.๕๒ ๒๖.๘๘ ๒,๐๐๓,๐๘๗.๖๒ ๔๔.๔๘ ๑๐,๖๕๗,๐๗๓.๙๕ ๔๐.๖๐ 
๔ ๑๐๐ ๑๐,๒๘๐,๖๗๒.๘๑ ๙๙.๙๙ ๙,๕๕๓,๓๑๗.๖๖ ๘๓.๓๕ ๒,๘๗๔,๗๒๗.๑๗ ๖๓.๘๓ ๒๒,๗๐๘,๗๑๗.๖๔ ๘๖.๕๒ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑ ๓๒.๐๐ ๖๖๙,๔๙๗.๘๐ ๒๒.๔๒ ๑,๔๙๘,๙๘๙.๓๐ ๑๐.๒๑ ๑๙๒,๙๙๐.๐๐ ๙.๗๕ ๒,๓๖๑,๔๗๗.๑๐ ๑๒.๐๒ 
๒ ๕๔.๐๐ ๑,๑๙๕,๑๗๕.๗๐ ๔๐.๐๑ ๓,๓๖๔,๘๖๔.๑๔ ๒๒.๙๒ ๖๘๗,๓๐๑.๐๐ ๓๔.๗๓ ๕,๒๔๗,๓๔๐.๘๔ ๒๖.๗๐ 
๓ ๗๗.๐๐ ๑,๕๘๐,๐๙๒.๗๐ ๕๒.๙๐ ๕,๐๑๑,๖๓๑.๐๘ ๓๔.๑๓ ๑,๗๐๓,๗๕๓.๖๔ ๘๖.๐๙ ๘,๒๙๕,๔๗๗.๔๒ ๔๒.๒๒ 
๔ ๑๐๐ ๒,๙๘๖,๗๗๖.๔๙ ๙๙.๙๙ ๑๐,๒๔๙,๕๓๗.๘๖ ๖๙.๘๑ ๑,๙๒๕,๓๑๗.๐๔ ๙๗.๒๘ ๑๕,๑๖๑,๖๓๑.๓๙ ๗๗.๑๖ 

คณะวิทยาการจัดการ 
๑ ๓๒.๐๐ ๕๓๗,๘๕๐.๐๐ ๔.๕๓ ๓๐๑,๑๑๔.๐๐ ๑.๔๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๓๘,๙๖๔.๐๐ ๒.๑๗ 
๒ ๕๔.๐๐ ๑,๑๘๓,๑๐๙.๐๐ ๙.๙๖ ๓,๖๒๖,๒๗๒.๘๔ ๑๗.๓๕ ๒๖๕,๔๙๓.๓๐ ๔.๕๔ ๕,๐๗๔,๘๗๕.๑๔ ๑๓.๑๔ 
๓ ๗๗.๐๐ ๑๐,๗๑๐,๖๕๙.๐๐ ๙๐.๑๕ ๕,๔๒๔,๗๕๔.๖๑ ๒๕.๙๖ ๑,๔๑๒,๔๕๑.๒๐ ๒๔.๑๙ ๑๗,๕๔๗,๘๖๔.๘๑ ๔๕.๔๔ 
๔ ๑๐๐ ๑๑,๘๘๑,๒๒๓.๘๕ ๙๙.๙๙ ๑๒,๗๖๓,๕๐๙.๔๖ ๖๑.๐๗ ๔,๙๑๑,๕๓๗.๔๐ ๘๔.๑๒ ๒๙,๕๕๖,๒๗๐.๗๑ ๗๖.๕๓ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑ ๓๒.๐๐ ๑,๗๓๕,๗๙๐.๕๙ ๖.๑๒ ๑,๔๖๗,๗๐๑.๐๐ ๕.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๒๐๓,๔๙๑.๕๙ ๕.๕๓ 
๒ ๕๔.๐๐ ๗,๖๕๕,๕๒๔.๑๙ ๒๗.๐๑ ๕,๕๗๒,๔๖๙.๕๓ ๒๒.๕๘ ๑,๒๑๐,๐๒๗.๔๓ ๒๔.๔๓ ๑๔,๔๓๘,๐๒๑.๑๕ ๒๔.๙๐ 



๗๙ 
 
ตารางท่ี ๒๖ (ต่อ) 
 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน (บาท) 
งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

รวม (บาท) 
งบประมาณ บ.กศ., กศ.พ., กศ.บพ. งบประมาณ บ.กศ. คงคลัง 

จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 
๓ ๗๗.๐๐ ๑๖,๗๘๒,๘๖๖.๗๘ ๕๙.๒๑ ๘,๔๙๘,๒๓๙.๒๐ ๓๔.๔๔ ๒,๕๐๐,๔๐๘.๔๓ ๕๐.๔๘ ๒๗,๗๘๑,๕๑๔.๔๑ ๔๗.๙๒ 
๔ ๑๐๐ ๒๖,๙๕๑,๖๒๒.๔๗ ๙๕.๐๙ ๒๐,๙๒๕,๒๓๑.๐๕ ๘๔.๘๑ ๒,๖๖๑,๗๐๓.๔๓ ๕๓.๗๔ ๕๐,๕๓๘,๕๕๖.๙๕ ๘๗.๑๘ 

วิทยาลัยการดนตรี 
๑ ๓๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐๐,๒๐๐.๐๐ ๓.๗๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐๐,๒๐๐.๐๐ ๑.๑๗ 
๒ ๕๔.๐๐ ๓๒๓,๔๐๐.๐๐ ๗๔.๕๕ ๑,๑๐๗,๐๔๔.๐๐ ๒๐.๘๒ ๕๓๔,๐๐๐.๐๐ ๔.๖๙ ๑,๙๖๔,๔๔๔.๐๐ ๑๑.๔๖ 
๓ ๗๗.๐๐ ๓๔๔,๔๐๐.๐๐ ๗๙.๓๙ ๑,๔๔๔,๓๑๙.๑๐ ๒๗.๑๖ ๑,๖๒๓,๐๓๐.๐๐ ๑๔.๒๕ ๓,๔๑๑,๗๔๙.๑๐ ๑๙.๙๐ 
๔ ๑๐๐ ๔๓๓,๗๐๐.๐๐ ๙๙.๙๘ ๒,๘๖๔,๕๕๐.๒๐ ๕๓.๘๗ ๓,๑๕๐,๔๕๒.๗๐ ๒๗.๖๖ ๖,๔๔๘,๗๐๒.๙๐ ๓๗.๖๒ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
๑ ๓๒.๐๐ - - ๔๕๒,๖๔๐.๐๐ ๒.๘๐ - - ๔๕๒,๖๔๐.๐๐ ๒.๘๐ 
๒ ๕๔.๐๐ - - ๓,๐๖๓,๗๔๓.๐๐ ๑๘.๙๘ - - ๓,๐๖๓,๗๔๓.๐๐ ๑๘.๙๘ 
๓ ๗๗.๐๐ - - ๔,๙๗๔,๔๐๘.๐๐ ๓๐.๘๒ - - ๔,๙๗๔,๔๐๘.๐๐ ๓๐.๘๒ 
๔ ๑๐๐ - - ๘,๕๘๖,๒๖๘.๓๕ ๕๓.๑๙ - - ๘,๕๘๖,๒๖๘.๓๕ ๕๓.๑๙ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๑ ๓๒.๐๐ ๑,๑๘๑,๓๔๑.๐๐ ๑๔.๒๒ ๕๘๑,๗๕๒.๐๐ ๒๒.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๗๖๓,๐๙๓.๐๐ ๑๓.๐๖ 
๒ ๕๔.๐๐ ๓,๗๙๒,๙๘๒.๒๒ ๔๕.๖๗ ๙๓๗,๓๙๕.๕๐ ๓๖.๐๘ ๒,๐๗๗,๙๓๘.๘๐ ๗๙.๙๒ ๖,๘๐๘,๓๑๖.๕๒ ๕๐.๔๒ 
๓ ๗๗.๐๐ ๔,๑๔๑,๑๘๓.๐๓ ๔๙.๘๗ ๑,๒๓๔,๘๓๗.๙๐ ๔๗.๕๓ ๒,๐๗๗,๙๓๘.๘๐ ๗๙.๙๒ ๗,๔๕๓,๙๕๙.๗๓ ๕๕.๒๐ 
๔ ๑๐๐ ๗,๗๕๖,๒๐๐.๑๑ ๙๓.๔๐ ๒,๑๙๙,๒๙๙.๘๔ ๘๔.๖๖ ๒,๑๗๗,๘๗๖.๘๐ ๘๓.๗๖ ๑๒,๑๓๓,๓๗๖.๗๕ ๘๙.๘๖ 

รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 



๘๐ 
 
ตารางท่ี ๒๗ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในของกลุม่หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน (บาท) 
งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

รวม (บาท) 
งบประมาณ บ.กศ., กศ.พ., กศ.บพ. งบประมาณ บ.กศ. คงคลัง 

จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 
ส านักงานอธิการบดี (ภาพรวมของมหาวิทยาลัยและส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดสรรให้มีการใช้งบประมาณในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี) 

๑ ๓๒.๐๐ ๙๘,๑๓๔,๖๓๑.๑๓ ๒๐.๐๐ ๒๕,๔๘๗,๗๑๕.๓๘ ๑๔.๘๓ ๓๙๓,๖๗๕.๔๔ ๐.๘๗ ๑๒๔,๐๑๖,๐๒๑.๙๕ ๑๗.๕๒ 

๒ ๕๔.๐๐ ๒๒๘,๐๗๒,๕๔๕.๒๘ ๔๖.๔๘ ๖๑,๖๑๐,๗๐๔.๔๙ ๓๕.๘๕ ๑,๐๕๖,๘๔๔.๔๓ ๒.๓๔ ๒๙๐,๗๔๐,๐๙๔.๒๐ ๔๑.๐๘ 
๓ ๗๗.๐๐ ๓๔๒,๘๙๖,๑๔๘.๙๖ ๖๙.๘๙ ๙๓,๑๘๒,๙๑๐.๒๒ ๕๔.๒๓ ๔,๔๘๖,๑๘๑.๔๓ ๙.๙๓ ๔๔๐,๕๖๕,๒๔๐.๖๑ ๖๒.๒๖ 
๔ ๑๐๐ ๔๗๑,๖๗๐,๖๒๔.๘๙ ๙๖.๑๓ ๑๓๕,๓๓๙,๓๘๒.๗๒ ๗๘.๗๖ ๑๒,๖๒๖,๖๖๑.๔๓ ๒๗.๙๔ ๖๑๙,๖๓๖,๖๖๙.๐๔ ๘๗.๕๖ 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
๑ ๓๒.๐๐ - - ๐.๐๐ ๐.๐๐ - - ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒ ๕๔.๐๐ - - ๙,๘๕๐.๐๐ ๓.๒๔ - - ๙,๘๕๐.๐๐ ๓.๒๔ 
๓ ๗๗.๐๐ - - ๗๖,๗๗๐.๐๐ ๒๕.๒๙ - - ๗๖,๗๗๐.๐๐ ๒๕.๒๙ 
๔ ๑๐๐ - - ๑๖๗,๘๕๐.๐๐ ๕๕.๓๐ - - ๑๖๗,๘๕๐.๐๐ ๕๕.๓๐ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑ ๓๒.๐๐ - - ๘๓,๒๕๐.๐๐ ๕.๘๔ - - ๘๓,๒๕๐.๐๐ ๕.๘๔ 
๒ ๕๔.๐๐ - - ๔๐๙,๒๕๗.๔๐ ๒๘.๗๒ - - ๔๐๙,๒๕๗.๔๐ ๒๘.๗๒ 
๓ ๗๗.๐๐ - - ๔๑๓,๓๕๗.๔๐ ๒๙.๐๑ - - ๔๑๓,๓๕๗.๔๐ ๒๙.๐๑ 
๔ ๑๐๐ - - ๑,๒๒๐,๙๗๗.๑๐ ๘๕.๖๘ - - ๑,๒๒๐,๙๗๗.๑๐ ๘๕.๖๘ 

 
 
 



๘๑ 
 
ตารางท่ี ๒๗ (ต่อ) 
 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
งบประมาณเงินรายได้  

(บ.กศ. คงคลัง) 
รวม 

จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑ ๓๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๕๔๖.๐๐ ๐.๑๘ - - ๒,๕๔๖.๐๐ ๐.๐๖ 
๒ ๕๔.๐๐ ๑,๐๙๑,๕๐๘.๔๙ ๓๙.๙๙ ๒๕๔,๙๗๕.๐๐ ๑๗.๘๙ - - ๑,๓๔๖,๔๘๓.๔๙ ๓๒.๔๑ 
๓ ๗๗.๐๐ ๒,๗๒๙,๕๒๘.๓๒ ๙๙.๙๙ ๓๖๓,๓๔๓.๐๐ ๒๕.๕๐ - - ๓,๐๙๒,๘๗๑.๓๒ ๗๔.๔๔ 
๔ ๑๐๐ ๒,๗๒๙,๕๒๘.๓๒ ๙๙.๙๙ ๙๖๙,๘๔๑.๐๐ ๖๘.๐๖ - - ๓,๖๙๙,๓๖๙.๓๒ ๘๙.๐๔ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑ ๓๒.๐๐ ๒๑๔,๘๒๐.๐๐ ๘.๐๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - - ๒๑๔,๘๒๐.๐๐ ๗.๖๖ 
๒ ๕๔.๐๐ ๑,๔๑๘,๘๘๐.๐๐ ๕๒.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ - - ๑,๔๑๘,๘๘๐.๐๐ ๕๐.๕๙ 
๓ ๗๗.๐๐ ๑,๙๘๑,๘๘๐.๐๐ ๗๓.๓๙ ๔๑,๔๘๐.๐๐ ๓๙.๖๙ - - ๒,๐๒๓,๓๖๐.๐๐ ๗๒.๑๔ 
๔ ๑๐๐ ๒,๖๙๔,๒๐๐.๐๐ ๙๙.๗๗ ๘๖,๐๘๐.๐๐ ๘๒.๓๗ - - ๒,๗๘๐,๒๘๐.๐๐ ๙๙.๑๓ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑ ๓๒.๐๐ ๙๒๗,๑๐๐.๐๐ ๓๐.๖๕ ๑๕,๗๐๐.๐๐ ๖.๐๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๔๒,๘๐๐.๐๐ ๑๗.๘๓ 
๒ ๕๔.๐๐ ๑,๔๗๔,๒๒๔.๐๐ ๔๘.๗๔ ๑๕,๗๐๐.๐๐ ๖.๐๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๓,๔๘๙,๙๒๔.๐๐ ๖๖.๐๒ 
๓ ๗๗.๐๐ ๑,๗๗๒,๔๙๔.๐๐ ๕๘.๖๐ ๓๖,๕๖๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๓,๘๐๙,๐๕๙.๐๐ ๗๒.๐๖ 
๔ ๑๐๐ ๒,๙๙๖,๑๒๔.๐๐ ๙๙.๐๕ ๑๑๒,๐๑๖.๐๐ ๔๒.๘๘ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๕,๑๐๘,๑๔๐.๐๐ ๙๖.๖๔ 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
๑ ๓๒.๐๐ ๒๘๗,๗๒๓.๐๐ ๒.๗๕ ๓๖,๒๐๐.๐๐ ๓.๘๑ - - ๓๒๓,๙๒๓.๐๐ ๒.๘๔ 
๒ ๕๔.๐๐ ๒๘๗,๗๒๓.๐๐ ๒.๗๕ ๑๔๙,๑๑๘.๕๐ ๑๕.๗๐ - - ๔๓๖,๘๔๑.๕๐ ๓.๘๓ 



๘๒ 
 
ตารางท่ี ๒๗ (ต่อ) 
 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน (บาท) 
งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

รวม (บาท) 
งบประมาณ บ.กศ., กศ.พ., กศ.บพ. งบประมาณ บ.กศ. คงคลัง 

จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 
๓ ๗๗.๐๐ ๑,๑๙๘,๔๙๙.๑๘ ๑๑.๔๗ ๒๘๖,๖๒๙.๓๐ ๓๐.๑๗ - - ๑,๔๘๕,๑๒๘.๔๘ ๑๓.๐๓ 
๔ ๑๐๐ ๑๐,๔๔๙,๘๖๒.๔๔ ๙๙.๙๙ ๕๑๗,๑๖๔.๘๐ ๕๔.๔๔ - - ๑๐,๙๖๗,๐๒๗.๒๔ ๙๖.๒๐ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
๑ ๓๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒,๑๓๐.๐๐ ๓.๒๑ - - ๒๒,๑๓๐.๐๐ ๐.๓๔ 
๒ ๕๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒,๑๓๐.๐๐ ๓.๒๑ - - ๒๒,๑๓๐.๐๐ ๐.๓๔ 
๓ ๗๗.๐๐ ๘๘๓,๘๑๘.๘๗ ๑๔.๙๙ ๒๒,๑๓๐.๐๐ ๓.๒๑ - - ๙๐๕,๙๔๘.๘๗ ๑๓.๗๖ 
๔ ๑๐๐ ๕,๘๙๒,๑๒๕.๗๖ ๙๙.๙๙ ๑๘๙,๔๘๐.๘๕ ๒๗.๔๖ - - ๖,๐๘๑,๖๐๖.๖๑ ๙๒.๓๙ 

ส านักกิจการนักศึกษา 
๑ ๓๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖๓,๒๗๐.๐๐ ๑๑.๔๖ - - ๑๖๓,๒๗๐.๐๐ ๔.๑๖ 
๒ ๕๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๖๗,๘๔๒.๑๘ ๓๒.๘๓ - - ๔๖๗,๘๔๒.๑๘ ๑๑.๙๒ 
๓ ๗๗.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๙๑๖,๐๒๘.๑๐ ๖๔.๒๘ - - ๓,๔๑๖,๐๒๘.๑๐ ๘๗.๐๓ 
๔ ๑๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๑,๓๙๙,๕๑๖.๒๗ ๙๘.๒๑ - - ๓,๘๙๙,๕๑๖.๒๗ ๙๙.๓๕ 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
๑ ๓๒.๐๐ ๑๐,๑๘๐.๐๐ ๒๕.๒๖ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖.๔๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๐,๑๘๐.๐๐ ๐.๒๒ 
๒ ๕๔.๐๐ ๔๐,๑๘๐.๐๐ ๙๙.๗๐ ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ ๙๙.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖๘,๐๘๐.๐๐ ๐.๕๒ 
๓ ๗๗.๐๐ ๔๐,๑๘๐.๐๐ ๙๙.๗๐ ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ ๙๙.๐๒ ๓๑๕,๙๔๐.๓๖ ๐.๙๙ ๔๘๔,๐๒๐.๓๖ ๑.๕๑ 
๔ ๑๐๐ ๔๐,๑๘๐.๐๐ ๙๙.๗๐ ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ ๙๙.๐๒ ๑,๒๒๑,๔๘๐.๔๗ ๓.๘๔ ๑,๓๙๘,๕๖๐.๔๗ ๔.๓๗ 

 
 



๘๓ 
 
ตารางท่ี ๒๗ (ต่อ) 
 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน (บาท) 
งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

รวม (บาท) 
งบประมาณ บ.กศ., กศ.พ., กศ.บพ. งบประมาณ บ.กศ. คงคลัง 

จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ จ านวน (สะสม) ร้อยละ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

๑ ๓๒.๐๐ - - ๒๓,๕๒๖.๒๕ ๙.๕๕ - - ๒๓,๕๒๖.๒๕ ๙.๕๕ 
๒ ๕๔.๐๐ - - ๙๑,๐๔๑.๘๕ ๓๖.๙๖ - - ๙๑,๐๔๑.๘๕ ๓๖.๙๖ 
๓ ๗๗.๐๐ - - ๑๓๓,๖๕๐.๖๐ ๕๔.๒๖ - - ๑๓๓,๖๕๐.๖๐ ๕๔.๒๖ 
๔ ๑๐๐ - - ๑๕๕,๕๕๒.๖๐ ๖๓.๑๕ - - ๑๕๕,๕๕๒.๖๐ ๖๓.๑๕ 

รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 

๕.๓ ผลเงินกันเหลื่อมปี 
ตารางท่ี ๒๘ ผลเงินกันเหลื่อมปี 

 

หน่วยงาน/    
ประเภทเงิน 

งบรายจ่าย (บาท) 

รวม (บาท) งบ
บุคลากร 

งบด าเนิน 
งาน 

งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 
งบประมาณเงินรายได้                                                                                    ๓๖,๗๑๓,๔๙๓.๙๙ 
คณะครุศาสตร์ - ๖๐,๓๕๐ - - - ๖๐,๓๕๐ 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- ๗๘๑,๒๙๙.๑๙ ๒,๑๙๙,๘๐๐ - - ๒,๙๘๑,๐๙๙.๑๙ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

- - ๒,๕๙๘,๗๒๖.๘๐ - - ๒,๕๙๘,๗๒๖.๘๐ 

วิทยาลัยการดนตรี - ๖๐๘,๐๐๐.๐๐ - - - ๖๐๘,๐๐๐.๐๐ 
ส านักงานอธิการบดี  
งานเลขานุการ 
กองกลาง 

- ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ - - - ๑๘๔,๐๐๐ 

ส านักงานอธิการบดี  
กองอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

- - ๑๒,๐๐๖,๐๐๐ -  ๑๒,๐๐๖,๐๐๐ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ๑๗๗,๙๕๐ - - - ๑๗๗,๙๕๐ 

ส านักคอมพิวเตอร์ - ๔๙๔,๕๔๐ ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ - - ๑๕,๖๙๔,๕๔๐.๐๐ 
ส านักกิจการ
นักศึกษา 

- ๗๕,๘๐๐.๐๐ - - - ๗๕,๘๐๐.๐๐ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่าย
อาเซียน 

- ๗๐,๐๐๐.๐๐ - - - ๗๐,๐๐๐.๐๐ 

ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

- ๒,๒๕๗,๐๒๘.๐๐ - - - ๒,๒๕๗,๐๒๘.๐๐ 

รวม - ๔,๗๐๘,๙๖๗.๑๙  ๓๒,๐๐๔,๕๒๖.๘๐ - - ๓๖,๗๑๓,๔๙๓,๙๙ 
 
 จากตารางที่ ๒๘ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีผลเงินกันเหลื่อมปีในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ 
เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๖,๗๑๓,๔๙๓.๙๙ บาท โดยในปีนี้ไม่มีผลเงินกันเหลื่อมปีของเงินงบประมาณ
แผ่นดิน 



๘๕ 
 

 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลบุคลากร รายการ
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง น ามาจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจัดท าค าของบประมาณประจ าปี และ
น าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เพ่ือขออนุมัติ โดยได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๕๘๐,๑๙๘,๙๓๓.๕๕ บาท และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย
ได้จัดท าประมาณการรายรับจากประมาณการนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามรายวิชา และประมาณการรายจ่าย
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา ว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ 
โดยจัดสรรงบประมาณตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่ ตามความเหมาะสม และ
จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติรวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๔๕๒,๑๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท แต่เนื่องจากมีการหยอดงวดงบประมาณ จากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บ  
ได้จริงของนักศึกษา และมีการสมทบงบประมาณคงคลังที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา  
เ พ่ือน ามา เบิกจ่ ายต่อ เนื่ อง ให้ เสร็ จสิ้ น โครงการ  จึ งส่ งผลให้มี การปรับ เปลี่ ยน เป็นจ านวนเงิ น 
๓๘๔ ,๘๔๘,๕๕๔.๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น งบประมาณ บ.กศ. จ านวนเงิน ๒๒๓,๔๑๙ ,๑๙๔.๐๐ บาท 
งบประมาณ กศ.พ. จ านวนเงิน ๓๒,๕๕๗,๙๐๐.๐๐ บาท งบประมาณ กศ.บพ. จ านวนเงิน ๑๘,๑๖๔,๑๖๐.๐๐ บาท 
และงบประมาณ บ.กศ.คงคลัง จ านวนเงิน ๑๑๐,๗๐๗,๓๐๐.๐๐ บาท  

๒. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๙๖๕,๐๔๗,๔๘๗.๕๕ บาท 
โดยจ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ๕ งบ ได้แก่ (๑) งบบุคลากร ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิ้น ๑๔๗,๒๒๗,๗๐๐.๐๐ บาท (๒) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๔๕๔,๙๔๐.๙๙ 
บาท (๓) งบลงทุน ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๙,๒๕๗,๘๑๙.๐๑ บาท (๔) งบเงินอุดหนุนได้รับการ
จัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๗๘๗,๕๓๓.๕๕ และ (๕) งบเงินรายจ่ายอ่ืนได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๗๔,๓๑๙,๔๙๔.๐๐  

๓. มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามกลุ่ม หน่วยงาน และ
แหล่งเงิน ในภาพรวมพบว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม จากงบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 
๒๐๙ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๒๐๖ โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน  
๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๔ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ ส่วนงบประมาณ 
เงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น ๗๔๕ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ จ านวน ๕๙๐ โครงการ ไม่มีโครงการ 
ที่ก าลังด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๙ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑๕๕ โครงการ 



๘๖ 
 

 

๔. มหาวิทยาลัยมีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมจ านวนเงิน ๘๐๓,๐๔๑,๙๓๓.๒๙ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๒๑ มียอดคงเหลือจ านวน ๑๖๒,๐๐๕,๕๕๔.๒๖ บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
จัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๑๙๘,๙๓๓.๕๕ บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินภาพรวม จ านวน 
๕๖๐,๓๕๒ ,๕๑๐.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๘ มียอดคงเหลือจ านวน ๑๙ ,๘๔๖ ,๔๒๓.๑๖ บาท  
ในส่วนของงบประมาณรายได้ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๗๔,๑๔๑,๒๕๔.๐๐ บาท มีการใช้จ่าย
งบประมาณรายได้ภาพรวมจ านวนเงิน ๒๐๘,๒๔๐,๙๔๖.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๖ มียอดคงเหลือ
จ านวนเงิน ๖๕,๙๐๐,๓๐๗.๓๐ บาท และงบประมาณเงินรายได้ (บ.กศ.คงคลัง) ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๑๐,๗๐๗,๓๐๐.๐๐ บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ (บ.กศ.คงคลัง) ภาพรวมจ านวนเงิน 
๓๔,๔๔๘,๔๗๖.๑๙ บาท คิดเปน็ร้อยละ ๓๑.๑๒ มียอดเงินคงเหลือจ านวนเงิน ๗๖,๒๕๘,๘๒๓.๘๑ บาท 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งการติดตามและ
ประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ และระดับสถาบัน เพ่ือการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิผล 

๒. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการก าหนดแผนการตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงาน  
ตามโครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่ายเงินในกรณีหน่วยงานที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนงานหรือค าขอตั้งที่เคยได้รับอนุมัติไว้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของร้อยละ
การเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. มหาวิทยาลัยควรเร่ งด า เนินการจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายงบประมาณรายการงบลงทุน  
รายการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ตามนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐบาล 

๔. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์งบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงจากการประมาณการรายรับ และน าผล
การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าเสื่อมราคาในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการประมาณการกับรายรับจริง 
 



๘๗ 

 ผลการประเมินส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงานและ 
เป็นกลไกพ้ืนฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนิน งานตามภารกิจของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ หากมีการควบคุมที่ดี
และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ดังนั้นการประเมินผล
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จะท าให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจากการศึกษารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในทุกระดับ รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีผลการประเมินดังนี้ 

 ๓.๑ ระบบการบริหารความเสี่ยง 
                  ๓.๑.๑ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนด
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 
       (๑) ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แบ่งเป็น  
๓ ส่วน ดังนี้ คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงานส่วนกลาง และคณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะ/ส านัก/สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน และหัวหน้าส านักงาน คณะ/ส านัก/สถาบัน เป็นกรรมการ ด าเนินการภายใต้นโยบายและการก ากับ
ดูแลของอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

    (๒) ระดับหน่วยงาน รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ/ส านัก/
สถาบัน ประกอบด้วย คณบดี หรือ ผู้อ านวยการ เป็นประธาน ผู้แทนสาขาวิชา เป็นกรรมการด าเนินการ
ภายใต้การก ากับดูแลของคณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าส านักงาน 
 

 ๓.๑.๒ หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้จัดท า
ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยก าหนดผู้ที่เกี่ยวข้องและหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับผู้บริหารและบุคลากร ดังต่อไปนี้ 

 
ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ๑. ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงให้บรรลุตามภารกิจหลักทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับหน่วยงาน 
๒. ให้ความเห็น เสนอแนะ และค าปรึกษาในการด าเนินงาน
จัดท าระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
๓. ควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงให้
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจการจัดตั้งองค์กร 

๒ .  ค ณะกร รมกา รด า เ นิ น ง า นขอ ง
มหาวิทยาลัย   
 

๑. ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง ให้บรรลุตามภารกิจหลักในระดับมหาวิทยาลัย  
๒. ศึกษาสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ก าหนด
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 



๘๘ 
 

ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และด าเนินโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือการจัดการความเสี่ยง 
๔. ก ากับติดตาม เสนอแนะให้ความเห็นและค าปรึกษา ในการ
ด าเนินการผลักดัน ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัย 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน ๑. ศึกษาสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ก าหนด
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง  
๒. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 
๓. ก ากับติดตาม เสนอแนะให้ความเห็นและค าปรึกษา ในการ
ด าเนินการผลักดัน ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาอุปสรรค                  
ต่าง ๆ ระดับหน่วยงาน 
๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ของระดับหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  

 

 ๓.๑.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยได้ก าหนด
กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เพ่ือการจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกัน 
หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสาร 
ให้ทุกระดับในมหาวิทยาลัยได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนด
กระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๕ กระบวนการ ดังนี้ 
  (๑) การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และ
ด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการออกแบบไว้จะสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับเพ่ือให้ได้รับความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

(๒) การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง เป็นการระบุความเสี่ยงที่ไม่ประสบความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ครอบคลุมทุกพันธกิจ และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง                   
ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การบูรณาการตามแนว COSO (COSO ERM Integrated Framework) 
แนวทางเกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของกระทรวงการคลัง และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ (๑๐) บัญญั ติ 
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน 



๘๙ 
 
ป.ป.ช. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
โดยหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
รวมทั้งความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอกและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จ าแนกประเด็นความเสี่ยงที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการ คือ ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strateic Risk) ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk) ๓) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) และ ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

 (๓) การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน  
และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานองค์กร                   
การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix) โดยการประเมินความเสี่ยงจากโอกาส
และผลกระทบที่จะก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยในระดับสูงถึงสูงมาก ได้แก่ ๑) สัดส่วน 
ของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการอาจไม่
เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีวงเงิน  
ที่ได้รับจัดสรรลดลง (ด้านการด าเนินงาน Operation risk) มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)                 
๒) การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพที่อาจจะตอบสนอง 
ต่อความต้องการของสังคมและท้องถิ่นได้ไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน (ด้านการด าเนินงาน Operation risk)  
มีความเสี่ยงในระดับสูง (๓ x ๓ = ๙) และ ๓) แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) หรือโรงละครศรีสุริยวงศ์ อาจเกิดความเสื่อมสภาพจากการให้บริการ                
(ด้านการด าเนินงาน Operation risk) มีความเสี่ยงในระดับสูง (๓ x ๓ = ๙)  

(๔) การตอบสนองความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงเป็นการ
พิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยจะพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงในระดับสูงเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ ในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง คือ การยอมรับ 
(Take, Accept) การควบคุม (Treat) การยกเลิก (Terminate) และการโอนความเสี่ยง (Transfer)  

(๕) การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง นโยบายการติดตามและประเมินผล
การจัดการความเสี่ยง ใช้วิธีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในแต่ละกิจกรรมในระหว่างด าเนินการ                 
ตามกระบวนการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน  และ ๑๒ เดือน 
โดยตรวจทานและให้ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ขึ้นทะเบียนระดับสถาบัน จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือน าข้อ
ค้นพบที่ได้จากการตรวจสอบไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อไป 
 

 ๓.๒ ระบบการควบคุมภายใน 
  การด าเนินงานด้านการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับหน่วยงาน ซึ่งก าหนดให้องค์กรมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและรายงาน
ผลต่อสภามหาวิทยาลัยและกระทรวง อว และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัด
รายงานผลการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วยการจัดท าแบบ ปด.๔ ปค.๕ และรายงานการติดตามการ
ด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย (แบบ ปค.๑) ให้แก่
หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน ว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม



๙๐ 
 
และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรายงานหรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องส่งรายงานผลการด าเนินงานให้แก่กลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวง อว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  
 

 ๓.๓ ผลการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
        การประเมินการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญในรอบปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม    
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ดังนี้   

ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
ระดับมหาวิทยาลัย  
๑. การผลิตบัณฑิต 
ก า ร พั ฒ น า บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี
คุ ณ ภ า พ มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ
เช่ียวชาญในการประกอบ
อาชีพที่อาจจะตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมและ
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ ไ ม่ ค รอบคลุ ม 
ทุ ก ภ า ค ส่ ว น  ( ด้ า น ก า ร
ด าเนินงาน Operation risk) 

 
๑. ทบทวนการเปิดรับสมัคร
นักศึกษา  
๒. ปรับปรุงหลักสูตรและการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรโดดเด่น   
๓. พัฒนาสมรรถนะ นักศึกษา
ตามความต้องการของตลาด 
แรงงาน/ท้องถิ่น/ประเทศ 
๔. พัฒนาคุณภาพอาจารย ์
 
ปัจจัยภายนอก 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
ท าให้บัณฑิตมีทักษะและ
เช่ียวชาญในการประกอบ
อาชีพยังไม่เพียงพอ 

 
๑. ด าเนินงานการเปิดรับ
ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า  ด้ ว ย 
Portfolio ก า ร รั บ แ บ บ
โควตา การรับตรงร่วมกัน 
ADMISSIONS การ รับตร ง
อิ ส ร ะ  และ กา ร รั บ แบ บ
โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง  ๆ  เ มื่ อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ จ า น ว น
นั กศึ กษา  ในปีที่ ผ่ านม า 
พบว่ า  จ าน วนนั กศึ กษา
เพิ่มขึ้น  
๒. มีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามระยะเวลาที่ ก าหนด
อย่างต่อเนื่อง  
๓. การจัดโครงการ/กิจกรรม
ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษา 
๔ . จั ด โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ อ า จ า ร ย์ ใ ห้ มี
ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร            
ที่สูงข้ึน  
  ค ว า ม เ สี ่ย ง เ ด ิม อ ยู ่ใ น
ร ะ ด ับ ส ูง  ( ๓ x๓ )  ค ือ  
ม ีโ อ ก า ส เ ก ิด บ า ง ค รั ้ง 
ผลกระทบ การด าเนินการ
เ ท่ า กั บ ปี ที่ ผ่ า น ม า  
มีผลกระทบและเกิดความ
เสียหายปานกลาง  
   ป ัจ จ ุบ ัน ค ว า ม เ สี ่ย ง
ลดลงอยู ่ระดับปานกลาง 
(๒x๒) คือ มีโอกาสเกิดแต่
นาน ๆ  ครั้ ง  ผลกระทบ  

 
๑. หลักสูตรอาจถูกปิดหรือ
ยุบรวม เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตาม
แผนการรั บนั กศึ กษา ใน 
ม ค อ . ๒  แ ล ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้
ง บ ป ร ะ ม า ณ ล ด ล ง ใ น
ภาพรวม 
๒. การพัฒนาหลักสูตรอาจ
ขาดกา รบู รณาการข้ า ม
ศาสตร์ หรือไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันและ 
ความต้องการของสังคมหรือ 
ผู้ประกอบการหรือผู้เรียน 
๓. หลักสูตรอาจขาดความ
ร่วมสมัยหรือเป็นหลักสูตร
ระยะสั้นที่มีความยืดหยุ่น
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการของผู้ เรียน
และทันเหตุการณ์ 
 
 



๙๑ 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การด าเนินการมากกว่าปีที่
ผ่านมามีผลกระทบน้อย  
   การด าเนินงานการพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะ
แ ล ะ เ ช่ี ย ว ช า ญ ใ น ก า ร
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ โ ด ย
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม           
ต้ อ งก า รของ สั ง ค มแ ล ะ                   
ท้ อ งถิ่ น ไ ด้ ให้ ค รอบคลุ ม                  
ทุกภาคส่วน นั้น ยังต้องมี
การควบคุมก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  

๒. การวิจัย 
สัดส่วนของผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติต่อ
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
และงบประมาณสนับสนุน
ทุนวิจัยจากแหล่งภายใน
นอกมหาวิทยาลัยมีวงเงินที่
ได้รับจัดสรรลดลง (ด้านการ
ด าเนินงาน Operation risk) 

 
๑. พัฒนานักวิจัยให้สามารถ
เ ขี ย น บ ท ค ว า ม วิ จั ย ใ ห้
สามารถเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ในลักษณะของ
การพัฒนานักวิจัยกลุ่มย่อย
ผ่ านโครงการคลิ นิ กวิ จั ย                     
๒. ส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนา
งานวิจัยที่เกิดการบูรณาการ
มากขึ้น  โดยก าหนดเป็น
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ 
เพื่อให้นักวิจัยสร้างสรรค์
งานวิจัยเชิงบูรณาการ 
๓. ทบทวนการด าเนินงาน
งบประมาณสนับสนุนทุน
วิจัย 
 
ปัจจัยภายนอก 
แนวโน้ มคณาจารย์ ได้ รั บ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
แหล่ งงบประมาณต่ าง ๆ 
ล ด ล ง  เ นื่ อ ง จ า ก มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ
แหล่งทุนภายนอกสูงขึ้น 
 

 
๑. สนับสนุนพัฒนานักวิจัย
ให้สามารถเขียนบทความ
วิจัยให้สามารถเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ  
๒. ด าเนินการจัดโครงการ
เพื่อส่งเสริมพัฒนานักวิจัย
และสร้างเครือข่ายความ
ร่ วมมือทางด้ านงานวิจั ย 
และด้านบริการวิชาการกับ
องค์กรหน่วยงานหรือชุมชน  
๓. ด าเนินงานงบประมาณ
สนับสนุนทุนวิจัย 
๔. ด าเนินงานประชุมและ
ท บ ท ว น ง บ ป ร ะ ม า ณ
สนับสนุนทุนวิจัย 
   ค ว า ม เ สี่ ย ง เ ดิ ม อ ยู่ ใ น
ระดับสู งมาก (๔x๔) คื อ  
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้าง
สูงหรือบ่อย ๆ ผลกระทบ                   
การด าเนินการน้อยกว่าปีที่
ผ่านมา มีผลกระทบและเกิด
ความเสียหายมาก  
   ปัจจุบันความเสี่ยงลดลง
อยู่ ร ะ ดั บ สู ง  ( ๓ x๔ )  คื อ  
มี โ อ ก า ส เ กิ ด บ า ง ค รั้ ง 
ผลกระทบการด าเนินการ
น้ อ ย ก ว่ า ปี ที่ ผ่ า น ม า  
มีผลกระทบและเกิดความ
เสียหายมาก 
   การด าเนินงานเกี่ยวกับ

 
๑.  ชุดโครงการวิจัยแบบ
บูรณาการมีจ านวนไม่มาก 
และอาจด าเนินการวิจัยไม่
แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  
ซึ่ ง ส่ ง ผ ลกระทบต่ อก า ร
ด าเนินพันธกิจด้านการวิจัย
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

๒. ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 

๓ .  ก า ร ว า ง แ ผ น พั ฒ น า
งานวิจัยและการบริหาร
เงินทุนวิจัย อาจไม่สอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  
 
 



๙๒ 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
ผล ง าน วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติให้เป็นไป
ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ร ว ม ทั้ ง                       
งบประมาณสนับสนุนทุน
วิ จั ย ต้ อ งค วบคุ ม  ก า กั บ 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง และ
ทบทวนการด าเนินงานให้
ส า ม า ร ถ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย  

๓. การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 
การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น
ใ น ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม ใ น                  
พื้นที่เป้าหมายอาจจะยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ชุมชน
แ ล ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ                
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน                            
( ด้ า น ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
Operation risk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เน้นการบริการวิชาการโดย
ก าหนดพื้ นที่ / เ ขตความ
รับผิดชอบให้ครอบคลุมและ
การบริ ก ารวิ ช าการลงสู่
ท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยก ากับติดตาม
ก า ร ด า เ นิ น ง า น อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 
 

ปัจจัยภายนอก 
การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนจะต้องใช้
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ให้ เกิดการพัฒนาชุมชนสู่
ความมั่งคั่งและความยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การบริ ก ารวิ ช าการ โดย
ก าหนดพื้ นที่ / เ ขตความ
รั บ ผิ ด ชอบ  โ ดย ก า ร จั ด
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลเชิงปริมาณของ
ชุมชนระดับปฐมภูมิด้ าน
ง า น วิ จั ย  ภ า ย ใ ต้
โครงการวิจัยท้าทายไทย 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ความเสี่ยงเดิมอยู่ในระดับ
ป า น ก ล า ง  ( ๒ x๓ )  คื อ  
มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
ผลกระทบการด าเนินการ
เ ท่ า กั บ ปี ที่ ผ่ า น ม า                
มีผลกระทบและเกิดความ
เสียหายปานกลาง  
   ปัจจุบันความเสี่ยงลดลง
อยู่ ร ะดั บปานกลางที่ อยู่
ในช่วงที่ยอมรับได้ (๒x๒) 
คือ มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ 
ครั้ง ผลกระทบการด าเนินการ
ม า ก ก ว่ า ปี ที่ ผ่ า น ม า  
มีผลกระทบน้อย     
   ก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร สู่
ท้องถิ่นในการพัฒนาสังคม
ใ น พื้ น ที่ เ ป้ า ห ม า ย ใ ห้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ชุมชน
ต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ยั ง ค ง                            
สร้างความร่วมมือกับชุมชน                
ให้เข้มแข็งมากยิ่งข้ึน  

 
 
ผลลัพธ์ของการให้บริการ
วิชาการแก่สั งคมอาจไม่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์
และหรือผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ /
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
ส่งผลต่อความคุ้มค่าของการ
ใ ช้งบประมาณ และการ
พึ่งพาตนเองของชุมชนได้
อย่างยั่งยืน  
 



๙๓ 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา 
พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยา
บ ร ม ม ห า ศ รี สุ ริ ย ว ง ศ์                   
(ช่วง บุนนาค) หรือโรงละคร 
ศรีสุริยวงศ์อาจเกิดความ
เ สื่ อ ม ส ภ า พ จ า ก ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร  ( ด้ า น ก า ร
ด าเนินงาน Operation risk) 

 
 
๑. ตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์ทุกชนิดก่อนการ                 
ใช้งาน 
๒. จัดท าคู่มือการใช้งานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของแหล่ง
เ รี ย น รู้ ก รุ ง ธ น บุ รี ศึ ก ษ า 
พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยา
บ ร ม ม ห า ศ รี สุ ริ ย ว ง ศ์  
(ช่วง บุนนาค) และโรงละคร 
ศรีสุริยวงศ์ 
๓ .  จั ด ท า ป้ า ย เ ตื อ น 
หรื อข้ อควรระวั งต่ า ง  ๆ  
ติดที่อุปกรณ์ที่อาจจะเกิด
ความเสียหายจากผู้ใช้ที่ไม่มี
ประสบการณ์   
ปัจจัยภายนอก 
บุคคลที่มาขอใช้ไม่มีความรู้
ด้ านการ ใ ช้ งานและขาด     
การระมัดระวัง 

 
 
การจัดระบบการจัดการ
แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) และโรงละครศรี 
สุริยวงศ์ มีการติดตามและ
ตรวจสอบ อุปกรณ์โดยมีการ
จัดท าป้ายเตือน คู่มือการใช้
งานอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกทั้งมี
การตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์ก่อนและหลัง              
การใช้งาน  
   ค ว า ม เ สี่ ย ง เ ดิ ม อ ยู่ ใ น
ระดับสูง (๓x๓) คือ มีโอกาส
เกิดบางครั้ ง  ผลกระทบ  
การด าเนินการเท่ากับปีที่
ผ่านมา มีผลกระทบและเกิด
ความเสียหายปานกลาง  
   ปัจจุบันความเสี่ยงลดลง                 
อยู่ระดับปานกลาง (๒x๒) 
คือ มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ  ครั้ง 
ผลกระทบการด าเนินการ
ม า ก ก ว่ า ปี ที่ ผ่ า น ม า  
มีผลกระทบน้อย  
   การท านุบ ารุงแหล่งเรียนรู้
กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
หรือโรงละครศรีสุริยวงศ์
ไม่ให้เกิดความเสื่อมสภาพ
จากการ ให้บริการสามารถ
ควบคุ มความ เสี่ ย ง ได้ ใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งจะด าเนินการ
ควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่อไป   

 
 
ผลลัพธ์ ในการ ให้บริ การ
แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา 
พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยา
บ ร ม ม ห า ศ รี สุ ริ ย ว ง ศ์                   
(ช่วง บุนนาค) หรือโรงละคร 
ศรีสุริยวงศ์ อาจไม่เป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ /
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

๕. การบริหารจัดการ 
๕.๑ การขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ บ้ า น ส ม เ ด็ จ
เจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี 
(พ .ศ .  ๒๕๖๑ –๒๕๖๕)

 
๑.  ทบทวนงานนโยบาย 
( Retreat)  ข อ ง ส ภ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

 
การด า เนิ น งาน เพื่ อการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา การ
จัดโครงการสัมมนาทบทวน

 
การบริหารจัดการด้านการ
วางแผนการท างาน /การ
พัฒนามหาวิทยาลัย อาจ
ขาดข้ อมู ลบริ บท  ความ
ต้องการของสังคม ผู้ เรียน 



๙๔ 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
มหาวิ ทย าลั ย อ าจ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากด าเนินงาน
เพื่ อรองรับนโยบายการ                 
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต่ า ง ๆ                
และภาวะจ านวนผู้เรียนใน
โรงเรียนต่าง ๆ ลดลงใน
ปัจจุบัน อาจท าให้เกิดความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการวาง
แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น                 
และการก าหนดกลยุ ทธ์   
การแข่งขันของมหาวิทยาลัย            
ในอนาคต (ด้ านกลยุทธ์ 
Strategic Risk) 

๒ .  พัฒนาระบบบริ หา ร
จัดการให้ทันต่อเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลง  
๓. ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด 
 
ปัจจัยภายนอก 
๑ .  น โ ยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง                
กับการจัดการศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
๒. สภาพการแข่งขันของ
สถาบันอุดมศึกษาสูงข้ึน  
๓. จ านวนนักศึกษาลดลง
ส่งผลกระทบต่องบประมาณ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ลดน้อยลง 

งานนโยบาย(Retreat) ของ
สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  เ พื่ อ ก า ร
ขับเคลื่อน รวมทั้งการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก าหนด
มาตรการ ด้านงบประมาณ
เ พื่ อ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บท การติดตามโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ร า ช ภั ฏ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
ท้องถิ่น และก ากับติดตาม
จากคณะกรรมการเครือข่าย
นักวางแผนมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อย่างสม่ าเสมอ  
   ความเสี่ยงเดิมอยู่ในระดับ               
ปานกลาง (๒x๓) คือ อาจมี
โอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
ผลกระทบ ด าเนินงานตาม
แผนกลยุ ทธ์ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายโดยกระบวนการ
ป ฏิ บั ติ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เป้ าหมายที่ ก า หนดบา ง
ตัว ช้ีวัด แต่มีการทบทวน 
ก ากับ ติดตาม เพื่อแก้ ไข  
ทุกระดับส่วนงานอย่างท่ัวถึง  
   ปัจจุบันความเสี่ยงลดลง
อยู่ ร ะดั บปานกลางที่ อยู่
ในช่วงที่ยอมรับได้ (๒x๒) 
คื อ  อาจมี โอกาส เกิ ดแต่            
นาน ๆ  ครั้ ง  ผลกระทบ 
ด าเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์
เป็นไปตามเป้ าหมายทุก
ตัวช้ีวัดและสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด  
   มหาวิ ทยาลั ยสามารถ
ด า เนิ นงาน เกี่ ย วกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในภาวะ
จ านวนผู้ เรียนในโรงเรียน
ต่ า ง  ๆ  ลดลงในปัจจุบั น  

ผู้ประกอบการ หรือนโยบาย
ของรัฐ ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 



๙๕ 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การแข่งขนัของมหาวิทยาลัย 
ใ น อ น า ค ต  จ า ก ก า ร
ด าเนินงาน สามารถควบคุม
ความเสี่ ยงได้  แต่ยั งต้อง
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ บ ร ร ลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

๕.๒ การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรและศักยภาพทาง
วิชาชีพ 
การส่งผลงานทางวิชาการ
หรือผลงานวิจัยเพื่อยื่นขอ
ต าแหน่ งทางวิ ช าการ ไม่
เป็น ไปตามระยะ เวลาที่
ก าหนด (ด้านการด าเนินงาน 
Operation risk) 

๑. เตรียมความพร้อมให้
อ าจ ารย์ ก่ อนถึ ง ก า หนด
ระยะเวลาที่ เกณฑ์ก ากับ
จัดท าต าแหน่งวิชาการ 
๒.  จั ด โครงการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
๓. ด าเนินการแสวงหาคนดี 
มีกระบวนการพัฒนาคนเก่ง  
และยกย่องเพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจ 
 
ปัจจัยภายนอก  
หลัก เกณฑ์และแนวทาง
คุณสมบัติอาจารย์ที่จะต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
ด้านผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยตามเกณฑ์ 

   การด าเนินงานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรและ
ศั ก ย ภ า พ ท า ง วิ ช า ชี พ
โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา 
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
บุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และ เทคนิ คก ารวิ พากษ์
ผ ล ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร                
ส า ย ส นั บ ส นุ น ส า ห รั บ
ผู้บริหาร 
ระยะที่ ๑ เรื่อง  
- ก า ร เ ขี ย น คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติ งานและการเขียน
ผลงานเ ชิงวิ เคราะห์หรือ
สังเคราะห์จากงานประจ า 
- โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา 
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
บุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และ เทคนิ คก ารวิ พากษ์
ผลงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนส าหรับผู้บริหาร 
ระยะที่ ๑ เรื่อง การเขียน
คู่มือการปฏิบัติงานและการ
เขียนผลงานเชิงวิเคราะห์
หรื อสั ง เ คร าะห์ จากงาน
ประจ า โดยมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง  
   ความเสี่ยงเดิมอยู่ในระดับ               
ปานกลาง  (๓x๒ )  คื อ  มี
โอกาสเกิดขึ้นทั้ง ๔ คณะ ๑ 
วิ ท ย า ลั ย  ต ล อ ด  ๒  ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  ผ ล ก ร ะ ท บ 

๑ .  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บุคลากรสายสนับสนุนทุก
ระดับเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น อาจไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 

๒. ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการ
ท างานของบุคลากร และ 
วัฒนธรรมองค์กร อาจไม่ทัน
หรือไม่ เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 
 



๙๖ 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
อ า จ า ร ย์ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
วิชาการ ร้อยละ ๒๖ - ๓๐ 
สามารถจัดท าต าแหน่งทาง
วิชาการได้ตามระยะเวลา                  
ที่ก าหนดแต่ยังต้องติดตาม
ก ากับการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
   ปัจจุบันความเสี่ยงลดลง
อยู่ระดับน้อยมาก (๑x๑) คือ 
มีโอกาสเกิดขึ้นทั้ง ๑ คณะ 
ต ล อ ด  ๒  ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
ผลกระทบ อาจารย์ด ารง
ต าแหน่งวิชาการ ร้อยละ 
๓๑ - ๖๐ สามารถจัดท า
ต าแหน่งทางวิชาการได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
   การส่งผลงานทางวิชาการ
หรือผลงานวิจัยเพื่อยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ ก าหนด 
สามารถควบคุมความเสี่ยง
ได้ โดยไม่ก่อให้ เกิดความ
เสี่ยงที่สูงขึ้น และความเสี่ยง
ลดลง 

๕.๓ การปฏิบั ติงานตาม
ข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ/
ประกาศและทบทวนพัฒนา 
ปรับปรุงแนว ปฏิบั ติ ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง การจัดซ้ือจัด
จ้ า ง แ ล ะ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
โครงการ/กิจกรรมบางส่วน
อาจมีความจ าเป็นในการ
จัดซื้อจัดจ้างเกินวงเงินที่ขอ
อนุมัติไว้ แต่ทั้งนี้ได้ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติในแต่ละกรณี
จากผู้บริหาร ซึ่งอาจส่งผลให้
ก า ร เ บิ ก จ่ า ย อ า จ ไ ม่
สอดคล้องกรณีที่มีวงเงินใน

๑.  จัดอบรมกฎระเบียบ 
ข้ อ บั ง คั บ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ปฏิบั ติ ง านให้ทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
และตรวจสอบความถูกต้อง
อย่างเคร่งครัด 
๒ .  ร า ย ก า ร ผ ล ก า ร
ด า เนินงานอย่างต่อเนื่ อง 
และสามารถตรวจสอบได้  
๓. รณรงค์สร้างจิตส านึกการ
ป้ อ ง กั น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์              
ทับซ้อน 
 
ปัจจัยภายนอก 
นโยบายการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องท าให้                  
มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนิน                
การจั ดท ากฎ/ระ เบี ยบ/

๑ . จั ด โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
กฎระเบียบ ข้อบังคับและ
วิธีการปฏิบัติงานให้ทันต่อ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล งอย่ า ง
ต่อเนื่อง  
๒. รณรงค์สร้างจิตส านึกการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสามารถตรวจสอบได้  
   ความเสี่ยงเดิมอยู่ในระดับ               
ปานกลาง (๒x๓) คือ อาจมี
โอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
ผลกระทบ การด าเนินงาน
ห ยุ ด ช ะ งั ก ส า ม า ร ถ
ด าเนินการต่อได้ภายใน ๓-๗ 
วัน 
   ปัจจุบันความเสี่ยงลดลง
อยู่ ร ะดั บปานกลางที่ อยู่
ในช่วงที่ยอมรับได้ (๒x๒) 

โครงการ/กิจกรรมบางส่วน
ในการเบิกจ่าย อาจปฏิบัติไม่
สอดคล้องกับแนวทาง กฎ  
ระเบียบ หรือเป้าหมายที่
ภาครัฐก าหนด ซึ่งมีผลต่อ
การรับจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงานงบประมาณใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ลดลงในปีถัดไป  
  



๙๗ 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
เบิกจ่ายตามที่ก าหนดของ
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  แ ล ะ ก า ร
เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ
โครงการ/กิจกรรมบางส่วน 
อาจมีความล่าช้าและมีวงเงนิ
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
ร้ อ ยล ะของ เป้ า ห ม าย ที่
ก าหนด อาจส่งผลให้การรับ
จั ดสรร งบประมาณในปี
ถัดไปมีวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ลดลง (ด้านการปฏิบัติตาม
และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ห รื อ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
Compliance risk) 

ประกาศ/แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ให้ สอดคล้อง  และ ช้ีแจง
ความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินการ 
 
ปัจจัยความเสี่ยงทับซ้อน  
อาจมีการใช้อ านาจหน้าที่ใน
ด า เ นิ น ง า น จ น เ กิ ด ผ ล
ประโยชน์ทับซ้อนหรือข้อมูล
อาจเกิดความคลาดเคลื่อน
ในการด าเนินงาน 

คื อ  อ า จ มี โ อ ก า ส เ กิ ด                    
แต่นาน ๆ ครั้ง ผลกระทบ 
การด าเนินงานหยุดชะงัก
สามารถด าเนินการต่อได้
ภายใน ๒ วัน 
   โครงการ/กิจกรรม อาจ
ส่งผลให้การเบิกจ่ายอาจไม่
สอดคล้องกรณีที่ มี วงเ งิน 
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
เบิกจ่ายตามที่ก าหนดของ
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  แ ล ะ ก า ร
เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ
โครงการ/กิจกรรมบางส่วน 
อาจมีความล่าช้าและมีวงเงิน
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
ร้ อ ยละของ เป้ า หม ายที่
ก าหนดอาจส่งผลให้การรับ
จัดสรรงบประมาณในปีถัดไป
มีวงเงินที่ได้รับจัดสรรลดลง 
จึงต้องติดตาม ก ากับ ควบคุม 
ไม่ให้ความเสี่ยงนี้สูงขึ้น   

ระดับหน่วยงาน 
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามไตรมาส 

 
ควบ คุ ม  ก า กั บ  ดู แ ล ใ ห้
ผู้รับผิดชอบจัดโครงการ/
กิจกรรมเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 
มี การ เร่ งรั ดติ ดตามและ
รายงานผลการเบิกจ่ายราย
ไ ต ร ม า ส เ ส น อผู้ บ ริ ห า ร
รับทราบ ซึ่งสามารถควบคุม
ความเสี่ ยงอยู่ ในระดั บที่
ยอมรั บได้  แต่ ต้ องมี การ
ควบคุมติดตามอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ 
 
 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการ/กิจกรรม มีความ
ล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 

๒. การเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้า
ลัดวงจรภายในหน่วยงาน  

๑. ตรวจสอบสภาพการใช้
งานและการบ ารุ งรั กษา
ร ะ บ บ เ ตื อ น ภั ย  ร ะ บ บ
ป้องกันภัย และจุดที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยที่
มีอยู่ 
๒ . ซั ก ซ้ อ ม ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย การปฏิบัติตนและ
การบรรเทาทุกข์ เมื่อ เกิด
อัคคีภัย 

๑. อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ต ร ว จ ส อบ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
ภายในอาคารสูงและทบทวน
แผนฝึกซ้อมเน้นย้ าวิธีการใช้
อุปกรณ์ควบคุมป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยตามมาตรฐาน
การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัย 
๒. ด าเนินการจัดท าแผน
ส ารวจอาคารเรียนต่าง ๆ 

๑. หน่วยงานอยู่ระหว่างการ
ต ร ว จ ส อบ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
ภายในอาคารสูง จึงท าให้
ความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย
จ า ก วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า
ลัดวงจรภายในส านักงาน
ยังคงอยู ่
 

๒. หน่วยงานอยู่ระหว่างการ
ทบทวนแผนการฝึกซ้อม จึง
อาจท าให้บุคลากรมีความรู้ 



๙๘ 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ การจัดการควบคุม ผลการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
๓. การอบรมให้ความรู้แก่
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง   

และน า ข้ อมู ล เพื่ อ จั ดตั้ ง
งบประมาณพร้อมท าการ
แก้ ไขและตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ภายในอาคารสูง 

ความเข้าใจในการป้องกัน
และระงับการเกิดอัคคีภัยไม่
เพียงพอ 

๓. การเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงาน  
 
 
 
 

๑. จัดโครงการอบรมให้กับ
บุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในข้อกฎหมาย
และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๒. จัดช่องทางการร้องเรียน
เ กี่ ย วกั บ ก า ร ทุ จ ริ ต แล ะ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 

๑.  บุคลากรภายในหน่วยงาน
มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น เ รื่ อ ง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่ม
มากขึ้น 
 

๒. มีการน าข้อมูลที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร เ พื่ อ ก า ร
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

๑. อาจมีบุคลากรใหม่ที่เริ่ม
เข้าท างานไม่ได้รับความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น เ รื่ อ ง 
ผ ล ป ร ะ โ ย ชน์ ทั บ ซ้ อ น ที่
ถู ก ต้ อ ง  อ า จ ท า ใ ห้ ก า ร
ปฏิบัติงานมีความสุ่มเสี่ยงได้ 
๒. หน่วยงานอาจให้ความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรในข้อ
ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ
ผลประ โยชน์ทับซ้ อน ไม่
เพียงพอ 

 

๓.๓ ปัญหาในการด าเนินการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
     จากการประเมินเอกสารรายงานการประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
รวมทั้งสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงกระบวนการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาในการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในจากทุกหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันในประเด็นปัญหา ดังนี้ 

ระดับการควบคุม ปัญหาในการด าเนินงาน 
๑. ระดับมหาวิทยาลัย 
 

๑. การสื่อสารแนวปฏิบัติการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว                   
ด้านรูปแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง และรูปแบบการรายงานผลการควบคุม
ภายใน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติแต่ละหน่วยงานยังไม่สามารถน าไปด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  
๒. ยังไม่สามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน             
การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ                     
การด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงาน   

๒. ระดับหน่วยงาน 
 

๑. บุคลากรยังขาดการน าแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน               
มาปฏิบัติในหน่วยงานได้จริงจัง และการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน  
ไม่ต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า  
๒. การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ               
ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ และไม่สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานให้ลดลงได้อย่างแท้จริง   

  
 
 



๙๙ 
 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน 
และรอบ ๑๒ เดือน ซึ่งการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน  
ในภาพรวม พบว่า  

 ๑. ระดับมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญ จ านวน ๗ เรื่อง ได้แก่ (๑)  
การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพที่อาจจะตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและท้องถิ่นได้ไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน (๒) สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัยมีวงเงินที่ได้รับจัดสรรลดลง (๓) การบริการวิชาการ 
สู่ท้องถิ่นในการพัฒนาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมายอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ชุมชนและไม่สามารถ                
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (๔) แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์                   
(ช่วง บุนนาค) หรือโรงละครศรีสุริยวงศ์อาจเกิดความเสื่อมสภาพจากการให้บริการ (๕) มหาวิทยาลัยอาจ
ได้รับผลกระทบจากด าเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และภาวะจ านวนผู้เรียนในโรงเรียน
ต่าง ๆ ลดลงในปัจจุบัน อาจท าให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการด าเนินงาน  และการก าหนด
กลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในอนาคต (๖) การส่งผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยเพ่ือยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (๗) โครงการ/กิจกรรมบางส่วนอาจมีความจ าเป็น 
ในการจัดซื้อจัดจ้างเกินวงเงินที่ขออนุมัติไว้ แต่ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติในแต่ละกรณีจากผู้บริหาร  
ซึ่งอาจส่งผลให้การเบิกจ่ายอาจไม่สอดคล้องกรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเบิกจ่ายตามที่ก าหนด
ของกฎกระทรวง และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมบางส่วน อาจมีความล่าช้าและมีวงเงินการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามร้อยละของเป้าหมายที่ก าหนด อาจส่งผลให้การรับจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปมีวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรรลดลง โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยสามารถควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้ลดลงได้ แต่อย่างไร  
ก็ตามบางความเสี่ยงยังคงต้องมีการก ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. ระดับหน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ ยงที่ ส าคัญจ านวน ๓ เรื่ อง ได้แก่               
(๑) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามไตรมาส (๒) การเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรภายในหน่วยงาน 
และ (๓) การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่หน่วยงานได้จัดการ
ควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงได้ แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยง  
อย่างต่อเนื่อง 
 

  ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑. ขอชื่นชมหน่วยงานที่มีด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีและ
สามารถจัดท าและจัดส่งเอกสารได้ครบถ้วนตามก าหนด ซึ่งเป็นช่วงการปรับเปลี่ยนจากการใช้กฎระเบียบของ
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมาเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด เช่น ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และโรงเรียนสาธิต เป็นต้น 



๑๐๐ 
 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรทบทวนแนวทางหรือคู่มือการด าเนินงานการควบคุมภายในให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติแต่ละหน่วยงานสามารถน าไปด าเนินงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 ๓. ผู้บริหารทุกระดับควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยเป็นผู้น าในการด าเนินการ
และส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ในเรื่องการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งได้
แลกเลี่ยนประสบการณ์ที่ดี เช่น การแยกความเสี่ยงออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือการจัดการควบคุม
ความเสี่ยงที่ดี เป็นต้น 
 ๕. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน             
การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการรายงานผลการ
ด าเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วยิ่งขึ้น  



๑๐๑ 
 

ผลการประเมินส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งรายละเอียด
ออกเป็น ๔ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 

๔.๑ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สามารถแสดงได้ดังตารางที ่๒๙ – ๓๓ 
 

ตารางท่ี ๒๙ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 

สถานภาพ 
จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒๓ ๒๑ ๙๑.๓๐ 
๒. กรรมการสภาวิชาการ ๑๖ ๑๑ ๖๘.๗๕ 
๓. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๒๓ ๑๑ ๔๗.๘๓ 
๔. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๒๑ ๒๐ ๙๕.๒๔ 
๕. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ๑๒ ๘ ๖๖.๖๗ 
๖. คณบดีและผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า ๒๖ ๑๖ ๖๑.๕๔ 
๗. กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ๒๘ ๑๘ ๖๔.๒๙ 
๘. คณาจารย์ผู้สอน ๕๕๔ ๓๘๔ ๖๙.๓๑ 
๙. เจ้าหน้าที่ ๓๓๓ ๒๔๗ ๗๔.๑๗ 

๑๐. ผู้น าในองค์การนักศึกษา ๘ ๘ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๑,๐๔๔ ๗๔๔ ๗๑.๒๖ 

    

 จากตารางที่ ๒๙ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบประเมินที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๗๔๔ คน                
จากจ านวนทั้งหมด ๑,๐๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๖ โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคณาจารย์
ผู้สอน รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที ่๕ 



๑๐๒ 
 

 
 

แผนภูมิที ่๕ สถานภาพผู้ประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 
ตารางท่ี ๓๐ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม เปรียบเทียบระหว่าง 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

การบริหารงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 
ด้านที่ ๑ การบริหารงานเชิงระบบ ๓.๗๔ ๐.๙๒ มาก ๓.๙๕ ๐.๘๒ มาก ๓.๙๖ ๐.๘๘ มาก 
ด้านที่ ๒ การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   ๓.๘๓ ๐.๙๐ มาก ๔.๐๔ ๐.๗๘ มาก ๔.๐๐ ๐.๘๕ มาก 
ด้านที่ ๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓.๗๑ ๐.๙๕ มาก ๔.๐๑ ๐.๗๙ มาก ๓.๙๖ ๐.๙๐ มาก 

รวม ๓.๗๖ ๐.๙๒ มาก ๔.๐๐ ๐.๘๑ มาก ๓.๙๗ ๐.๘๘ มาก 
  

 จากตารางที่ ๓๐ ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งสามปี เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานเชิงระบบ และ                         
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่                      
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารงานเชิงระบบ ตามล าดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย                
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานเชิงระบบ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านการบริหารงานเชิงระบบมีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ถ้าเทียบกับปี  
พ.ศ.๒๕๖๑ จะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๐.๐๔ อยู่ในระดับเดียวกันคืออยู่ในระดับมาก  ซึ่งจะเหมือนกับด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ ๖ 
 



๑๐๔ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 6 การประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวม เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๑๐๕ 
 
ตารางท่ี ๓๑ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 
 

การบริหารงานเชิงระบบ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 

 ด้านที่ ๑ บริบท      
๑. บริหารงานอย่างมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๔.๐๕ ๐.๘๒ มาก 
๒. ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ๔.๑๗ ๐.๗๘ มาก 
๓. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรภายนอก ๔.๒๔ ๐.๗๙ มาก 
๔. สร้างเครือข่ายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย ๔.๐๓ ๐.๘๗ มาก 
๕. บริหารงานโดยค านึงถึงความต้องการของสังคมด้านการเรียนรู้ ๔.๐๘ ๐.๘๔ มาก 

รวมด้านที่ ๑ ๔.๑๑ ๐.๘๒ มาก 
 ด้านที่ ๒ ทรัพยากร     
๖. จัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความต้องการทางการศึกษา ๓.๙๔ ๐.๘๙ มาก 
๗. วางแผนงานการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ๓.๙๓ ๐.๘๕ มาก 
๘. แสวงหาทรัพยากรเพ่ือการด าเนินการอย่างเพียงพอ ๓.๙๐ ๐.๘๖ มาก 
๙. จัดองค์การเพ่ือด าเนินงานอย่างเหมาะสม ๔.๐๐ ๐.๘๕ มาก 

๑๐. ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่เสมอ ๓.๘๙ ๐.๘๗ มาก 
รวมด้านที่ ๒ ๓.๙๓ ๐.๘๖ มาก 

 ด้านที่ ๓ กระบวนการ     
๑๑. สร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ๓.๙๓ ๐.๙๔ มาก 
๑๒. สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ ๓.๙๖ ๐.๘๙ มาก 
๑๓. ส่งเสริมความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การ ๓.๙๙ ๐.๘๘ มาก 
๑๔. จัดบริการสนับสนุนทรัพยากรด้วยความสะดวก รวดเร็ว ๓.๘๔ ๐.๙๓ มาก 
๑๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในหน้าที่รับผิดชอบ ๔.๐๖ ๐.๘๕ มาก 

รวมด้านที่ ๓ ๓.๙๕ ๐.๙๐ มาก 
 ด้านที่ ๔ ผลผลิต     
๑๖. ผู้จบการศึกษามีศักยภาพในการท างานสูง ๓.๙๔ ๐.๘๐ มาก 
๑๗. ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง ๓.๙๕ ๐.๙๐ มาก 
๑๘. ศิษย์เก่ามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ๓.๙๒ ๐.๙๐ มาก 
๑๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในประเทศ ๓.๘๕ ๐.๘๙ มาก 
๒๐. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ ๓.๕๙ ๑.๐๐ มาก 

รวมด้านที่ ๔ ๓.๘๕ ๐.๙๑ มาก 
รวมทุกด้าน ๓.๙๖ ๐.๘๘ มาก 

  

 จากตารางที่ ๓๑ พบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                 
ด้านการบริหารงานเชิงระบบ โดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                   
ด้านบริบทมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านทรัพยากร 
และด้านผลผลิต ตามล าดับ  



๑๐๖ 
 
ตารางที ่๓๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

  

การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 

 ด้านที่ ๑ การผลิตบัณฑิต    
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๔.๑๗ ๐.๗๙ มาก 
๒. เน้นศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๙๖ ๐.๘๘ มาก 
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสร้างสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน 
๓.๙๗ ๐.๘๔ มาก 

๔. พัฒนาคุณธรรมด้วยการท ากิจกรรมเพ่ือชุมชน ๔.๐๗ ๐.๘๔ มาก 
๕. สร้างคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ ๓.๙๘ ๐.๘๒ มาก 

 รวมด้านที่ ๑ ๔.๐๓ ๐.๘๔ มาก 
 ด้านที่ ๒ การวิจัย    

๖. มุ่งม่ันมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการวิจัย ๓.๙๓ ๐.๘๙ มาก 
๗. มุ่งม่ันในการเป็นสถาบันเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ๔.๐๑ ๐.๘๕ มาก 
๘. ส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน ๓.๘๙ ๐.๘๗ มาก 

 รวมด้านที่ ๒ ๓.๙๔ ๐.๘๔ มาก 
 ด้านที่ ๓ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ๔.๒๐ ๐.๘๑ มาก 
๑๐. จัดระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ๔.๐๐ ๐.๘๕ มาก 
๑๑. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม ๓.๙๑ ๐.๘๘ มาก 

 รวมด้านที่ ๓ ๔.๐๔ ๐.๘๖ มาก 
 ด้านที่ ๔ การบริการวิชาการแก่ชุมชน    

๑๒. จัดการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๔.๐๐ ๐.๘๔ มาก 
๑๓. สร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ๓.๙๗ ๐.๘๔ มาก 
๑๔. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
๔.๐๑ ๐.๘๓ มาก 

๑๕. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีความเชื่อมโยงกับชุมชนอย่าง                
เป็นระบบ 

๓.๘๘ ๐.๙๑ มาก 

รวมด้านที่ ๔ ๓.๙๗ ๐.๘๖ มาก 
รวมทุกด้าน ๔.๐๐ ๐.๘๕ มาก 

 

 จากตารางที่ ๓๒ พบว่า ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก                     
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่                       
ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านการวิจัย ตามล าดับ 

 



๑๐๗ 
 
ตารางท่ี ๓๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และ            
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

๓.๘๘ ๐.๘๘ มาก 

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

๓.๙๕ ๐.๘๗ มาก 

๓. หลักการตอบสนอง :  สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับ            
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๓.๙๒ ๐.๘๕ มาก 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่             
ตามเป้ าหมายที่ ก าหนด โดยส านึ กในความรับผิดชอบ             
ต่อสาธารณะ  

๔.๐๐ ๐.๘๓ มาก 

๕. หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา             
มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้               

๓.๙๕ ๐.๙๕ มาก 

๖. หลักการมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง                  
มีส่ วนร่ วม ในการตัดสิน ใจ เ พ่ือการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย                   

๓.๙๗ ๐.๙๓ มาก 

๗. หลั กก ารก ระจายอ า นาจ  :  มี ก า รก ระจ ายอ า น าจสู่              
ส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดี
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๔.๐๑ ๐.๘๗ มาก 

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

๔.๐๑ ๐.๙๐ มาก 

๙. หลักความเสมอภาค  :  บริหารจัดการโดยยึดหลักความ                
เท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   

๓.๙๒ ๐.๙๖ มาก 

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้น
กระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และ                   
เสียประโยชน์ 

๓.๙๗ ๐.๙๒ มาก 

รวม ๓.๙๖ ๐.๙๐ มาก 
 

  
 จากตารางที่ ๓๓ พบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                   
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า               
หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่ส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดี
ให้แก่มหาวิทยาลัย และหลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับในการบริหารด้วย                 
ความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่หลักภาระรับผิดชอบ :               
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ     



๑๐๘ 
 
และหลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็น                
ทั้งกลุ่มที่ได้และเสียประโยชน์ตามล าดับ        
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง/จุดเด่น 
   มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าและมีชื่อเสียงในด้านของการผลิตบัณฑิต ครู ดนตรีและภาษา รวมถึง
เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่รองรับ  Aging society ของสังคมไทย โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการสูง มีคะแนนความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๙๐.๖๑ 
ระดับ A ด้านการบริหารงานองค์กร โดยส่งเสริมให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือในหลากหลายสาขาวิชามีระบบการศึกษา การจัดกิจกรรม  
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม และช่วยพัฒนาต่อยอดกิจกรรมไปในส่วนของการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยมีจุดอ่อน / จุดด้อย  
   มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่ในการให้บริการและอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ของนักศึกษา การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยระหว่าง
การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย เพ่ิมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึง  
การสร้างผลงานวิจัยที่ยังเน้นความโดดเด่น ใช้ความรู้ความสามารถที่มีได้เต็มศักยภาพ มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่และ
สภาพแวดล้อมที่ยังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษามากท่ีสุด 
  มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มความเป็นไปได้ 
   ปัจจุบันนักศึกษามีแนวโน้มลดน้อยลง ท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีกลยุทธ์ เพ่ือปรับเปลี่ยน                
ให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาอาจารย์ในสาขาที่ขาดแคลน และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เป็นแนวหน้าในด้านการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพ ที่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน 
และสามารถเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมการเข้าร่วม
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  มหาวิทยาลัยมีปัญหา / อุปสรรค  
   มหาวิทยาลัยเกิดภาวะจ านวนนักศึกษา และงบประมาณในการบริหารจัดการลดน้อยลง 
รวมถึงบทบาทในการยอมรับจากวิชาชีพหรืองานวิจัยที่โดดเด่นและการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์                
ยังไม่เต็มก าลังต่อการเผยแพร่อาจารย์ภายใน ยังมีบางส่วนที่ไม่เข้าใจและรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
จ านวนนักศึกษาท่ีลดลงหรือการพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทยุคใหม่  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 ๔.๒ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถแสดงได้ดังตารางที่ ๓๔ – ๔๐ 
 
ตารางท่ี ๓๔ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 

สถานภาพ 
จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ 
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

๑. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๒,๕๔๕ ๑,๘๒๕ ๗๑.๐๐ 
๒. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓,๓๑๕ ๒,๒๐๐ ๖๙.๔๖ 
๓. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒,๐๕๓ ๑,๔๒๖ ๖๙.๐๐ 
๔. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๓,๒๒๖ ๒,๙๔๕ ๙๑.๐๐ 
๕. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๑,๐๖๕ ๘๙๙ ๘๔.๔๑ 

๖. นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๖๔๓ ๔๑๕ ๖๔.๕๔ 
รวม ๑๒,๘๔๗ ๙,๗๑๐ ๗๕.๐๐ 

  
  จากตารางที่ ๓๔ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๙,๗๑๐ คน จากจ านวนทั้งหมด 
๑๒ ,๘๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นกลุ่มนักศึกษาคณะ                    
วิทยาการจัดการ รองลงมา ได้แก่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
ตามล าดับ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ ๗ 

 
แผนภูมิที ่๗ สถานภาพผู้ประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 



๑๑๐ 
 

ด้านท่ี   ด้านท่ี   ด้านท่ี   ด้านท่ี   

3.78 

3.92 3.97 

3.76 3.74 

3.92 3.98 
3.82 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.      

ตารางที่ ๓๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ                     
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปรียบเทียบระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

ด้านที่ ๑ บรรยากาศภายในมหาวทิยาลัย ๓.๗๘ ๐.๘๖ มาก ๓.๗๔ ๐.๙๔ มาก 
ด้านที่ ๒ ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์ 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
๓.๙๒ ๐.๗๘ มาก ๓.๙๒ ๐.๘๖ มาก 

ด้านที่ ๓ พฤติกรรมการสอนของคณาจารย ์ ๓.๙๗ ๐.๗๙ มาก ๓.๙๘ ๐.๘๘ มาก 
ด้านที่ ๔ การให้บริการของหน่วยงานฯ ๓.๗๖ ๐.๘๕ มาก ๓.๘๒ ๐.๙๓ มาก 

รวม ๓.๘๕ ๐.๘๒ มาก ๓.๘๖ ๐.๙๑ มาก 
  
  จากตารางที ่๓๕ พบว่า ผลการประเมินการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งสองปี เมื่อพิจารณาเป็น                
รายด้านโดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
ได้แก่ ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และด้านบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัยตามล าดับ ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่  ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และ                        
ด้านการให้บริการของหน่วยงานฯ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่๘ การประเมินการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 
ตารางที่ ๓๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ             

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ๓.๘๖ ๐.๙๐ มาก 
๒. รู้สึกสดชื่นและมีความหวังเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย ๓.๗๘ ๐.๙๐ มาก 
๓. มีความพอใจ ในอาคารสถานที่  และสภาพแวดล้ อม                         

โดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
๓.๗๐ ๐.๙๒ มาก 

๔. อาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลั ย              
สะอาดเป็นระเบียบ สวยงาม ร่มรื่น และได้รับการดูแล             
อย่างเหมาะสม 

๓.๗๐ ๐.๙๒ มาก 

๕. โ ร งอาหาร  ร้ านจ าหน่ า ยอาหารมี เ พี ย งพอ สะอาด               
ถูกหลักสุขอนามัย และราคาเป็นธรรม  

๓.๕๖ ๐.๙๙ มาก 

๖. ห้องน้ า ห้องสุขามีเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ๓.๕๖ ๑.๐๑ มาก 
๗. มีสถานที่พักผ่อน สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย และ

สถานที่จัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างพอเพียงและเหมาะสม 
๓.๕๐ ๑.๐๔ มาก 

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ ๓.๔๒ ๑.๐๘ ปานกลาง 
๙. มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ

บรรยาย แบบสาธิต แบบทดลองปฏิบัติการ การท างาน            
หรือท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ฯลฯ 

๓.๗๑ ๐.๙๒ มาก 

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

๓.๘๑ ๐.๙๒ มาก 

๑๑. มีศูนย์หนังสือที่สะดวกแก่การซื้อหาต ารา อุปกรณ์การเรียน 
การกีฬา การปฏิบัติทดลองอย่างเหมาะสม 

๓.๗๓ ๐.๙๒ มาก 

๑๒. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายที่พร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

๓.๖๘ ๐.๙๒ มาก 

๑๓. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องพร้อมส าหรับการใช้งาน ๓.๖๗ ๐.๙๒ มาก 
๑๔. บรรยากาศในห้องเรียนเปิดเผย ไว้ใจซึ่งกันและกัน ๓.๗๘ ๐.๘๘ มาก 
๑๕. มีบรรยากาศทางวิชาการเหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
๓.๘๑ ๐.๘๖ มาก 

๑๖. ภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาคณะนี้ ๔.๐๕ ๐.๘๙ มาก 
๑๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ๓.๘๘ ๐.๙๐ มาก 
๑๘. มีความเชื่อม่ันศรัทธาในคณาจารย์ ๓.๙๘ ๐.๘๙ มาก 
๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่าง ๆ ๓.๗๗ ๐.๙๓ มาก 
๒๐. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ๓.๙๑ ๐.๙๒ มาก 

รวม ๓.๗๔ ๐.๙๔ มาก 
 
 จากตารางที่ ๓๖ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                 



๑๑๒ 
 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาคณะนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ มีความเชื่อมั่น
ศรัทธาในคณาจารย์ และคณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตามล าดับ และมีเพียง ๑ ข้อ คือ การจราจรใน
มหาวิทยาลัยสะดวกและเป็นระเบียบ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ ๓๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา                          

ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยมองค์กร 
“MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 

วัฒนธรรมองค์กร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ๑. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงค่านิยมองค์กร “MORALITY”              
ที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติ 

๓.๙๔ ๐.๙๓ มาก 

 ๒. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

๓.๙๒ ๐.๘๘ มาก 

 ๓. นักศึกษามีวินัยในตนเองที่จะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ 
ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยและสังคมเพ่ือการด ารงชีวิต              
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข 

๓.๙๑ ๐.๘๗ มาก 

   ๔. นักศึกษารับรู้ และถือปฏิบัติ ในความเป็นประชาคม                     
ที่รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและสังคม 

๓.๙๐ ๐.๘๘ มาก 

๕. นักศึกษามีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรม                
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

๓.๙๔ ๐.๘๕ มาก 

๖. นักศึกษามีความเอ้ืออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึก                 
ของผู้อื่น 

๓.๙๐ ๐.๘๖ มาก 

๗. นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงาน
ใหม่ ๆ ร่วมกับคณาจารย์ 

๓.๘๙ ๐.๘๖ มาก 

๘. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม  
ที่ตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

๓.๙๑ ๐.๘๕ มาก 

๙. นักศึกษามีความภาคภูมิ ใจความเป็นประชาคมแห่ ง
ความส าเร็จของมหาวิทยาลัย 

๓.๙๐ ๐.๘๕ มาก 

๑๐. นักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการ
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)              
ที่มีต่อชาติบ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

๓.๙๓ ๐.๘๖ มาก 

๑๑. นักศึกษารับรู้ และตระหนักถึ ง อัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และ              
มีความเป็นไทย 

๓.๙๒ ๐.๘๕ มาก 

๑๒. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท า
กิจกรรมที่ส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๓.๙๓ ๐.๘๕ มาก 

๑๓. นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับผู้อ่ืน ๓.๙๒ ๐.๘๕ มาก 
๑๔. นักศึกษามีความเป็นไทยในด้านการแต่งกาย มารยาท              

และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
๓.๙๓ ๐.๘๖ มาก 

รวม ๓.๙๒ ๐.๘๖ มาก 
 
 



๑๑๓ 
 
 จากตารางที่ ๓๗ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษารับรู้และตระหนักถึง
ค่านิยมองค์กร “MORALITY” ที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติ และนักศึกษามีความเสียสละ
เวลาในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รอ งลงมา
ได้แก่ นักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อชาติบ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาได้มีส่วนร่วมหรือ
แสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นักศึกษามี                   
ความเป็นไทยในด้านการแต่งกาย มารยาท และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และนักศึกษารับรู้และตระหนักถึง                
การส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงอัตลักษณ์บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับผู้อ่ืน ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๓๘ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ                   
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรมการสอนของ
คณาจารย์ 

 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน ๔.๐๑ ๐.๘๙ มาก 
 ๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ ๔.๐๔ ๐.๘๖ มาก 
 ๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง  

ได้ทดลองใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์            
ต่าง ๆ และได้สร้างความรู้ใหม่  

๔.๐๐ ๐.๘๖ มาก 

   ๔. คณาจารย์สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ ๓.๙๘ ๐.๘๖ มาก 
๕. คณาจารย์มีความสามารถในการบรรยายและถ่ายทอด

ความรู้ 
๓.๙๕ ๐.๘๙ มาก 

๖. คณาจารย์มีความทันสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู้ ๓.๙๘ ๐.๘๗ มาก 
๗. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน ๓.๙๗ ๐.๘๗ มาก 
๘. คณาจารย์มีความสามารถในการจูงใจและเสริมแรง ๓.๙๘ ๐.๘๗ มาก 
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา ๓.๙๔ ๐.๘๘ มาก 

๑๐. คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ๓.๙๘ ๐.๘๙ มาก 
๑๑. คณาจารย์มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผล           

นักศึกษา 
๔.๐๐ ๐.๘๗ มาก 

๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา ๓.๙๘ ๐.๘๗ มาก 
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นักศึกษารักษา

ระเบียบวินัย 
๓.๙๕ ๐.๙๐ มาก 

๑๔. นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้                    
ทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

๓.๙๘ ๐.๘๘ มาก 

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการท างานได ้

๓.๙๙ ๐.๘๖ มาก 



๑๑๔ 
 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑๖. นั ก ศึ ก ษ ามี ค ว า ม พึ ง พอ ใ จต่ อพฤ ติ ก ร ร มก า รส อน              
ของคณาจารย์ 

๓.๙๖ ๐.๘๘ มาก 

๑๗. นักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผู้สอน 
 

๓.๙๖ ๐.๘๘ มาก 

รวม ๓.๙๘ ๐.๘๘ มาก 
 
 จากตารางที่ ๓๘ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน                  
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน และคณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง 
ได้ทดลองใช้ความรู้ ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ และได้สร้างความรู้ ใหม่ คณาจารย์                             
มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผลนักศึกษา ตามล าดับ 
 
ตารางที่  ๓๙  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ                   

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้บริการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย 

 

การให้บริการของหน่วยงานฯ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

 ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
๑. พอใจกบัคุณภาพการให้บริการ ๓.๙๔ ๐.๙๐ มาก 
๒. เอกสาร สื่อและแหล่งความรู้ต่าง ๆ มีความพอเพียง ๓.๘๔ ๐.๙๒ มาก 
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า ๓.๘๔ ๐.๙๐ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ ๓.๘๖ ๐.๙๐ มาก 

 รวมด้านที่ ๑ ๓.๘๗ ๐.๙๑ มาก 
 ส านักคอมพิวเตอร์    

๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ ๓.๘๓ ๐.๙๒ มาก 
๒. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ๓.๘๔ ๐.๙๑ มาก 
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ๓.๗๔ ๐.๙๘ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักคอมพิวเตอร์ ๓.๗๘ ๐.๙๕ มาก 

 รวมด้านที่ ๒ ๓.๘๐ ๐.๙๔ มาก 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

๑. ได้รับความสะดวกสูงในการลงทะเบียนวิชาเรียน ๓.๘๒ ๐.๙๑ มาก 
๒. บริการเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนมีประสิทธิภาพสูง ๓.๗๙ ๐.๙๔ มาก 
๓. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพสูง ๓.๘๑ ๐.๙๓ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ๓.๘๗ ๐.๙๑ มาก 

 รวมด้านที่ ๓ ๓.๘๓ ๐.๙๒ มาก 



๑๑๕ 
 

การให้บริการของหน่วยงานฯ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

 ส านักกิจการนักศึกษา    
๑. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพสูง ๓.๘๓ ๐.๙๒ มาก 
๒. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง ๓.๘๑ ๐.๙๒ มาก 
๓. กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษามีประสิทธิผลสูง ๓.๗๘ ๐.๙๕ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักกิจการนักศึกษา ๓.๘๐ ๐.๙๔ มาก 

รวมด้านที่ ๔ ๓.๘๐ ๐.๙๓ มาก 
รวมทุกด้าน ๓.๘๒ ๐.๙๓ มาก 

 
 จากตารางที่ ๓๙ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง                    
ของมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ ๑ ห้องสมุด
หรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านที่ ๓ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และด้านที่ ๒ ส านักคอมพิวเตอร์ ด้านที่ ๔ ส านักกิจการนักศึกษา ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๔๐ ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาต่อสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนในการบริหารงานของ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ล าดับ ประเด็นความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 

๑. การจัดพ้ืนที่จอดรถในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ ๓๓๕ ๑๓.๘๗ 
๒. การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าให้ทั่วถึง ๓๐๕ ๑๒.๖๒ 
๓. การใช้งานหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและการให้บริการ WiFi  ๒๕๖ ๑๐.๖๐ 
๔. การดูแลรักษาและบริหารจัดการลิฟต์ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอ ๒๑๑ ๘.๗๓ 
๕. การบริหารจัดการห้องเรียนให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมใช้งาน ๒๐๖ ๘.๕๓ 
๖. การให้บริการของโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและราคาถูก ๑๙๔ ๘.๐๓ 
๗. การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ ๑๕๕ ๖.๔๒ 
๘. การบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ ๑๒๘ ๕.๓๐ 
๙. การมีจิตบริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร ๙๘ ๔.๐๖ 

๑๐. การบริหารจัดการเรื่องสูบบุหรี่และการจัดหาสถานที่สูบบุหรี่              
ให้เพียงพอ 

๙๔ ๓.๘๙ 

๑๑. การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาให้ เกิด
ประสิทธิภาพทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วม 

๘๒ ๓.๓๙ 

 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 
ตารางท่ี ๔๐ (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็นความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
๑๒. การบริหารจัดการเวลาเปิดปิดและการจัดหาหนังสือในห้องสมุด                     

ให้เพียงพอ 
๗๐ ๒.๙๐ 

๑๓. การจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกและปลอดภัย ๕๙ ๒.๔๔ 
๑๔. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ทั่วถึง ๕๖ ๒.๓๒ 
๑๕. การจัดบริการรถไฟฟ้าให้เพียงพอและต่อเนื่อง ๕๕ ๒.๒๘ 
๑๖. การจัดหาสถานที่ ในการจัดกิจกรรมและการออกก าลั งกาย                     

ให้เพียงพอ 
๔๙ ๒.๐๓ 

๑๗. การดูแลซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน ๓๕ ๑.๔๕ 
๑๘. การจัดหาถังขยะให้เพียงพอ ๒๘ ๑.๑๖ 

 
รวม ๒,๔๑๖ ๑๐๐.๐๐ 

 

   จากตารางที ่๔๐ พบว่า ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักศึกษาต่อสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน ๓ ล าดับแรกที่มีจ านวนความคิดเห็นสูงสุด 
ได้แก่ ๑) การจัดพ้ืนที่จอดรถในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ ๒) การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าให้ทั่วถึง 
และ ๓) การใช้งานหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและการให้บริการ WiFi ตามล าดับ  
            

  ๔.๓ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถแสดงได้ดังตารางที่ ๔๑ – ๔๖ 
 

ตารางท่ี ๔๑ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 

 สถานภาพ จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ 
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

๑. คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ๗๗ ๖๗ ๘๗.๐๑ 
๒. คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๓๕ ๙๘ ๗๒.๕๙ 
๓. คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๔๕ ๑๑๙ ๘๒.๐๗ 
๔. คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ๗๘ ๕๕ ๗๐.๕๑ 
๕. คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๔๒ ๒๙ ๖๙.๐๕ 

๖. คณาจารย์วิทยาลัยการดนตรี ๓๓ ๒๔ ๗๒.๗๒ 
รวม ๕๑๐ ๓๙๒ ๗๖.๘๖ 

  

  จากตารางที่ ๔๑ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๓๙๒ คน จากจ านวนทั้งหมด 
๕๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๖ โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคณาจารย์คณะครุศาสตร์ รองลงมา
ได้แก่ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตามล าดับ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ ๙ 



๑๑๗ 
 

67 

98 119 

55 
29 24 

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณาจารย์วิทยาลัยการดนตรี 

 

แผนภูมิที ่๙ สถานภาพผู้ประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ตารางที่ ๔๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์                         
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 
ด้านที่ ๑ บรรยากาศภายในมหาวทิยาลัย ๓.๖๖ ๐.๙๙ มาก 
ด้านที่ ๒ ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑติของ

มหาวิทยาลยั 
๔.๐๑ ๐.๘๘ มาก 

ด้านที่ ๓ พฤติกรรมการสอนของคณาจารย ์ ๔.๒๓ ๐.๗๙ มาก 
รวม 3.97 ๐.87 มาก 

 
  จากตารางที่ ๔๒ พบว่า ผลการประเมินการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า               
ด้านการให้บริการของหน่วยงานฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ และ
ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ สามารถแสดงได้ดัง
แผนภูมิที่ ๑๐ 
 
 
 



๑๑๘ 
 

3.66 

4.01 

4.23 

ด้านท่ี ๑ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ด้านท่ี ๒ ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ด้านท่ี ๓ พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 

แผนภูมิที่ ๑๐ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
          ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ตารางที่ ๔๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์                     

ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ๔.๐๗ ๐.๘๔ มาก 
๒. รู้สึกสดชื่นและมีความหวังเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย ๓.๘๘ ๐.๘๔ มาก 
๓. มีความพอใจในอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม                         

โดยทัว่ไปของมหาวิทยาลัย 
๓.๗๐ ๐.๙๘ มาก 

๔. อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย              
สะอาดเป็นระเบียบ สวยงาม ร่มรื่น และได้รับการดูแล             
อย่างเหมาะสม 

๓.๖๘ ๑.๐๐ มาก 

๕. โรงอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารมีเพียงพอ สะอาด               
ถูกหลักสุขอนามัย และราคาเป็นธรรม  

๓.๓๕ ๑.๐๓ ปานกลาง 

๖. ห้องน้ า ห้องสุขามีเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ๓.๔๓ ๑.๐๖ ปานกลาง 
๗. มีสถานที่พักผ่อน สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย และ

สถานที่จัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างพอเพียงและเหมาะสม 
๓.๔๓ ๑.๑๐ ปานกลาง 

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ ๓.๒๔ ๑.๑๓ ปานกลาง 
๙. มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ

บรรยาย แบบสาธิต แบบทดลองปฏิบัติการ การท างาน            
หรือท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ฯลฯ 

๓.๕๖ ๐.๙๕ มาก 

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

๓.๗๙ ๐.๙๔ มาก 

๑๑. มีศูนย์หนังสือที่สะดวกแก่การซื้อหาต ารา อุปกรณ์การเรียน 
การกีฬา การปฏิบัติทดลองอย่างเหมาะสม 
 
 

๓.๕๗ ๐.๙๔ มาก 



๑๑๙ 
 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑๒. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายที่พร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

๓.๕๙ ๐.๙๓ มาก 

๑๓. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องพร้อมส าหรับการใช้งาน ๓.๕๖ ๐.๙๓ มาก 
๑๔. บรรยากาศในห้องเรียนเปิดเผย ไว้ใจซึ่งกันและกัน ๓.๙๑ ๐.๘๗ มาก 
๑๕. มีบรรยากาศทางวิชาการเหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
๓.๗๘ ๐.๘๗ มาก 

๑๖. ภูมิใจที่ได้เป็นคณาจารย์คณะนี้ ๔.๓๔ ๐.๗๙ มาก 
๑๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ๓.๗๘ ๐.๙๐ มาก 
๑๘. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคณาจารย์ ๓.๕๑ ๐.๙๓ มาก 
๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่าง ๆ ๓.๕๕ ๐.๙๕ มาก 
๒๐. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ๓.๕๒ ๑.๐๑ มาก 

รวม ๓.๖๖ ๐.๙๙ มาก 
  
  

 จากตารางที่ ๔๓ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภูมิใจที่ได้เป็นคณาจารย์คณะนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ เกิดความรู้สึก
ปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย และบรรยากาศในห้องเรียนเปิดเผย ไว้ใจซึ่งกันและกัน ตามล าดับ  
 

ตารางที่ ๔๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ 
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยมองค์กร 
“MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 
 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 
 ๑. ค ณ า จ า ร ย์ รั บ รู้ แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค่ า นิ ย ม อ ง ค์ ก ร 

“MORALITY”ที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้คณาจารย์ได้ยึดถือ
ปฏิบัติ 

๓.๙๔ ๐.๘๗ มาก 

 ๒. คณาจารย์รับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

๔.๐๒ ๐.๘๙ มาก 

 ๓. คณาจารย์มีวินัยในตนเองที่จะต้องรักษาวินัย เคารพ                  
กฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยและสังคมเพ่ือการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข 

๔.๐๒ ๐.๘๕ มาก 

   ๔. คณาจารย์รับรู้ และถือปฏิบัติ ในความเป็นประชาคม                 
ที่รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและสังคม 

๔.๐๗ ๐.๘๓ มาก 

๕. คณาจารย์มีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรม    
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

๓.๙๙ ๐.๙๐ มาก 

๖. คณาจารย์มีความเอ้ืออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของ
ผู้อื่น 

๔.๐๐ ๐.๙๐ มาก 

๗. คณาจารย์มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงานใหม่ ๆ             
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

๓.๙๕ ๐.๘๔ มาก 

๘. คณาจารย์รับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม  
ที่ตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

๓.๙๙ ๐.๘๖ มาก 



๑๒๐ 
 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 
๙. คณาจารย์มีความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมแห่ง

ความส าเร็จของมหาวิทยาลัย 
๔.๑๒ ๐.๘๔ มาก 

๑๐. คณาจารย์เข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการ
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)              
ที่มีต่อชาติบ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

๔.๓๖ ๐.๘๐ มาก 

๑๑. คณาจารย์รับรู้และตระหนักถึง อัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และ             
มีความเป็นไทยให้แก่นักศึกษา 

๔.๑๓ ๐.๗๙ มาก 

๑๒. คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท า
กิจกรรมที่ส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ให้แก่นักศึกษา 

๔.๐๖ ๐.๘๒ มาก 

๑๓. คณาจารย์รับรู้ ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีทักษะ               
การสื่อสารภาษาต่างประเทศกับผู้อ่ืน 

๓.๗๑ ๑.๐๐ มาก 

๑๔. คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความเป็น
ไทยในด้านการแต่งกาย มารยาท และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

๓.๘๓ ๐.๙๓ มาก 

รวม ๔.๐๑ ๐.๘๘ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔๔ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณาจารย์เข้าใจและซาบซึ้ง                 
ในเกียรติประวัติและคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อชาติบ้านเมือง 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ คณาจารย์รับรู้และตระหนัก
ถึงอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทยให้แก่นักศึกษา                 
และคณาจารย์มีความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๔๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ 
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรมการสอน
ของคณาจารย ์

 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน ๔.๒๖ ๐.๗๔ มาก 
 ๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ ๔.๒๐ ๐.๗๘ มาก 
 ๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง  

ได้ทดลองใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์            
ต่าง ๆ และได้สร้างความรู้ใหม่  

๔.๑๗ ๐.๗๙ มาก 

   ๔. คณาจารย์สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ ๔.๑๕ ๐.๘๔ มาก 
๕. คณาจารย์มีความสามารถในการบรรยายและถ่ายทอด

ความรู้ 
๔.๒๓ ๐.๗๓ มาก 



๑๒๑ 
 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๖. คณาจารย์มีความทันสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู้ ๔.๑๗ ๐.๗๘ มาก 
๗. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน ๔.๒๒ ๐.๗๔ มาก 
๘. คณาจารย์มีความสามารถในการจูงใจและเสริมแรง ๔.๑๖ ๐.๗๕ มาก 
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา ๔.๓๖ ๐.๗๘ มาก 

๑๐. คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ๔.๓๓ ๐.๗๔ มาก 
๑๑. คณาจารย์มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผล           

นักศึกษา 
๔.๒๕ ๐.๗๖ มาก 

๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา ๔.๓๐ ๐.๘๐ มาก 
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นักศึกษารักษา

ระเบียบวินัย 
๔.๑๗ ๐.๙๐ มาก 

๑๔. คณาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ท้ังในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

๔.๒๘ ๐.๘๑ มาก 

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการท างานได ้

๔.๒๓ ๐.๗๙ มาก 

๑๖. คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของตนเอง ๔.๒๒ ๐.๗๔ มาก 
๑๗. คณาจารย์มีความผูกพันต่อนักศึกษา ๔.๒๒ ๐.๘๒ มาก 

รวม ๔.๒๓ ๐.๗๙ มาก 
  

 จากตารางที่ ๔๕ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ 
คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา และคณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา
ตามล าดับ 
 

๔.๔ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นการสอบถาม                 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี               
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

    ๔.๔.๑ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี 
ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี สามารถแสดง

ได้ดังตารางที ่๔๗ – ๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 
ตารางท่ี ๔๖  จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 

 
 

สถานภาพ 
จ านวนคน 
ทัง้หมด 

จ านวนคน 
ที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒๓ ๒๑ ๙๑.๓๐ 
๒. กรรมการสภาวิชาการ ๑๖ ๑๑ ๖๘.๗๕ 
๓. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๒๓ ๑๑ ๔๗.๘๓ 
๔. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๒๑ ๒๐ ๙๕.๒๔ 
๕. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ๙๓ ๗๑ ๗๖.๓๔ 
๖. กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ๒๘ ๑๘ ๖๔.๒๙ 
๗. ผู้น าในองค์การนักศึกษา ๘ ๘ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๒๑๒ ๑๖๐ ๗๕.๔๗ 
  
 จากตารางที่ ๔๖ พบว่า พบว่า จ านวนผู้ประเมินที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม มีจ านวน ๑๖๐ 
คน จากจ านวนทั้งหมด ๒๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๗ โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) รองลงมา ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ตามล าดับ 
และส่วนน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้น าในองค์การนักศึกษา ดังแผนภูมิที่ ๑๑ 

 

 
  

แผนภูมิที่ ๑๑ สถานภาพผู้ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี



๑๒๓ 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีโดยรวมเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ตารางท่ี ๔๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีโดยรวม 
 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี 
ของอธิการบดี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 
ด้านที่ ๑ คุณลักษณะผู้น า ๔.๓๘ ๐.๗๔ มาก ๔.๔๑ ๐.๗๒ มาก ๔.๔๓ ๐.๘๐ มาก 
ด้านที่ ๒ การบริหารงานตามหน้าที ่ ๔.๔๑ ๐.๖๗ มาก ๔.๔๓ ๐.๗๑ มาก ๔.๔๓ ๐.๗๗ มาก 
ด้านที่ ๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๔.๓๖ ๐.๗๖ มาก ๔.๓๙ ๐.๗๒ มาก ๔.๓๘ ๐.๘๐ มาก 

รวม ๔.๓๕ ๐.๗๓ มาก ๔.๔๑ ๐.๗๒ มาก ๔.๔๑ ๐.๗๙ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔๗ พบว่า การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีโดยรวม เฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณลักษณะผู้น า และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ปีงบ ประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณลักษณะผู้น า และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านคุณลักษณะผู้น า และด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามล าดับ ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านคุณลักษณะผู้น าและการบริหารงานตามหน้าที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนด้านการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  มีค่าเฉลี่ยมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ถ้าเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๖๑ จะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๐.๐๑ อยู่ในระดับเดียวกันคืออยู่ในระดับมาก 
แสดงได้ดังแผนภูมิที่ ๑๒ 



๑๒๔ 
 

 
 

แผนภูมิที ่๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี โดยรวม เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๑๒๕ 
 
ตารางท่ี ๔๘ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่                      
   ของอธิการบดี ด้านคุณลักษณะผู้น า 
 

คุณลักษณะผู้น า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. มี วิ สั ยทั ศน์ ในการบริ หา รจั ดการ เ พ่ือก าหนดทิ ศทา ง             
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ          

๔.๔๒ ๐.๘๐ มาก 

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๔.๔๙ ๐.๗๙ มาก 

๓. มีความสามารถในการชี้น าและรับผิดชอบต่อสังคม   ๔.๔๑ ๐.๘๑ มาก 
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ    ๔.๓๔ ๐.๘๓ มาก 
๕. สร้างขวัญก าลังใจและให้การสนับสนุนความก้าวหน้าและ

สวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม  
๔.๔๔ ๐.๗๙ มาก 

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่ายและ
สนับสนุนการท างานเป็นทีม   

๔.๔๘ ๐.๗๘ มาก 

๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา ๔.๔๙ ๐.๗๖ มาก 
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย 
๔.๓๘ ๐.๘๑ มาก 

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

๔.๓๗ ๐.๗๙ มาก 

๑๐. แ ส ด ง ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ มี                        
ความเจริญก้าวหน้า 

๔.๕๑ ๐.๘๐ มากที่สุด 

รวม ๔.๔๓ ๐.๘๐ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔๘ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี ด้านคุณลักษณะผู้น า 
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย                  
ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และ                  
มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา และมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงาน            
กับทุกฝ่ายและสนับสนุนการท างานเป็นทีม ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 
ตารางท่ี ๔๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ  
   อธิการบดี ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ 
 

การบริหารงานตามหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

 ๑. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ และของ
มหาวิทยาลัย        

๔.๔๙ ๐.๗๕ มาก 

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๕๐ ๐.๗๕ มาก 

 ๓. ควบคุม ดูแล บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ 
ของมหาวิทยาลัย  

๔.๔๑ ๐.๗๙ มาก 

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

๔.๔๔ ๐.๗๖ มาก 

๕. ควบคุมดูแล สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้             
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ      
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๓๕ ๐.๗๙ มาก 

๖. จัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ๔.๔๑ ๐.๗๗ มาก 
๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม

เป้าหมายอย่างครบถ้วน 
๔.๔๓ ๐.๗๔ มาก 

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ๔.๓๗ ๐.๗๕ มาก 
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ ๔.๔๗ ๐.๗๖ มาก 

๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจนครอบคลุม
ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

๔.๔๒ ๐.๗๙ มาก 

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ                
เพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

๔.๔๒ ๐.๗๖ มาก 

๑๒. ดู แลการแต่ งตั้ ง และถอดถอนผู้ บ ริ ห า รมหาวิทยาลั ย                      
ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

๔.๓๕ ๐.๘๓ มาก 

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๔.๔๗ ๐.๗๖ มาก 

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ไปบริหารงาน 

๔.๔๔ ๐.๗๙ มาก 

รวม ๔.๔๓ ๐.๗๗ มาก 
 

  
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 
 จากตารางที่ ๔๙ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี  ด้านการบริหารงาน             
ตามหน้าที่ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย รักษาระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ  และส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ             
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๕๐  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี                             
   ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

๑. หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และ            
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

๔.๓๑ ๐.๘๑ มาก 

๒. หลักประสิทธิภาพ : บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้
ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

๔.๓๐ ๐.๘๓ มาก 

๓. หลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๔.๓๓ ๐.๗๖ มาก 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่            
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ  

๔.๔๒ ๐.๗๕ มาก 

๕. หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  
มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้               

๔.๔๔ ๐.๗๙ มาก 

๖. หลักการมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง   
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย                   

๔.๔๐ ๐.๘๐ มาก 

๗. หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่ส่วนงาน
ต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีให้แก่
มหาวิทยาลัย 

๔.๓๖ ๐.๘๐ มาก 

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

๔.๔๕ ๐.๗๗ มาก 

๙. หลักความเสมอภาค : บริหารจัดการโดยยึดหลัก                 
ความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   

๔.๓๔ ๐.๘๑ มาก 

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : บริหารงานมหาวิทยาลัย โดยเน้น
กระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และ              
เสียประโยชน์ 

๔.๔๓ ๐.๘๐ มาก 

รวม ๔.๓๘ ๐.๘๐ มาก 



๑๒๘ 
 
 

 จากตารางท่ี ๕๐ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี ด้านการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ เกี่ยวข้อง                    
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน 
และตรวจสอบได้ และหลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : บริหารงานมหาวิทยาลัย โดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลง
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และเสียประโยชน์ ตามล าดับ             
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของอธิการบดี) 
 

  ๑. ด้านอาคารสถานที่ 
   มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงในเรื่องการจัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรวม การจัดระบบ
รักษาความปลอดภัย สถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สถานที่ทิ้งขยะ ห้องน้ า พ้ืนที่ใช้สอยส าหรับ
นักศึกษา การปลูกต้นไม้เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศและการจัดการวัสดุสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๒. ด้านบริหารจัดการ 
   มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการแก้ปัญหาจ านวนอาจารย์ของหลักสูตรที่ขาดแคลนรวมถึง 
การผลักดันให้อาจารย์ได้พัฒนาการท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์เพ่ือช่วยยกระดับมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น รวมทั้ง
การส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้โดดเด่นโดยการจัดหาเครื่องมือและศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมและท้องถิ่น
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 

   ๔.๔.๒ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน 

 

ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน สามารถแสดงได้ดังตารางที ่๕๒ – ๖๐ 
 

ตารางท่ี ๕๑ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 

สถานภาพ 
จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

๑. คณาจารย์ ๕๕๔ ๓๘๔ ๖๙.๓๑ 
๒. หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ ๓๓๓ ๒๔๗ ๒๗.๘๕ 

รวม ๘๘๗ ๖๓๑ ๗๑.๑๔ 
 

 จากตารางที่ ๕๑ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๖๓๑ คน จากจ านวนทั้งหมด 
๘๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๔ โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ รองลงมา ได้แก่หัวหน้าส านักงานหรือ
เจ้าหน้าที ่แสดงได้ดังแผนภูมิที่ ๑๓ 
 

 



๑๒๙ 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๑๓ สถานภาพผู้ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน  

 
 



๑๓๐ 
 
 

ตารางท่ี ๕๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน เปรียบเทียบ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ 

ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 
ด้านที่ ๑ คุณลักษณะผู้น า ๓.๘๗ ๐.๙๔ มาก ๔.๐๒ ๐.๘๔ มาก ๓.๙๙ ๐.๘๗ มาก 
ด้านที่ ๒ การบริหารงานตามหน้าที่ ๓.๙๒ ๐.๙๑ มาก ๔.๐๘ ๐.๗๗ มาก ๔.๐๖ ๐.๘๔ มาก 
ด้านที่ ๓ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓.๘๓ ๐.๙๗ มาก ๔.๐๒ ๐.๘๒ มาก ๓.๙๘ ๐.๙๑ มาก 

รวม ๓.๘๔ ๐.๙๓ มาก ๔.๐๖ ๐.๘๑ มาก ๔.๐๒ ๐.๘๗ มาก 
 

 จากตารางที่ ๕๒ พบว่า การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ทั้ง ๓ ด้าน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                         
ทั้งสามปีงบประมาณ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดทั้งสามปีงบประมาณ  แสดงได้ดัง
แผนภูมิที่ ๑๔ 

 
แผนภูมิที่ ๑๔ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน โดยรวมเปรียบเทียบ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๑๓๑ 
 
ตารางที่ ๕๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านคุณลักษณะผู้น า 
 
 

ด้านคุณลักษณะผู้น า ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

ความหมาย 

๑. มี วิ สั ยทั ศน์ ในการบริ ห ารจั ดการ เ พ่ื อ ก าหนดทิศทา ง  
การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/
ส านักงาน อย่างมีคุณภาพ 

๓.๙๗ ๐.๘๙ มาก 

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๓.๙๕ ๐.๙๓ มาก 

๓. มีความสามารถในการชี้น าและรับผิดชอบต่อสังคม ๓.๙๖ ๐.๘๘ มาก 
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ    ๔.๐๑ ๐.๘๔ มาก 
๕. สร้างขวัญก าลั งใจ และให้การสนับสนุนความก้าวหน้า 

และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 
๓.๙๔ ๐.๙๓ มาก 

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่าย 
และสนับสนุนการท างานเป็นทีม 

๓.๙๙ ๐.๘๙ มาก 

๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา ๔.๐๖ ๐.๘๖ มาก 
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน 
๓.๙๘ ๐.๘๘ มาก 

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์

๓.๙๗ ๐.๘๖ มาก 

๑๐. แสดงความมุ่งม่ันในการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ส านักงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

๔.๐๕ ๐.๘๕ มาก 

รวม ๓.๙๙ ๐.๘๗ มาก 
 
 

 จากตารางที่ ๕๓ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านคุณลักษณะผู้น า โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ แสดงความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้า และแสวงหาความรู้ 
เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 
ตารางที่ ๕๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหาร คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ 
 

การบริหารงานตามหน้าที่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

๑. บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/
ส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๑๔ ๐.๘๑ มาก 

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ๔.๑๓ ๐.๘๐ มาก 
๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/

โรงเรียน/ส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๐๘ ๐.๘๕ มาก 

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

๔.๐๔ ๐.๘๗ มาก 

๕. ควบคุม ดูแล สถานที่และทรัพย์สินของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๐๕ ๐.๘๖ มาก 

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

๔.๐๙ ๐.๘๔ มาก 

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างครบถ้วน 

๔.๐๗ ๐.๘๐ มาก 

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ๔.๐๘ ๐.๘๒ มาก 
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ ๔.๐๕ ๐.๘๗ มาก 

๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชัดเจน ครอบคลุม
ภารกิจต่าง ๆ ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/
ส านักงาน 

๔.๐๖ ๐.๘๗ มาก 

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

๔.๐๒ ๐.๘๘ มาก 

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

๔.๐๒ ๐.๘๖ มาก 

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ                
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ส านักงาน 

๔.๐๘ ๐.๘๒ มาก 

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

๔.๐๔ ๐.๘๔ มาก 

รวม ๔.๐๖ ๐.๘๔ มาก 
  



๑๓๓ 
 
  จากตารางที่ ๕๔ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และจัดท า
แผนพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ 
 

  ตารางท่ี ๕๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/  
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

๑. หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และ             
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

๓.๙๗ ๐.๙๒ มาก 

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

๓.๙๘ ๐.๙๒ มาก 

๓. หลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๔.๐๒ ๐.๘๘ มาก 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

๔.๐๓ ๐.๘๘ มาก 

๕. หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  
มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้                

๓.๙๖ ๐.๙๗ มาก 

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

๓.๙๘ ๐.๙๒ มาก 

๗. หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงาน           
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดีให้แก่คณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน 

๓.๙๕ ๐.๙๐ มาก 

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

๔.๐๐ ๐.๙๑ มาก 

๙. หลักความเสมอภาค : บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่า
เทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๓.๘๕ ๐.๙๓ มาก 

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : บริหารงานคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน โดยเน้นกระบวนการหา
ข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และเสียประโยชน์ 

๓.๙๙ ๐.๙๑ มาก 

รวม ๓.๙๘ ๐.๙๑ มาก 



๑๓๔ 
 
 

 จากตารางที่ ๕๕ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ หลักการตอบสนอง : 
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้ เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และหลักนิติธรรม : 
ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ            
 

ตารางที่ ๕๖ จ านวนผู้ประเมิน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน จ าแนก
ตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน 

 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/
ส านักงาน 

จ านวน 
ผู้ประเมิน 

โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑. คณะครุศาสตร์  ๖๕ ๔.๐๐ ๐.๙๖ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๘๗ ๓.๘๖ ๐.๙๐ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๑ ๓.๙๙ ๐.๗๑ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๕๙ ๓.๘๗ ๐.๙๖ มาก 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๔๓ ๓.๘๓ ๐.๙๔ มาก 

๖. วิทยาลัยการดนตรี ๓๑ ๔.๑๓ ๑.๐๐ มาก 
๗. บัณฑิตวิทยาลัย   ๘ ๔.๕๕ ๐.๖๒ มากที่สุด 
๘. ส านักงานอธิการบดี ๙๕ ๔.๑๑ ๐.๘๗ มาก 
๙. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๑๙ ๔.๐๓ ๑.๑๕ มาก 

๑๐. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๘ ๔.๓๔ ๐.๕๙ มาก 
๑๑. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๖ ๔.๔๑ ๐.๖๐ มาก 
๑๒. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๖ ๔.๔๑ ๐.๖๐ มาก 
๑๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๗ ๓.๘๑ ๐.๗๔ มาก 
๑๔. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๓๕ ๔.๔๘ ๐.๖๖ มาก 
๑๕. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๖ ๓.๙๑ ๐.๗๒ มาก 
๑๖. ส านักกิจการนักศึกษา ๑๐ ๓.๕๑ ๐.๘๓ มาก 
๑๗. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๔ ๓.๕๓ ๐.๕๐ มาก 
๑๘. หน่วยตรวจสอบภายใน ๕ ๓.๕๘ ๐.๘๖ มาก 
๑๙. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๘ ๔.๒๖ ๐.๗๕ มาก 
๒๐. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๘ ๔.๕๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

รวม ๖๓๑ ๔.๐๒ ๐.๘๗ มาก 
 



๑๓๕ 
 
 จากตารางที่ ๕๖ พบว่า ผลประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ทั้ง ๓ ด้าน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า 
คณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วิทยาลัยการดนตรี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน พบว่า หน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย รองลงมาได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ส านัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๕๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ 
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านคุณลักษณะผู้น า จ าแนกตามคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน  

 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/
ส านักงาน 

จ านวน 
ผู้ประเมิน 

ด้านคุณลักษณะผู้น า 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑. คณะครุศาสตร์  ๖๕ ๓.๙๘ ๑.๐๖ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๘๗ ๓.๘๘ ๐.๘๖ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๑ ๓.๙๘ ๐.๗๒ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๕๙ ๓.๘๗ ๐.๙๖ มาก 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๔๓ ๓.๗๘ ๐.๙๘ มาก 

๖. วิทยาลัยการดนตรี ๓๑ ๔.๑๐ ๑.๐๒ มาก 
๗. บัณฑิตวิทยาลัย   ๘ ๔.๔๑ ๐.๗๕ มาก 
๘. ส านักงานอธิการบดี ๙๕ ๔.๐๓ ๐.๘๗ มาก 
๙. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๑๙ ๔.๐๙ ๑.๑๓ มาก 

๑๐. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๘ ๔.๒๙ ๐.๕๘ มาก 
๑๑. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๖ ๔.๒๕ ๐.๖๒ มาก 
๑๒. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๖ ๔.๖๘ ๐.๕๐ มากที่สุด 
๑๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๗ ๓.๘๑ ๐.๗๖ มาก 
๑๔. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๓๕ ๔.๓๘ ๐.๖๘ มาก 
๑๕. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๖ ๓.๙๑ ๐.๗๕ มาก 
๑๖. ส านักกิจการนักศึกษา ๑๐ ๓.๕๐ ๐.๙๔ มาก 
๑๗. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๔ ๓.๕๓ ๐.๕๐ มาก 
๑๘. หน่วยตรวจสอบภายใน ๕ ๓.๕๘ ๐.๘๐ มาก 
๑๙. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๘ ๔.๑๖ ๐.๗๘ มาก 
๒๐. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๘ ๔.๕๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

รวม ๖๓๑ ๓.๙๙ ๐.๘๗ มาก 
  

 จากตารางที่ ๕๗ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านคุณลักษณะผู้น า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  



๑๓๖ 
 
เมื่อจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน พบว่า ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ๕๘ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/

วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ จ าแนกตาม
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน 

  

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/
ส านักงาน 

จ านวน 
ผู้ประเมิน 

ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑. คณะครุศาสตร์  ๖๕ ๔.๑๕ ๐.๘๘ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๘๗ ๓.๙๒ ๐.๘๗ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๑ ๔.๐๒ ๐.๖๘ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๕๙ ๓.๙๐ ๐.๙๖ มาก 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๔๓ ๓.๘๘ ๐.๙๑ มาก 

๖. วิทยาลัยการดนตรี ๓๑ ๔.๒๑ ๐.๘๔ มาก 
๗. บัณฑิตวิทยาลัย   ๘ ๔.๖๐ ๐.๕๑ มากที่สุด 
๘. ส านักงานอธิการบดี ๙๕ ๔.๑๘ ๐.๘๖ มาก 
๙. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๑๙ ๔.๐๐ ๑.๑๘ มาก 

๑๐. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๘ ๔.๓๘ ๐.๕๘ มาก 
๑๑. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๖ ๔.๕๔ ๐.๕๒ มากที่สุด 
๑๒. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๖ ๔.๖๙ ๐.๔๖ มากที่สุด 
๑๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๗ ๓.๙๗ ๐.๖๑ มาก 
๑๔. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๓๕ ๔.๕๓ ๐.๖๓ มากที่สุด 
๑๕. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๖ ๓.๘๙ ๐.๖๗ มาก 
๑๖. ส านักกิจการนักศึกษา ๑๐ ๓.๕๐ ๐.๘๗ มาก 
๑๗. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๔ ๓.๕๐ ๐.๕๐ มาก 
๑๘. หน่วยตรวจสอบภายใน ๕ ๓.๕๒ ๐.๘๗ มาก 
๑๙. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๘ ๔.๒๔ ๐.๘๔ มาก 
๒๐. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๘ ๔.๕๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

รวม ๖๓๑ ๔.๐๖ ๐.๘๔ มาก 
 

 จากตารางที่ ๕๘ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน พบว่า ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย และส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ตามล าดับ 
 
 



๑๓๗ 
 
ตารางที่ ๕๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/

วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนก
ตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน 

 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/
ส านักงาน 

จ านวน 
ผู้ประเมิน 

ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑. คณะครุศาสตร์  ๖๕ ๓.๘๓ ๐.๙๕ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๘๗ ๓.๗๗ ๐.๙๖ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๑ ๓.๙๕ ๐.๗๕ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๕๙ ๓.๘๔ ๐.๙๕ มาก 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๔๓ ๓.๘๐ ๐.๙๓ มาก 

๖. วิทยาลัยการดนตรี ๓๑ ๔.๐๗ ๑.๑๖ มาก 
๗. บัณฑิตวิทยาลัย   ๘ ๔.๖๐ ๐.๖๒ มากที่สุด 
๘. ส านักงานอธิการบดี ๙๕ ๔.๑๐ ๐.๘๘ มาก 
๙. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๑๙ ๔.๐๑ ๑.๑๓ มาก 

๑๐. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๘ ๔.๓๕ ๐.๕๙ มาก 
๑๑. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๖ ๔.๔๐ ๐.๖๔ มาก 
๑๒. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๖ ๔.๗๗ ๐.๕๐ มากที่สุด 
๑๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๗ ๓.๕๗ ๐.๘๐ มาก 
๑๔. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเดจ็ฯ ๓๕ ๔.๕๑ ๐.๖๗ มากที่สุด 
๑๕. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๖ ๓.๙๓ ๐.๗๕ มาก 
๑๖. ส านักกิจการนักศึกษา ๑๐ ๓.๕๒ ๐.๘๔ มาก 
๑๗. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๔ ๓.๕๗ ๐.๕๐ มาก 
๑๘. หน่วยตรวจสอบภายใน ๕ ๓.๖๘ ๐.๙๑ มาก 
๑๙. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๘ ๔.๓๘ ๐.๕๖ มาก 
๒๐. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๘ ๔.๕๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

รวม ๖๓๑ ๓.๙๘ ๐.๙๑ มาก 
 

 

 จากตารางที่ ๕๙ พบว่า  ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน /ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน พบว่า ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ตามล าดับ 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
(การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน) 
  ๑. ด้านการเรียนการสอน 
   มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์และเน้นสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ทางวิชาการให้นักศึกษามากยิ่งขึ้น จัดเตรียมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ด้านการศึกษาให้ครบตาม
จ านวนห้องเรียน ควรสอนนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในด้านการเรียน เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ
มากกว่าการให้ท่องจ าทฤษฎีและผสมผสานเรื่องเทคโนโลยีในด้านการเรียน การสอน เพ่ือรองรับ
ปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ให้มีนักศึกษาต่างประเทศมาเรียนมากขึ้น 
นอกเหนือจากนักศึกษาจีนเพ่ือกระตุ้นบรรยากาศและการใช้ภาษาท่ีหลากหลาย 

๒. ด้านอาคารสถานที่ 
  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงจ านวนห้องเรียนให้มีความเพียงพอต่อนักศึกษา จัดสภาพแวดล้อม

ที่มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ เช่น ความสว่าง การปรับอุณหภูมิภายในห้องที่ไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป  
ควรมีสถานที่ส าหรับการส่งเสริมสุขภาพ พ้ืนที่ส าหรับให้นักศึกษาท ากิจกรรมรวมถึงสถานที่ส าหรับการสูบบุหรี่
ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

๓. ด้านระเบียบ 
   มหาวิทยาลัยควรมีการปรับเปลี่ยนภาพรวมของอาจารย์และนักศึกษาให้เป็นอัตลักษณ์
เดียวกันตามวิทยฐานะที่ตนเป็นอยู่ 

๔. ด้านการบริหารงาน 
   มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงในด้านการสร้างทัศนคติใหม่ ๆ ให้ผู้น าในการบริหารงานและ  
จัดอบรมการสร้างทัศนคติที่ ดีให้แก่ผู้น า กวดขันเรื่องคุณภาพด้านการศึกษาให้ทัดเทียมกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยด้วยกัน เน้นการสร้างองค์กรแห่งรอยยิ้มหากทุกคนรักและสามัคคีกันจะก่อให้เกิดพลัง                     
ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับงานที่มีทั้งหมด ระบบต่าง ๆ ที่จะรองรับการท างานของอาจารย์ควรท าให้ดีและ
ถูกต้อง โดยเฉพาะระบบการประกันคุณภาพ 

๕. ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ  
สร้างสังคมบ้านสมเด็จให้ก้าวไกลถึงต่างประเทศ ควรท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ                   
เพ่ือให้นักศึกษาหาสถานที่ฝึกงานได้ง่ายขึ้น 

๖. ด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
   มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบสารสนเทศ Wifi ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์สามารถค้นคว้า วิจัย และเตรียมการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเพ่ิม
ห้องปฏิบัติการส าหรับหลักสูตรทีจ่ าเป็น ลดการสอนแบบหน้ากระดานเป็นการปฏิบัติและฝึกงานจริง 
 
 
 



๑๓๙ 
 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 

 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย                             
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้
และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           
๓) การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ๔) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี และผู้บรหิารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ที่เก่ียวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จ านวน ๗๔๔ คน 
พบว่า ผู้ประเมินเห็นว่าในภาพรวมผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐                
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมากทั้งสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยปีงบประมาณ                      
พ.ศ.  ๒๕๖๐ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ ยสู งสุด รองลงมา  ได้แก่                            
ด้านการบริหารงานเชิงระบบ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ปีงบประมาณ                       
พ.ศ.  ๒๕๖๑ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ ยสู งสุด รองลงมา ได้ แก่                            
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารงานเชิงระบบ ตามล าดับ และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา ได้แก่  
การบริหารงานเชิงระบบ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ 
  ๒. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน ๙,๗๑๐ คน 
พบว่า นักศึกษาเห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมากทั้งสองปี                
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่  ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และ                         
ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ตามล าดับ ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านพฤติกรรมการสอน                  
ของคณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิต                 
ของมหาวิทยาลัย และด้านการให้บริการของหน่วยงานฯ ตามล าดับ 
   ๓. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับคณาจารย์ทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน 
๓๙๒ คน พบว่า คณาจารย์เห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า               
ด้านการให้บริการของหน่วยงานฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ และ
ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 



๑๔๐ 
 
   ๔. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี 
และผู้บิหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน โดยใช้แบบสอบถามกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วน
รับทราบผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับ ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 
    ๔.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี จ านวน ๑๖๐ คน โดยผู้ประเมินให้
ความเห็นในภาพรวมผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมากทั้งสามปี เมื่อพิจารณา                 
เป็นรายด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่                     
ด้านคุณลักษณะผู้น า และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑               
ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณลักษณะผู้น า และการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านคุณลักษณะผู้น า และด้านการบริหารงาน
ตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ 
    ๔.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ส านักงาน ทั้งด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารทั้งในกลุ่มคณาจารย์ และหัวหน้าส านักงาน หรือเจ้าหน้าที่ จ านวน ๖๓๑ คน โดยผลการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ โรงเรียน/ส านักงาน ทั้ง ๓ ด้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมากทั้งสามปี มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้งสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วิทยาลัยการดนตรี 
คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ส านักงาน พบว่า หน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย รองลงมาได้แก่ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามล าดับ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. น่าชื่นชมกับผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และผลการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของอธิการบดีและผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ที่อยู่ในระดับดี
ทั้งสิ้น แม้เมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีงบประมาณก่อน จะมีค่าเฉลี่ยในบางเรื่องเพ่ิมขึ้นบ้าง บางเรื่องลดลงบ้าง 
แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับดีเช่นเดิม 

๒. ควรพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัย และการให้บริการของหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอีก ทั้งควรแก้ปัญหาเช่นพ้ืนที่จอดรถไม่ เพียงพอ การดูแลความสะอาดห้องน้ ายังไม่ทั่วถึง  
การบริการระบบ wifi ยังไม่สะดวกรวดเร็ว เป็นต้น ควบคู่ไปด้วย 

 



๑๔๑ 

ผลการประเมินส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบอธิการบดี และ
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร และติดตามผลการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการฯ จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

  ๑. การเข้าพบอธิการบดีเพื่อหารือ เรื่อง แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 อธิการบดีได้น าเสนอแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกําหนดไว๎ ๔ ด๎าน คือ   

๑) การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท๎องถิ่น  
๒) พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม  
๓) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเดํน 

บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสูํความเป็นเลิศ  
๔) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูํความเป็นเลิศ  
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจําเป็นต๎องเน๎นทั้ง ๔ ด๎าน ควบคูํไปพร๎อมกัน โดยขณะนี้มหาวิทยาลัย 

ได๎เรํงการดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเดํน  
บนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสูํความเป็นเลิศ โดยเน๎นไปที่หลักสูตรความเป็นเลิศ เพ่ือตอบโจทย์การมีงานทํา
หลังจากสําเร็จการศึกษา แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสามารถอธิบายได๎ ดังตํอไปนี้  

๑) สิ่งที่เน๎นในปีที่ผํานมาและในปีถัดไป คือ การกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาด๎วยการ
ปรับแผนยุทธศาสตร์ให๎ไปสูํความเป็นเลิศ ในขณะนี้ได๎มีการรวมกลุํมของอาจารย์ในแตํละหลักสูตร  
เพ่ือปรับกระบวนการคิดและนําไปพัฒนาหลักสูตรใหมํ  

๒) การบริหารภาระงานของคณาจารย์ และบุคลากร ให๎เปลี่ยนไปจากเดิม เชํน จากเดิม  
มีชั่วโมงการสอนมากก็จะปรับเป็นการทํางานวิจัย การบริการวิชาการแกํชุมชนเข๎ามาแทนที่ การดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม  
จะเป็นการดําเนินการควบคูํกันไป ดังนั้น ไมํวําทางมหาวิทยาลัยจะเน๎นเรื่องใด ก็มีผลทําให๎เรื่องอ่ืน ๆ  มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามไปด๎วย  

๓) การเน๎นการทําวิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือยกระดับการพัฒนาท๎องถิ่น 

๔) มหาวิทยาลัยได๎เปิดหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือรองรับบุคคลในชํวงวัยอ่ืน ๆ เชํน การพัฒนา
ทักษะ อาชีพ หรือความสนใจของผู๎สูงวัย เชํน การเต๎นลีลาศ การวาดภาพ เป็นต๎น ซึ่งได๎รับความสนใจจากผู๎สูงวัย
เข๎ามาเรียนจํานวนมาก ดังนั้นหากมีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข๎ามาศึกษาน๎อยลง คณาจารย์ต๎องสร๎าง
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจเหลํานี้รองรับ  

๕) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีหนํวยทํางานประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ดําเนินการบริการ
วิชาการในเชิงบูรณาการกับหนํวยงานในท๎องถิ่นท้ังในกรุงเทพมหานครและตํางจังหวัด  



๑๔๒ 

๖) ในปีที่ผํานมามหาวิทยาลัยได๎เน๎นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เป็นอยํางมาก  
สํงผลให๎อาจารย์ได๎รับตําแหนํงทางวิชาการที่สูงขึ้นเกินเป้าหมายที่กําหนดไว๎แล๎ว และกําลังจะได๎เป้าหมาย  
ตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดของการตรวจประกันคุณภาพ 

๗) ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่ได๎ 
ให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อยํางมาก ในรอบปีที่ผํานมา เชํน การกําหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดของหลักสูตร
โดดเดํน ซึ่งมหาวิทยาลัยได๎มีการประชุมและจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดหลักสูตรความเป็นเลิศ 
และหลักสูตรความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมีจํานวน 
๙ ตัวชี้วัด และได๎จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศ ตามอัตลักษณ์ที่โดดเดํนของมหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
สนับสนุนทุนการศึกษา ให๎นักศึกษาที่ได๎รับรางวัลจากการประกวดแขํงขันกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

๒. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
คือ การตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ จ านวน ๑๑ หลักสูตร ที่สังกัดคณะทั้ง ๔ คณะ และ ๑ วิทยาลัย 
และการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในระดับส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน จ านวน ๑๒ หน่วยงาน  
การตรวจเยี่ยมดังกล่าวคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้พบกับ
ประธานสาขาวิชาและคณาจารย์ในสาขารวมทั้งหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  เพื่อรับทราบ
ผลการด าเนินงาน และรับฟังปัญหาความต้องการเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน ดังนี้ 

 

ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสตูรและส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน 

ที่ วัน/เดือน/ป ี หลักสูตร/บัณฑติวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ส านักงาน 

เวลา สถานที่ 

๑. 
วันจันทร์ที่ ๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สาขาวชิาภาษาไทย (ค.บ.) 
สาขาวชิาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
สาขาวชิานาฏยศิลป์ (ศป.บ.)            

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ห๎อง ๒๗๐๗ อาคาร ๒๗ 

๒. วันพุธที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สาขาวชิาจิตวิทยา (ศศ.บ.)            
สาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.)            

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๓๐ (๓๐๐๕๐๑) 

๓. 
วันพุธที่ ๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สาขาวชิาแอนิเมชัน่และดิจิทัลมเีดีย (วท.บ.) 
สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(วท.บ.) 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ห๎องประชุม ชัน้ ๑๓ 
อาคาร ๖ 

๔. วันพุธที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สาขาวชิาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 
สาขาวชิาดนตรีตะวนัตกศึกษา (ค.บ.) 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๒๙ ชั้น ๓ 

๕. วันพุธที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

สาขาวชิาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 
โรงเรียนสาธิตฯ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

อาคาร ๗ 
โรงเรียนสาธิตฯ 

๖. 

วันพุธที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

บัณฑิตวิทยาลยั 
สํานักงานสภามหาวทิยาลัย ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาคาร ๖ ชั้น ๑๓ สํานักสงํเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
สํานักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 



๑๔๓ 
 

 
 

 ๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
  ผลการด าเนินงาน 
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) แผนการรับ จํานวนที่รับได๎จริง แผนรับ ๙๐ คน รับจริง ๖๘ คน รายงานตัว ๖๗ คน 
สละสิทธิ์ ๑ คน 
 ๒) ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ๑๙,๘๐๐ บาท 
 ๓) อัตราการคงอยูํ / Drop out ของนักศึกษา และอัตราการสําเร็จการศึกษา นักศึกษา
ตั้งแตํรหัส ๕๕ จนถึงปัจจุบัน มีอัตราการคงอยูํ และอัตราการสําเร็จการศึกษา ๘๐% ขึ้นไป สํวนอัตราการ 
Drop out มีมากท่ีสุดคือประมาณ ๔-๕ คน / รุํน 
 ๔) อัตราการได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย สอบผํานภาค ก และ ข ได๎ ๗๔ คน และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษาที่สอบผําน
โครงการ คพท. ดังนี้ 
  ชั้นปีที่ ๓ รหัส ๖๐ จํานวน ๑๔ คน 
  ชั้นปีที่ ๔ รหัส ๕๙ จํานวน ๒๙ คน 
  ชั้นปีที่ ๕ รหัส ๕๘ จํานวน ๓๐ คนและนักศึกษาที่จบปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รหัส ๕๖) 
ได๎บรรจุเป็นครูในโครงการ ค.พท. จํานวน ๒๓ คน ครู กทม. จํานวน ๔ คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่จบ 
ในปีการศึกษาดังกลําวสอบครูของ สพฐ.ได๎อีกจํานวนหนึ่ง 
 ๕) ความพึงพอใจของนายจ๎างตํอบัณฑิต ในปีที่ผํานมา นายจ๎างสํวนใหญํยังเข๎ามาตอบ 
ในระบบน๎อยมาก จึงไมํสามารถประมวลผลได๎ แตํหากสรุปจากจํานวนที่ตอบมา โดยภาพรวม นายจ๎างมีความ 
พึงพอใจในระดับ มาก (๓.๘๔) 
 ๖) ผลงานเดํน / ความภาคภูมิใจของนักศึกษา ในปีการศึกษาที่ผํานมา นักศึกษา 
ในสาขาวิชา เข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการได๎รับรางวัล ดังนี้  
  รางวัลชนะเลิศประเภททีม ในการแขํงขันสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา  
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขํงขันเขียนเรียงความระดับอุดมศึกษา  
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภททีม ระดับอุดมศึกษา การแขํงขันร๎อยกรอง
รางวัลโลํพระราชทานสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ ๒ การประกวดศิลปะการสร๎างสรรค์งานเขียนประเภท
ร๎อยกรอง และรางวัลผู๎ได๎รับคัดเลือกและยกยํองวํามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหํงประเทศไทย 

ที่ วัน/เดือน/ป ี หลักสูตร/บัณฑติวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ส านักงาน 

เวลา สถานที่ 

๗. 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ กันยายน 

๒๕๖๒ 

สํานักคอมพิวเตอร์ 
สํานักกิจการนักศึกษา 
สํานักวิเทศสัมพนัธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาคาร ๖ ชั้น ๑๓ 
สํานักงานอธิการบดี 
สํานักประชาสัมพนัธ์ฯ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 



๑๔๔ 

 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านงบประมาณ ทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

สาขาวิชามีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แตํจะประสบปัญหา 
ในเรื่องห๎องเรียนที่ไมํเพียงพอ และบางครั้งรายวิชาที่สอนในห๎องปฏิบัติการสาขา เมื่อมีอุปกรณ์ชํารุด ต๎องย๎าย
ห๎องเรียน ก็ไมํสามารถหาห๎องเรียนทดแทนได ๎

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
สาขาวิชาประสบปัญหาด๎านผู๎สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย  

ซึ่งในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ ต๎องจ๎างครูจากภายนอกมาสอนโดยใช๎งบประมาณสาขาวิชา 
ด้านบุคลากร  

ด๎านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  ปัจจุบัน สาขาวิชาขาดแคลน
อาจารย์ประจําสาขาวิชา เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ ๑ คน และ 
มีอาจารย์ลาออก  ๑ คน ทําให๎ปัจจุบันมีอาจารย์ในสาขาวิชาเหลือเพียง ๖ คน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
จะมีอาจารย์เกษียณอายุอีก ๑ คน ด๎วยเหตุดังกลําว จะสํงผลให๎จํานวนอาจารย์ในสาขาลดลง และสํงผล
กระทบตํอจํานวนการรับนักศึกษาใหมํที่ต๎องลดลงด๎วย เนื่องจากต๎องคํานึงถึงสัดสํวนอาจารย์ที่ต๎องนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ซึ่งต๎องมีสัดสํวนอาจารย์ : นักศึกษา เทํากับ ๑ : ๑๐ 

ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพื่อจัดการศึกษา 
เนื่องจากหลักสูตร ภาษาไทย (ค.บ.) ย๎ายไปสังกัดคณะหลัก (คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) ในขณะที่กระบวนการฝึกประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาดําเนินงานที่คณะครุศาสตร์ 
สํงผลตํอการประสานงาน ซึ่งบางครั้งสาขาวิชาต๎องรํวมกิจกรรมของคณะหลักที่ไมํเกี่ยวข๎องกับกระบวนการผลิตครู 
และยังต๎องรํวมกิจกรรมที่คณะครุศาสตร์ด๎วย 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ควรวิเคราะห์ผลในระยะยาวหากมีการขออัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการ เพราะในอนาคต
จํานวนนักศึกษาในแตํละหลักสูตรจะลดลงทั้งประเทศ อาจทําให๎มีสัดสํวนของอาจารย์เกินภาระงาน หากสามารถ
ใช๎ทรัพยากรบุคคลรํวมกันในมหาวิทยาลัย เชํน ผู๎ที่มีคุณวุฒิในสาขาเดียวกันหรือใกล๎เคียงกัน  จากตํางคณะ/
หลักสูตรที่จะมารํวมสอนในหลักสูตรได๎ แตํอยํางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรจัดสรรอัตรากําลังให๎แกํคณะและ
หลักสูตรตามความจําเป็น เพ่ือนําไปสูํการบริหารจัดการที่เป็นเลิศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๒) ควรวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ๎างเป็นผู๎
ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง และนําข๎อมูลที่วิเคราะห์ได๎มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต  
ให๎ตรงกับความต๎องการของนายจ๎างตํอไป  
 ๓) ควรติดตามข๎อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตให๎ได๎ครบทุกราย เนื่องจากมีผู๎ตอบแบบสํารวจ
คํอนข๎างน๎อย และต๎องติดตามข๎อมูลอยํางน๎อย ๕ ปี 
 ๔) ควรจัดทําข๎อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตให๎ได๎ครบ โดยรวบรวมข๎อมูลอยํางละเอียด 
และติดตามข๎อมูลในแตํละรุํนของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาตํอไปอยํางน๎อย ๕ ปี 
 ๕) หลักสูตรความเป็นเลิศควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการดําเนินการให๎ผํานครบทุก
ตัวชี้วัด ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด  
 ๖) ขอชื่นชมคณาจารย์ของหลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) และหลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.) ที่ได๎มีการ
รํวมกันสอนระหวํางหลักสูตร เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 



๑๔๕ 
 

 ๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
  การด าเนินงาน 
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) มีแผนการรับ จํานวนที่รับได๎จริง ๘๐/๘๑  
 ๒) ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ๒๘,๖๐๖.๔๐ บาท ตํอการผลิตบัณฑิต ๑ คน  

 ๓) อัตราการคงอยู่/ Drop out ของนักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 
จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่ 
คงอยู่ 

จ านวนที่
หายไป 

๒๕๕๘ ๖๒ ๒๘ ๒๖ ๓๖ 
๒๕๕๙ ๘๓ - ๖๗ ๑๖ 
๒๕๖๐ ๑๒๗ - ๑๐๘ ๑๙ 
๒๕๖๑ ๘๑ - ๗๖ ๕ 

 

 ๔) อัตราการได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ร๎อยละ ๙๐.๓๘ โดยร๎อยละของ
บัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทําคือ  ร๎อยละ ๙๔.๕๕  
 ๕) ความพึงพอใจของนายจ๎างตํอบัณฑิต ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต 
(คะแนนเต็ม ๕) ได ๎๔.๐๕ คะแนน (สูตรการคํานวณ = (SUM / Q / N) ๑,๕๕๖/๓๒/๑๒= ๔.๐๕) 
 ๖) ผลงานเดํน/ ความภาคภูมิใจของนักศึกษา  
 นางสาวธโนชา  มรรยาทอํอน เข๎ารํวมประกวดการอํานร๎อยแก๎วและขับร๎องเพลง
เทศกาล ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได๎ผํานเข๎ารอบ ๑๒ คนสุดท๎ายในการประกวด
ขับร๎องเพลงเทศกาล    
.   

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์/สายสนับสนุน) 
 บุคลากรสายสนับสนุนยังไมํได๎รับการบรรจุเนื่องจากไมํมีกรอบอัตรากําลัง    
 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่และงบประมาณ  
 ๑) ห๎องเรียนไมํเพียงพอตํอจํานวนนักศึกษา  
 ๒) งบประมาณการจัดการเรียนการสอนมีหลายครั้งที่ถูกแบํงออกเป็นรอบไมํมาพร๎อมกัน
ทําให๎การบริการจัดการโครงการในบางครั้งไมํเป็นไปตามเป้าหมายหรือสะดุด  
 ๓) อุปกรณ์ในห๎องเรียน บางห๎องชํารุด ทําให๎การเรียนการสอนที่ต๎องใช๎สื่อไมํสามารถใช๎การได ๎
 ๔) ขาดห๎องสมุดและหนังสืออ๎างอิงที่จําเป็นสําหรับนักศึกษา                                                        

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
๑) การสืบค้นข้อมูลเพ่ือจัดการเรียนการสอนหรือเพ่ือค้นคว้า มีข้อมูลให้สืบค้นน้อย  

ท าให้ผลสัมฤทธิททางการเรียนการสอนมีน้อย 
๒) ขาดห้องปฏิบัติการทางภาษาส าหรับวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เช่น วิชาพิธีกรและ 

ผู้ประกาศข่าว 



๑๔๖ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
นักศึกษาท่ีเข๎ามาสํวนใหญํประสบปัญหาขาดทุนทรัพย์ ต๎องทํางานขณะเรียนไปด๎วย 

ทําให๎ไมํสามารถทุํมเทกับการเรียนได๎เต็มที่ตามวัตถุประสงค์ท่ีผู๎สอนได๎วางไว๎  
ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพื่อการจัการศึกษา 

 การประสานงานกับคณะหรือสํวนกลางในบางครั้งเกิดความลําช๎าหรือมีเอกสารที่ตกค๎างไว๎
ที่คณะและไมํได๎แจ๎งแกํสาขาวิชา ทําให๎เกิดความลําช๎าในการดําเนินการ 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทําให๎ตัวชี้วัดอัตราภาวะการได๎งานทําใน ๑ ปี หลังการสําเร็จ
การศึกษาภายใน ๑ ปี ที่มีการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดด เพ่ือค๎นหากระบวนการที่ดี (Good Practice) ที่อาจม ี
การดําเนินการอยูํในหลักสูตร 
 ๒) ควรวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ๎างเป็นผู๎
ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง และนําข๎อมูลที่วิเคราะห์ได๎มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต  
ให๎ตรงกับความต๎องการของนายจ๎างตํอไป  
 ๓) ควรจัดทําข๎อมูลความพึงพอใจตํอผู๎ใช๎บัณฑิต โดยระบุถึงสาเหตุจากข๎อเสนอแนะ 
ที่ได๎รับ เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎รับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  ๔) หลักสูตรความเป็นเลิศควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการดําเนินการให๎ผํานครบทุก
ตัวชี้วัด ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด  
               

 ๒.๓ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 
  การด าเนินงาน  
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในตํางประเทศ 
 ๒) โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับสาขา 
 ๓) โครงการพัฒนาเครือขํายการจัดการเรียนการสอน (จัดจ๎างอาจารย์พิเศษ) 
 ๔) โครงการการสร๎างสรรค์ผลงานด๎านนาฏยศิลป์ (นาฏยศิลป์นิพนธ์) 
 ๕) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 ๖) โครงการไหว๎ครู  ครอบครูนาฏยศิลป์ 
 ๗) โครงการสํงนักศึกษาเข๎าฝึกงานกับบริษัท ณ ประเทศฮํองกง  
 ๘) โครงการสํงนักศึกษาเป็นครูอาสาสมัคร ณ ประเทศอเมริกา เยอรมัน   
 ๙) ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร  

 ๙.๑) ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๖๘,๘๕๕ บาท 
  ๙.๒) ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๑๐๖,๒๕๕ บาท 
 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 ข๎อมูลบุคลากรของสาขานาฏยศิลป์ คือ มีอาจารย์ประจํา ๗ คน อาจารย์พิเศษ ๒ คน 
โดยหน๎าที่ของตามภาระงานของคณาจารย์ คือ งานสอน งานวิจัย งานประกันคุณภาพ งานบริการวิชาการ 



๑๔๗ 
 

งานด๎านศิลปวัฒนธรรม และงานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย ซึ่งคณาจารย์สามารถบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานได๎อยํางดี แตํพบอุปสรรคบางประการที่มีผลตํอการจัดการเรียนการสอน คือ ปริมาณงานที่มาก  
เวลาในการจัดการเรียนการสอนไมํเพียงพอ เนื่องจากสาขาที่ได๎รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยหรือ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม เชํน การจัดการแสดง การมีสํวนรํวมในกิจกรรม
มหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับตารางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา จึงต๎องจัดสรรเวลาในการ
เรียนชดเชย จึงทํามีภาระงานที่เพ่ิมข้ึน   
 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 ๑) ด๎านอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน พบวํา เครื่องเสียงไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน 
เนื่องจากผู๎สอนปฏิบัติการสอนในเวลาเดียวกัน  
 ๒) ด๎านสถานที่ พบวํา ไมํเพียงพอตํอการจัดการเรียนการเรียน เนื่องจากผู๎สอนต๎องใช๎ห๎อง
พร๎อมกันถึง ๕ ห๎องแตํสาขานาฏยศิลป์มีห๎องเรียนเพียง ๓ ห๎อง 
 ๓) ด๎านงบประมาณ  สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณไปใช๎ในกิจกรรมที่มีความจําเป็น เชํน 
กิจกรรมไหว๎ครูครอบครูนาฏยศิลป์ กิจกรรมจัดจ๎างอาจารย์พิเศษ กิจกรรมเรียนรํวมตํางประเทศของนักศึกษา 
กิจกรรมสํงเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และกิจกรรมพัฒนาบุคลากร แตํพบวําบางกิจกรรมงบประมาณ 
ที่ใช๎จํายได๎มาไมํทันกับปฏิทินกิจกรรมของสาขา เชํน กิจกรรมนําเสนอผลงานสร๎างสรรค์ เป็นต๎น 
 ๔) กระบวนการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในชั้นเรียน พบวํา การสอนปฏิบัติ
บางวิชาจําเป็นต๎องมีผู๎สอน จํานวน ๒ คนตํอ ๑ ห๎องเรียน เนื่องจากผู๎สอนจะต๎องปฏิบัติให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตาม 
และต๎องประเมินผู๎เรียนเป็นรายบุคคลวําปฏิบัติในแตํละครั้งได๎หรือไมํตลอดทั้งภาคเรียน อีกทั้งในการจัดการเรียน
การสอนมีการจําแนกบทบาทที่หลากหลาย ผู๎สอนจึงต๎องชํวยกันสอนในบทบาทที่แตกตํางกัน ปัญหาอุปสรรค 
พบเพียงการซักซ๎อมและเตรียมการสอนลํวงหน๎าระหวํางผู๎สอน 
 ๕) กระบวนการการจัดการเรียนการสอนปฏิบัตินอกห๎องเรียน พบวํา ห๎องปฏิบัติการ
ภายในมหาวิทยาลัยมีไมํพอเพียงสําหรับการฝึกปฏิบัติ  เนื่องจากเป็นห๎องที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป และเป็นห๎องที่ใช๎กิจกรรมประจําของทางมหาวิทยาลัย จึงมีปัญหาอุปสรรคด๎านการฝึก
ปฏิบัติบนเวท ีและการศึกษาองค์ประกอบการแสดงอ่ืน ๆ ที่สมควรจะได๎รับการฝึกฝน 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ๑) คุณภาพของผู๎เรียนแรกเข๎า พบวํา ผู๎เรียนสํวนใหญํมีทักษะทางด๎านนาฏยศิลป์ 
ในระดับน๎อยถึงปานกลาง จึงจําเป็นต๎องมีการปรับทักษะกํอนการจัดการเรียนการสอน และฝึกฝนนอกเวลา 
กับอาจารย์หรือนักศึกษารุํนพี่เพ่ือให๎สามารถเรียนได๎ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
 ๒) คุณภาพของผู๎เรียนที่ศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์  สาขานาฏยศิลป์ พบวํา 
ผู๎เรียนสํวนใหญํมีความกระตือรือร๎น ขวนขวาย และมีการรวมกลุํมกันในการฝึกฝนนาฏยศิลป์ โดยมีคณาจารย์
เป็นผู๎ฝึกซ๎อมเพ่ือการแสดงเนื่องในงานตําง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ผู๎เรียนจึงมีทักษะในการปฏิบัติการ
ทางด๎านนาฏยศิลป์ ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองในการเพ่ิมพูนความรู๎  โดยเข๎ารํวมงานสัมมนา ฝึกอบรม  
การเผยแพรํผลงานในระดับชาติและนานาชาติ และเข๎ารํวมการประกวดแขํงขัน จนได๎รับรางวัลตําง ๆ เชํน 
การประกวดผลงานสร๎างสรรค์ด๎านนาฏยศิลป์ การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ การประกวดเชียร์ลีดดิ้ง 
ชิงแชมป์ ประเทศไทย เป็นต๎น 
 
 
 
 



๑๔๘ 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณาจารย์ที่ฝึกฝนนักศึกษาให๎ได๎เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให๎
นักศึกษาได๎ลงมือปฏิบัติจริง ได๎รับทักษะประสบการณ์ตรงและกว๎างจากท้ังในประเทศและตํางประเทศ 
 ๒) ขอชื่นชมหลักสูตรที่รักษามาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
ในทุก ๆ ด๎าน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง อัตราการได๎งานทําของนักศึกษาที่มีผลการประเมินเพ่ิมข้ึนแบบก๎าวกระโดด  
 ๓) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ๎างเป็นผู๎ประเมินบัณฑิตมีระดับ
คุณภาพที่สูงขึ้นมากกวําปีที่ผํานมา อยํางไรก็ตาม มีนายจ๎างประเมินบัณฑิตมาเพียง ๒ ราย จึงควรติดตาม 
การสํารวจให๎มีอัตราการตอบกลับจากนายจ๎างเพ่ิมขึ้น เพ่ือให๎ได๎รับข๎อมูลที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรและ
สามารถนํามาใช๎ประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาและคุณภาพบัณฑิตได๎จริง 
 ๔) ควรติดตามข๎อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตให๎ได๎ครบทุกราย และต๎องติดตามข๎อมูล 
อยํางน๎อย ๕ ปี 
 ๕) ควรวิเคราะห์เชิงลึกถึงสาเหตุที่มีการลดลงของจํานวนผู๎เข๎าศึกษาตํอในหลักสูตร เพ่ือใช๎ผล
การวิเคราะห์ในการปรับปรุงตํอไป 
 ๖) ควรปรับแผนรับนักศึกษา โดยการวิเคราะห์เชิงลึกถึงอัตราการลดลงของจํานวนผู๎เข๎า
ศึกษาตํอในหลักสูตร เพ่ือหาสาเหตุและนํามาปรับปรุงตํอไป 
 ๗) ควรวิเคราะห์ผลการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู๎เรียน วําควรเน๎น
หรือเพ่ิมทักษะในด๎านใดเป็นพิเศษหรือไมํ เพ่ือที่สามารถชํวยเหลือนักศึกษาได๎ตรงประเด็นตํอไป 
 ๘) ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หารายได๎เข๎าหลักสูตรและมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการชํวย
หลักสูตรให๎มีงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน และชํวยหารายได๎ให๎มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
 ๙) ควรสร๎างงานวิจัยหรือนวัตกรรมให๎เพ่ิมมากขึ้น โดยเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพ่ือตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล๎องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จัดตั้งใหมํ 
  ๑๐) ควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการดําเนินการให๎ผํานครบทุกตัวชี้วัด  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
  

 ๒.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) 
  การด าเนินงาน 
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยผลการดําเนินการที่สําคัญในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
คือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) เพ่ือรับนักศึกษาเข๎าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และจากการประชาสัมพันธ์ผํานทางศิษย์ปัจจุบัน
และศิษย์เกํา ทําให๎สาขาวิชาสามารถรับนักศึกษาได๎จํานวน ๔๙ คน จากที่ตั้งเป้าไว๎ ๕๐ คนคิดเป็นร๎อยละ ๙๘   

 ๒) แผนการรับ จํานวนที่รับไดจ๎ริง แผนรับ ๖๐ คน รับจริง ๗๘ คน รายงานตัว ๗๗ คน 
 ๓) อัตราการคงอยูํ /  Drop out ของนักศึกษา และอัตราการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีอัตราการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๕๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๗๑.๐๘ และ
นักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีอัตราการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๓๒ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔๕.๐๘  

 ๔) ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร  
๔.๑) ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๓๑,๗๘๐ บาท 



๑๔๙ 
 

๔.๒) ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๓๔,๒๗๖บาท 
 

๕) อัตราภาวะการได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ๖๘ คน จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ ๕๐ คน จํานวนบัณฑิตที่ได๎งานทําใน ๑ ปี 
หลังสําเร็จการศึกษา ๓๕ คน ร๎อยละของบัณฑิตที่ได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ๗๐.๐๐   

๖) ความพึงพอใช๎ของผู๎ ใช๎บัณฑิต /คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ๖๘ คน จํานวนบัณฑิตที่ได๎รับ
การประเมินฯ ๓๕ คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต ๓.๙๖ 

๗) ข๎อมูลของหลักสูตรที่สะท๎อนถึงคุณภาพของผู๎เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู๎ 
ข๎อมูลการสะท๎อนคุณภาพของผู๎เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู๎ พิจารณาจากผลการประเมิน

จากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง (ผู๎ใช๎บัณฑิต) พบวํา ผู๎ใช๎บัณฑิต มีผลการตอบรับในระดับดีตํอบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา
ด๎วยความพอใจในสมรรถนะของบัณฑิตเกี่ยวกับความรู๎ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และความขยัน
และความรับผิดชอบตํองานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ควรพัฒนาให๎ดีขึ้นคือการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ในการฝึกปฏิบัติงานและหาประสบการณ์ในการทํางานให๎มากขึ้น 
 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
  ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีปัจจัยเสี่ยงด๎านอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุ
ราชการและอาจสํงผลให๎เกิดปัญหาในการประกันคุณภาพได๎ ขอให๎มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการรับอาจารย์ใหมํ 
๑ ตําแหนํง เพ่ือทดแทนอัตรากําลังตําแหนํงเกษียณในปี ๒๕๖๑ ที่ผํานมา และเป็นการป้องกันความเสี่ยง 
ในเรื่องอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมกับทางหลักสูตรที่ผลการกํากับดูแลคุณภาพของหลักสูตร
มีพัฒนาการอยํางตํอเนื่อง 
 ๒) การเตรียมการรับการประเมินคุณภาพแบบ TQR ควรเน๎นผลการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงผล
การ เรี ยนรู๎  (Learning Outcome หรื อ Outcome Based Education, OBE)  เ พ่ิมเติมจากการทํ างาน 
ตามวงจร PDCA ตามเกณฑ์การให๎คะแนนของ สกอ. เพราะการประเมิน TQR จะพิจารณาทั้ง OBE และ PDCA 
 ๓) ในการรับนักศึกษา ควรติดตามข๎อมูลจํานวนนักศึกษาที่ยื่นสมัครด๎วย ไมํเฉพาะแตํจํานวน
นักศึกษาที่รับได๎จริง เพราะจะเป็นสิ่งที่บํงบอกถึงการประชาสัมพันธ์ และการทําการตลาดวําเข๎าถึงกลุํมคน  
ที่ตั้งเป้าหมายไว๎มากน๎อยเพียงใด และเป็นการเฝ้าระวังการรับนักศึกษาให๎ได๎ตามแผน  
 ๔) ควรวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ๎างเป็นผู๎
ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง และนําข๎อมูลที่วิเคราะห์ได๎มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให๎
ตรงกับความต๎องการของนายจ๎างตํอไป 
 ๕) ควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทําให๎ตัวชี้วัดอัตราภาวะการได๎งานทําใน ๑ ปี หลังการสําเร็จ
การศึกษาภายใน ๑ ปี ที่มีการพัฒนาขึ้นมาก เพ่ือค๎นหากระบวนการที่ดี (Good Practice) ที่อาจมีการดําเนินการ
อยูํในหลักสูตรในรอบปีที่ผํานมา 
 ๖) ควรวิเคราะห์สาเหตุอัตราการสําเร็จการศึกษาที่ไมํเป็นไปตามแผน เพ่ือวางแผนการบริหาร
จัดการชํวยเหลือและผลักดันผู๎เรียนให๎สําเร็จตามแผน 



๑๕๐ 

 ๗) ในการผลักดันความเป็นเลิศด๎านนวัตกรรมของหลักสูตร ควรพัฒนาหรือจัดทํานวัตกรรมใน
รูปแบบกระบวนการใหมํ (New Process) เชํน กระบวนการแนะแนวที่ทําให๎ได๎ผลเป็นเลิศ ดีกวํากระบวนการ
ทั่วไป หรือเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาการแนะแนว  เป็นต๎น กลําวคือเป็นงานวิจัยเชิงคิดค๎นโดย 
เป็นกระบวนการใหมํท่ีสามารถแก๎ปัญหาได๎ดีกวําเดิม  

 ๘) นอกเหนือจากการฝึกทักษะครูแล๎ว ควรเน๎นการฝึกทักษะทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
ทั้งของผู๎สอนและนักศึกษา ให๎เกิดความเชี่ยวชาญด๎วย โดยอาจเป็นการให๎บริการแกํอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาอ่ืน ๆ และ/หรือ บริการแกํสังคมแบบให๎เปลําหรือสร๎างรายได๎ 
 ๙) ควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการดําเนินการของหลักสูตรให๎ผํานครบทุกตัวชี้วัด  
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 ๑๐) ควรหาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให๎ดียิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์
ผลการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู๎เรียน วําควรเน๎นหรือเพ่ิมทักษะในด๎านใดเป็นพิเศษ
หรือไมํ เพ่ือที่สามารถชํวยเหลือนักศึกษาได๎ตรงประเด็นตํอไป 
 ๑๑) ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให๎ทันยุคทันสมัยเพ่ือผลิตบัณฑิตให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของสังคมดิจิทัลมากขึ้น 
 ๑๒) การสร๎างนวัตกรรมที่นักศึกษามีสํวนรํวมอาจทําได๎โดยผํานงาน “บัณฑิตนิพนธ์” แตํให๎
นักศึกษาทําเป็นกลุํมภายใต๎การให๎คําปรึกษาของอาจารย์ เพ่ือผลงานที่ออกมาเป็นรูปธรรมและนําไปใช๎ประโยชน์ได๎  
 

 ๒.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.) 
 การด าเนินงาน 

๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยผลการดําเนินการที่สําคัญ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เพ่ือรับนักศึกษาเข๎าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และจากการ
ประชาสัมพันธ์ผํานทางศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เกํา ทําให๎สาขาวิชาสามารถรับนักศึกษาได๎จํานวน ๒๖ คน  
จากทีต่ั้งเป้าไว๎ ๓๐ คนคิดเป็นร๎อยละ ๘๖.๖๖ 

 ๒) แผนการรับ จํานวนที่รับได๎จริง แผนรับ ๔๐ คน รับจริง ๓๒ คน รายงานตัว ๓๑ คน 
 ๓) อัตราการคงอยูํ / Drop out ของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีอัตรา/ร๎อยละ
ของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) จํานวน ๘ คน คิดเป็นร๎อยละ ๒๑.๖๒ และในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
มีอัตรา/ร๎อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) จํานวน ๑ คน คิดเป็นร๎อยละ ๓.๑๒ 
 

 ๔) ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร  
 ๔.๑ ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๖๒,๐๘๙.๗๘ บาท 
 ๔.๒ ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน .....NA..... บาท 
 หมายเหตุ กรณีหลักสูตรไมํทราบข๎อมูลให๎ศึกษาผลรายงานผลต๎นทุนตํอหนํวยของ
หลักสูตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากกองคลังได๎ที่เว็ปไซต์ http://financebsru.bsru.ac.th/document 
หรือติดตํอฝ่ายประกันคุณภาพของคณะต๎นสังกัด ทั้งนี้หากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไมํมีข๎อมูลให๎ระบุวํา “NA” 



๑๕๑ 
 

 ๕) อัตราภาวะการได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ๒๕ คน จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ ๒๕ คน จํานวนบัณฑิตที่ได๎งานทําใน ๑ ปี 
หลังสําเร็จการศึกษา ๑๗ คน ร๎อยละของบัณฑิตที่ได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ๖๘.๐๐ 
 ๖) ความพึงพอใช๎ของผู๎ ใช๎บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ๒๕ คน จํานวนบัณฑิตที่ได๎รับ
การประเมินฯ ๑๗ คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต ๓.๔๐ 
 ๗) ผลงานเดํน / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 

นักศึกษาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ ๒ ได๎เข๎ารํวมการผลิตหนังสั้นใน โครงการ
สํงเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข๎าใจสิทธิหน๎าที่ของตนเองและผู๎อื่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รหัส ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
๖๐๒๑๑๕๖๐๑๖ 
๖๐๒๑๑๕๖๐๑๙ 
๖๐๒๑๑๕๖๐๒๖ 

นาย สรรพสาธน์ บุญพัฒน์  
นางสาว ณัฐชากรณ์  บํารุงจิตต์  
นาย นรานันทน์  ใจเที่ยง  

เรื่อง อนาคตสร๎างด๎วยมือเรา 
ชนะเลิศ 

 

๖๐๒๑๑๕๖๐๐๕ 
๖๐๒๑๑๕๖๐๑๔ 
๖๐๒๑๑๕๖๐๒๕ 

นายธีรภัทร์ จันทร์หอม  
นางสาวอทิติยา กลิ่นศรีสุข  
นายพรีวัส วังศรี  

เรื่อง เกเรกลับใจ 
 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
 

๖๐๒๑๑๕๖๐๑๑ 
๖๐๒๑๑๕๖๐๐๓ 
๖๐๒๑๑๕๖๐๐๒ 

นาย วัชรพงศ์ การสมบัติ  
นาย ศุภนัย วันวีระ  
นาย ธีระพล ศรีพลนอก  

เรื่อง จุดเปลี่ยน 
 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
 

หมายเหตุ  ระบุข๎อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 ๘) ข๎อมูลของหลักสูตรที่สะท๎อนถึงด๎านคุณภาพของผู๎เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู๎ 
           ข๎อมูลการสะท๎อนคุณภาพของผู๎เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู๎ พิจารณาจากผลการประเมิน
จากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง (ผู๎ใช๎บัณฑิต) พบวํา ผู๎ใช๎บัณฑิต มีผลการตอบรับในระดับดีตํอบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาด๎วยความพอใจในสมรรถนะของบัณฑิตเกี่ยวกับความรู๎ความสามารถ คุณธรรมและ
จริยธรรม และความขยันรวมถึงความรับผิดชอบตํองานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ควรพัฒนาให๎ดีขึ้น 
จากข๎อเสนอแนะจากผู๎ ใช๎บัณฑิต คือการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน การฝึกปฏิบัติงานและ 
หาประสบการณ์ในการทํางานให๎มากขึ้น 

 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีปัจจัยเสี่ยงด๎านอาจารย์ประจําหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์
ลาออกจํานวน ๑ ทําน และอาจสํงผลให๎เกิดปัญหาในการประกันคุณภาพในเรื่องอัตราการคงอยูํ   
ขอให๎พิจารณาอนุมัติการตํออายุราชการ ๑ ตําแหนํง และรับอาจารย์ใหมํ ๑ ตําแหนํง เพ่ืออัตรากําลังทดแทน
ตําแหนํงเกษียณในปี ๒๕๖๒ และเป็นการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ด้านงบประมาณ 
 โครงการที่ต๎องดําเนินการอยํางตํอเนื่องในทุก ๆ ปี บางโครงการไมํสามารถดําเนินการได๎ 
เนื่องจากงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรไมํเพียงพอ จึงทําให๎การจัดโครงการไมํตํอเนื่อง 
 
 



๑๕๒ 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอชื่นชมหลักสูตรที่ตั้งใจผลิตบัณฑิตให๎มีศักยภาพ โดยใช๎ศักยภาพของคณาจารย์อยําง
เต็มประสิทธิภาพ และมีการกําหนดวําผู๎เรียนในหลักสูตรนี้มีจุดเดํนอยํางไร 
 ๒) ควรวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ๎างเป็นผู๎
ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง และนําข๎อมูลที่วิเคราะห์ได๎มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
ให๎ตรงกับความต๎องการของนายจ๎างตํอไป   
 ๓) ควรวิเคราะห์สาเหตุของการไมํสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาหรือการออกระหวําง
เรียน เพ่ือหากระบวนการชํวยเหลือและผลักดันผู๎เรียนให๎สําเร็จตามแผน  
 ๔) ควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทําให๎อัตราภาวะการได๎งานทําใน ๑ ปี หลังการสําเร็จการศึกษา
ภายใน ๑ ปลีดลง เพ่ือค๎นหากระบวนการที่ดี (Good Practice) และเป็นการรับรองวําหลังสําเร็จการศึกษาจะ
มีงานทํา 
 ๕) ควรกําหนดแผนในการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศ และวางกระบวนการในการพัฒนา
ให๎เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือให๎ผํานครบทุกตัวชี้วัด ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความ
เป็นเลิศ ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 ๖) ควรหาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให๎ดียิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์ผล
การสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู๎เรียน วําควรเน๎นหรือเพ่ิมทักษะในด๎ านใดเป็นพิเศษ
หรือไมํ เพ่ือที่สามารถชํวยเหลือนักศึกษาได๎ตรงประเด็นตํอไป 
 ๗) ควรวิเคราะห์เชิงลึกถึงสาเหตุที่มีการลดลงของจํานวนผู๎เข๎าศึกษาตํอในหลักสูตร เพ่ือใช๎ผล
การวิเคราะห์ในการปรับปรุงตํอไป และควรติดตามข๎อมูลจํานวนนักศึกษาที่ยื่นสมัครด๎วย ไมํเฉพาะแตํจํานวน
นักศึกษาที่รับได๎จริง เพราะจะเป็นสิ่งที่บํงบอกถึงการประชาสัมพันธ์ และการทําการตลาดวําเข๎าถึงกลุํมคนที่
ตั้งเป้าหมายไว๎มากน๎อยเพียงใด 
 ๘) ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หารายได๎ เพ่ือเป็นการชํวยหลักสูตรให๎มีงบประมาณ 
ที่เพ่ิมข้ึน และชํวยหารายได๎ให๎มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
 ๙) การเตรียมการรับการประเมินคุณภาพแบบ TQR ควรเน๎นผลการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงผล
การเรียนรู๎ (Learning Outcome หรือ Outcome Based Education, OBE) เพ่ิมเติมจากการทํางานตามวงจร 
PDCA ตามเกณฑ์การให๎คะแนนของ สกอ. เพราะการประเมิน TQR จะพิจารณาทั้ง OBE และ PDCA 
   

 ๒.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) 
 การด าเนินงาน 
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

 ๑.๑ การบริหารและสํงเสริมพัฒนาอาจารย์  
๑) หลักสูตรมีแผนบริหารและสํงเสริมพัฒนาอาจารย์ 
๒) หลักสูตรดําเนินการตามแผนบริหารและสํงเสริมพัฒนาอาจารย์ ได๎แกํ  

การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ การสนับสนุนการเรียนการสอน  
โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือใช๎ในการจัดการเรียน
การสอน การสํงเสริมการพัฒนาอาจารย์ทางวิชาการ โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ 
เพ่ือการประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งในด๎านการเพ่ิมศักยภาพเฉพาะด๎านและการเผยแพรํผลงานวิชาการทั้ง 



๑๕๓ 
 

ในประเทศและตํางประเทศ การสํงเสริมการแสวงหาทุนวิจัยจากหนํวยงานภายนอก และการสร๎างความรํวมมือ
ระหวํางหลักสูตรกับหนํวยงานภายนอก  

๓) หลักสูตรมีผลการดําเนินงานดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
ได๎รับตําแหนํงทางวิชาการ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์เพิ่มข้ึนจํานวน ๔ คน 

๑.๒ การบริหารและสํงเสริมพัฒนานักศึกษา  
๑) หลักสูตรมีแผนบริหารและสํงเสริมพัฒนานักศึกษา (ทุกชั้นปี) 
๒) หลักสูตรดําเนินการตามแผนบริหารและสํงเสริมพัฒนานักศึกษา ได๎แกํ การรับ

นักศึกษาและการเตรียมความพร๎อมให๎นักศึกษาใหมํกํอนเข๎าศึกษา การควบคุมการดูแลการให๎คําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแกํนักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ และการสํงเสริมคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร พร๎อมทั้งจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน ห๎องปฏิบัติการ ห๎องสํงเสริมการเรียนรู๎ และสํงเสริมการประกวด
ผลงานสร๎างสรรค์/การนําเสนองานวิชาการท้ังในประเทศและตํางประเทศ 

๓) หลักสูตรมีผลการดําเนินงานดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยจัดโครงการ/กิจกรรมสํงเสริม
และพัฒนานักศึกษาตั้งแตํชั้นปีที่ ๑ – ชั้นปีที่ ๔ จํานวน ๒๕ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษามีผลการเรียนรู๎
เป็นไปตามเป้าหมายของแตํละชั้นปี และได๎รับรางวัลจากการประกวดผลงานสร๎างสรรค์ 

๑.๓ การบริหารหลักสูตร  
๑) หลักสูตรมีแผนบริหารหลักสูตร สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
รวมทั้งสอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๒) หลักสูตรดําเนินการตามแผนบริหารหลักสูตร ได๎แกํ การปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ของรายวิชาให๎ทันสมัย การพิจารณากําหนดผู๎สอนตามความเชี่ยวชาญ การกํากับติดตามและตรวจสอบการ
จัดทํา มคอ.๓ มคอ.๔ การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม การประเมินผู๎เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ 

๓) หลักสูตรมีผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรดีอยํางตํอเนื่อง โดยมีการกํากับ
ติดตามอาจารย์ผู๎สอนในการวางแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนตามแผน การประเมินผู๎เรียน และมี
การกํากับติดตามและตรวจสอบทั้งจากอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้ง
คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

๑.๔ แผนการรับ จํานวนที่รับได๎จริง แผนรับ ๕๐ คน รับจริง ๔๔ คน รายงานตัว ๔๐ คน 
๑.๕ อัตราการคงอยูํ / Drop out ของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีอัตรา/ร๎อยละ

ของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) จํานวน ๑ คน คิดเป็นร๎อยละ ๓.๒๒ และในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
มีอัตรา/ร๎อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) จํานวน ๔ คน คิดเป็นร๎อยละ ๙.๐๙ 

๑.๖ ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร  
   - ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๗๕,๒๐๖.๕๖ บาท 

๑.๗ อัตราภาวะการได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ๓๐ คน จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ ๒๔ คน จํานวนบัณฑิตที่ได๎งานทําใน ๑ ปี 
หลังสําเร็จการศึกษา ๒๒ คน ร๎อยละของบัณฑิตที่ได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ๙๕.๖๕ 



๑๕๔ 

๑.๘ ความพึงพอใช๎ของผู๎ ใช๎บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ๓๐ คน จํานวนบัณฑิตที่ได๎รับ
การประเมินฯ ๙ คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต ๔.๔๙ 

๑.๙ ผลงานเดํน / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
๑ นางสาวอรทัย นาคล๎น การแขํงขันแอนิเมชันนานาชาติ 

“International Animation 
Challenge ๒๐๑๘” ณ ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
๒ นางสาวนภัสวรรณ ปาน

สุวรรณ 
๓ นายไชยวัตร ปานแก๎ว 
๔ นายอานนท์ วัฒนวิกิจ 
๕ นายไชยวัตร ปานแก๎ว การแขํ งขันผลิตแอนิ เมชั น 

ในโครงการ Software Park – 
WealthMagik เงินออมสร๎าง
ชาติ Awards Season ๓ จัดโดย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) 
โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค)  

รางวลั Young Talent Award 
๖ นายธนรัตน์ สกุลรัตน์ 
๗ นายดนุพล พรมลา 

หมายเหตุ  ระบุข๎อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๑.๑๐ ข๎อมูลของหลักสูตรที่สะท๎อนถึงด๎านคุณภาพของผู๎เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู๎ 
หลักสูตรก าหนดเป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละช้ันปี ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ มีความรู๎พ้ืนฐานและสามารถผลิตผลงานแอนิเมชั่นเบื้องต๎นได๎ 
ผลลัพธ์การเรียนรู๎ นักศึกษาสามารถผลิตผลงาน Chain Animation 

นักศึกษาชั้นปีท่ี ๒ มีความรู๎และสามารถผลิตผลงานแอนิเมชั่นแบบ ๒ มิติได๎  
ผลลัพธ์การเรียนรู๎ นักศึกษาสามารถผลิตผลงาน ๒D Animation และได๎รับรางวัลในการ

ประกวดผลงานสร๎างสรรค์ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี ๓ มีความรู๎และสามารถผลิตผลงานแอนิเมชั่นแบบ ๓ มิติได๎  

ผลลัพธ์การเรียนรู๎ นักศึกษาสามารถผลิตผลงานคอมพิวเตอร์เกม ๓ มิติ และมีการนําเสนอ
บทความวิจัย 

นักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ มีความรู๎และสามารถผลิตโครงงานระดับปริญญาตรีได๎  
ผลลัพธ์การเรียนรู๎ นักศึกษาสามารถผลิตผลงานโครงงานระดับปริญญาตรี และมีการนําเสนอบทความวิจัย 
 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านบุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 ขาดบุคลากรสายสนับสนุน ตําแหนํงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 



๑๕๕ 
 

 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 ขาดงบประมาณในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอยํางรวดเร็ว จําเป็นต๎องใช๎ต๎องใช๎คอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ (spec) และราคาที่สูง รวมทั้งราคา
ซอฟต์แวร์ด๎านกราฟิกเวอร์ชันเต็มมีราคาสูง 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณาจารย์ที่มีการวางแผนการดําเนินงานอยํางเป็นระบบ ทําให๎ผลลัพท์ที่ ได๎ 
มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม อันนําไปสูํการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพอยํางแท๎จริง 

 ๒) ควรวิเคราะห์ถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่ทําให๎อัตราภาวะการได๎งานทําใน ๑ ปี หลังการ
สําเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปีเพิ่มขึ้น เพื่อค๎นหากระบวนการที่ดี (Good Practice) เพ่ือจะได๎ใช๎ประโยชน์ในการ
ดําเนินการทําให๎อัตราการได๎งานทําของบัณฑิตอยูํในระดับสูงเชํนนี้ตลอดไป 
 ๓) ควรปรับคําเป้าหมายความพึงพอใจตํอผู๎ใช๎บัณฑิตและอัตราภาวะการได๎งานทําให๎สูงขึ้น 
ให๎สอดคล๎องกับคําปัจจุบันที่ทําได๎จริง และเป็นไปตามประกาศคําเป้าหมายของตัวชี้วัดหลักสูตรความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย 
 ๔) ควรวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ๎างเป็นผู๎
ประเมินบัณฑิต พร๎อมนําข๎อมูลที่วิเคราะห์ได๎มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให๎ตรงกับความต๎องการ 
ของนายจ๎างตํอไป   
 ๕) ควรวิเคราะห์สาเหตุของการไมํสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาหรือการออกระหวํางเรียน 
เพ่ือหากระบวนการชํวยเหลือและผลักดันผู๎เรียนให๎สําเร็จตามแผน 
 ๖) ควรหาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให๎ดียิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์ผล
การสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู๎เรียน วําควรเน๎นหรือเพ่ิมทักษะในด๎านใดเป็นพิเศษ
หรือไมํ เพ่ือที่สามารถชํวยเหลือนักศึกษาได๎ตรงประเด็นตํอไป 
 ๗) ควรกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการลงพ้ืนที่บริการวิชาการให๎สอดคล๎องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 ๘) ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หารายได๎ เพ่ือเป็นการชํวยหลักสูตรให๎มีงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น 
และชํวยหารายได๎ให๎มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
 ๙) ควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการดําเนินการของหลักสูตรให๎ผํานครบทุกตัวชี้วัด  
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด   
 

 ๒.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 
 การด าเนินงาน 
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

๑.๑ แผนการรับ จํานวนที่รับได๎จริง แผนรับ ๔๐ คน รับจริง ๒๗ คน  
๑.๒ อัตราการคงอยูํ / Drop out ของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีอัตรา/ร๎อยละ

ของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) จํานวน ๗ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๓.๗๒ และในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
มีอัตรา/ร๎อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) จํานวน ๑ คน  



๑๕๖ 

๑.๓ อัตราภาวะการได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ๒๒ คน จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ ๒๒ คน จํานวนบัณฑิตที่ได๎งานทําใน ๑ ปี 
หลังสําเร็จการศึกษา ๒๐ คน ร๎อยละของบัณฑิตที่ได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ๙๐.๙๑ 

๑.๔ ความพึงพอใช๎ของผู๎ ใช๎บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ๒๒ คน จํานวนบัณฑิตที่ได๎รับ
การประเมินฯ ๕ คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต ๔.๐๒ 

๑.๕ ผลงานเดํน / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
๑ นายศรวิชญ์ ศรีรัตนะ ความปลอดภัยและอนามัย

ระดั บภาคกลา ง  “Safety 
Smart & Smile” 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๒ นางสาวชนากานต์ กล๎ากสิการ ความปลอดภัยและอนามัย
ระดั บภาคกลา ง  “Safety 
Smart & Smile” 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

หมายเหตุ  ระบุข๎อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๑.๗ ข๎อมูลของหลักสูตรที่สะท๎อนถึงด๎านคุณภาพของผู๎เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู๎ 
                สาขาวิชาได๎มีการกําหนดเกณฑ์การเข๎ารับนักศึกษาใหมํไว๎อยํางชัดเจน และ 
มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว๎ มีการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าเรียน มีการทดสอบความรู๎
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความพร๎อมในการประกอบอาชีพกํอนสําเร็จการศึกษา  จึงทําให๎
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาอยํางมีคุณภาพเป็นไปตามแผนการเรียนที่วางไว๎ 
   

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านบุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 เนื่องจากมีอาจารย์ลาออกไปประกอบอาชีพสํวนตัวจึงทําให๎อาจารย์ที่มีศักยภาพ 
ในเรื่องเฉพาะด๎านขาดไป จึงทําให๎อาจารย์ยังไมํเพียงพอตํอภาระการสอน  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
 สาขาวิชามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแตํละรายวิชา 
เชํน วิชาการฝึกอบรมด๎านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได๎เน๎นให๎นักศึกษา ฝึกปฏิบัติดําเนินการจัด
ฝึกอบรมให๎แกํบุคคลภายนอกด๎วยตัวนักศึกษาเอง เป็นต๎น สํวนในการฝึกปฏิบัติ ทางสาขาวิชาได๎จัดให๎
นักศึกษามีการฝึกปฏิบัติงานเพ่ือสร๎างประสบการณ์วิชาชีพในการทํางานที่นักศึกษาจะจบไปเพ่ือประกอบ
อาชีพในด๎านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แตํยังพบปัญหา คือ อาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน 
ไมํเพียงพอ เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช๎เวลานานและ 
สถานฝึกบางท่ีอยูํไกลกับมหาวิทยาลัย ทําให๎เกิดข๎อจํากัดในการติดตามการฝึกงาน  
 
 



๑๕๗ 
 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 สาขาวิชาได๎มีการกําหนดเกณฑ์การเข๎ารับนักศึกษาใหมํไว๎อยํางชัดเจน และมีแนวทาง
ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว๎ มีการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าเรียน มีการทดสอบความรู๎ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความพร๎อมในการประกอบอาชีพกํอนสําเร็จการศึกษา จึงทําให๎นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาอยํางมีคุณภาพเป็นไปตามแผนการเรียนที่วางไว๎ 
 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพื่อการจัดการศึกษา 
 พบปัญหาในเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในเรื่องการออกหนังสือราชการ
และการติดตํอสถานทีร่าชการล๎าช๎า เนื่องจากชํวงเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาไมํตรงกับความ
ต๎องการของสถานประกอบการ  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ควรหาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให๎ดียิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์ผล
การสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู๎เรียน วําควรเน๎นหรือเพ่ิมทักษะในด๎านใดเป็นพิเศษ
หรือไมํ เพ่ือที่สามารถชํวยเหลือนักศึกษาได๎ตรงประเด็นตํอไป 
 ๒) ในการรับนักศึกษา ควรติดตามข๎อมูลจํานวนนักศึกษาท่ียื่นสมัครด๎วย ไมํเฉพาะแตํจํานวน
นักศึกษาที่รับได๎จริง เพราะจะเป็นสิ่งที่บํงบอกถึงการประชาสัมพันธ์ และการทําการตลาดวําเข๎าถึงกลุํมคนที่
ตั้งเป้าหมายไว๎มากน๎อยเพียงใด และเป็นการเฝ้าระวังการรับนักศึกษาให๎ได๎ตามแผน 
 ๓) ควรมีการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องของจํานวนนักศึกษาที่อาจลดลงมากในอนาคต 
เพ่ือเตรียมการรับมือและมีวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เหมาะสม 
 ๔) ควรวิเคราะห์สาเหตุอัตราการสําเร็จการศึกษาที่ไมํเป็นไปตามแผน เพ่ือวางแผนการบริหาร
จัดการชํวยเหลือและผลักดันผู๎เรียนให๎สําเร็จตามแผน 
 ๕) ควรวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ๎างเป็นผู๎
ประเมินบัณฑิต พร๎อมนําข๎อมูลที่วิเคราะห์ได๎มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให๎ตรงกับความต๎องการ 
ของนายจ๎างตํอไป   
 ๖) ควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการดําเนินการของหลักสูตรให๎ผํานครบทุกตัวชี้วัด  
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 ๗) ควรรํวมหารือกับสถานประกอบการในฐานะผู๎ใช๎บัณฑิตวําจะมีกิจกรรมใดที่รํวมมือกัน  
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของทั้งสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยได๎บ๎าง เชํน การเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
ตามความต๎องการจําเป็นของสถานประกอบการ 
  

 ๒.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 
 การด าเนินงาน 
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑.๑ หลักสูตรได๎ผํานการประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์และได๎รับการขึ้นทะเบียน TQR 

๑.๒ แผนการรับ จํานวนที่รับได๎จริง แผนรับ ๓๐ คน รับจริง ๒๗ คน รายงานตัว ๒๗ คน 
๑.๓ ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร  



๑๕๘ 

- ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๑๑๕,๐๙๓.๘๒ บาท 
๑.๔ ผลงานเดํน / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ พานไหว๎ครู รองชนะเลิศ 

หมายเหตุ  ระบุข๎อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๑.๕ ข๎อมูลของหลักสูตรที่สะท๎อนถึงด๎านคุณภาพของผู๎เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู๎ 
 บัณฑิตที่จบการศึกษาในปี ๒๕๖๐ สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลา 
๑ ป ีผํานร๎อยละ ๗๑.๔๓    
 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านบุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 ในปัจจุบันสาขามีอาจารย์ ๑๖ ทําน (ผู๎ทรงคุณวุฒิ ๗ คน และอาจารย์ ๙ คน โดยลาศึกษา
ตํอ ๑ คน นักวิทยาศาสตร์ ๓ คน ชํวยสอนและธุรการ) ทั้งนี้จํานวนอาจารย์ / สายสนับสนุน ไมํเพียงพอ 
เนื่องจากจํานวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น ภาระงานอาจารย์เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะงานเอกสาร งานการสอน และ
นักวิทยาศาสตร์ต๎องชํวยสอนและเตรียมปฏิบัติการในแตํละรายวิชาจํานวนมาก เพราะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
มีปฏิบัติการทุกวิชาพร๎อมทั้งยังต๎องจัดทําเอกสารงานสาขาอีกด๎วย 
 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 ๑) ด๎านวัสดุ อุปกรณ์ เนื่องจากสาขาวิชาไมํได๎รับการจัดสรรงบลงทุน (งบประมาณ
แผํนดิน) ทําให๎ไมํสามารถซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือที่จําเป็นตํอการใช๎ในการจัดการเรียนสอน จึงสํงผลให๎ไมํสามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎ทันสมัยได๎ 
 ๒) ด๎านสถานที่ มีห๎องบรรยายเพียง ๑ ห๎อง ทําให๎ไมํเพียงพอตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 
 ๓) ด๎านงบประมาณ สาขาวิชาโดนหักงบประมาณโดยที่จํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  
จึงทําให๎มีผลกระทบตํอการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี จัดซื้อได๎ไมํเพียงพอสําหรับการจัดการเรียน  
การสอน โดยปกติสาขาวิชาจะให๎นักศึกษาทําแล็ปปฏิบัติการเป็นรายบุคคล แตํหลังจากที่โดนตัดงบประมาณ
สาขาต๎องจัดให๎นักศึกษาเรียนเป็นกลุํมแทน การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ทําให๎ ไมํสามารถควบคุมคุณภาพ
ของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได๎ สํงผลให๎มีผลกระทบตํอวิชาชีพและมหาวิทยาลัย และกระทบตํอการตรวจประเมิน
ของสภาเทคนิคการแพทย์ในปีตํอไปด๎วย ฯลฯ 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
 เนื่องจากงบประมาณจํากัดทําให๎การจัดการเรียนการสอนทางการฝึกปฏิบัติต๎องจัดเป็นกลุํม 
ทําให๎คุณภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพลดน๎อยลง   

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณาจารย์ถึงความมุํงมั่นในการผลักดันหลักสูตรให๎ขึ้นสูํหลักสูตรความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาหลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพ 
 ๒) ควรวิเคราะห์สาเหตุอัตราการสําเร็จการศึกษาที่ไมํเป็นไปตามแผน เพ่ือวางแผน  
การบริหารจัดการชํวยเหลือและผลักดันผู๎เรียนให๎สําเร็จตามแผน 



๑๕๙ 
 

 ๓) ควรเสนอเป็นประเด็นเรํงดํวนให๎มหาวิทยาลัยจัดการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของอาจารย์ 
และงบประมาณให๎แกํหลักสูตร โดยต๎องมีการวางระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี เชํน การจัดสรรอัตราและ 
การจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอตํอการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ 
 ๔) ควรวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ๎างเป็นผู๎
ประเมินบัณฑิตพร๎อมนําข๎อมูลที่วิเคราะห์ได๎ มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให๎ตรงกับความต๎องการ  
ของนายจ๎างตํอไป 
 

 ๒.๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 
 การด าเนินงาน 
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑.๑ โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการโดยหลักสูตร ภาควิชา และวิทยาลัยการดนตรี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
ประเภท 

งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 

แผน ผล 
โครงการพี่สอนน๎อง ครั้งที่ ๕ ๒๓ - ๒๖  

ก.ค. ๖๑ 
ไมํใช๎

งบประมาณ 
- >๓.๕๐ ๔.๖๑ 

โครงการสุริยวาทิตเสวนา ครัง้ที่ ๓ 
“คีตวันทาเทวาประสิทธิ์ พาทย
โกศล ระลึก ๑๑๑ ปี ชาตกาล” 

๒๘ ต.ค. ๖๑ บกศ. ๓๐,๐๐๐ >๓.๕๐ ๔.๕๐ 

โครงการไหว๎ครูและไหว๎ครูดนตรี 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๗-๘ พ.ย. ๖๑ บกศ. ๑๕๐,๐๐๐ >๓.๕๐ ๔.๒๕ 

โครงการ Student Recital 
ครั้งที่ ๙ 

๑๔ พ.ย. ๖๑ บกศ. ๓๐,๐๐๐ >๓.๕๐ ๔.๒๑ 

โครงการ Plearn ๒๖ พ.ย. ๖๑ ไมํใช๎
งบประมาณ 

- >๓.๕๐ ๔.๕๔ 

โครงการพัฒนาความรู๎ ทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ 
สําหรับนักศึกษาครู (ค.บ.๕ ปี) 
: สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

๑๕-๑๖, ๒๒-
๒๓ ธ.ค. ๖๑ 

แผํนดิน ๒๑๗,๔๐๐ >๓.๕๐ ๔.๐๒ 

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด๎านการแนะนําหลักสูตรและ
การสมัครเข๎าศกึษาตํอ 
วิทยาลัยการดนตรี 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ธ.ค. ๖๑ –  
ก.ย. ๖๒ 

คําธรรมเนียม
การสมัคร 

สอบคัดเลือก
เข๎าศึกษาฯ 

๗๕,๐๐๐  ≥๓.๕๐ ๔.๒๐ 

โครงการวิทยาลัยการดนตรี
สังสรรค์สานสัมพันธ์วันปีใหมํ 

๔ ม.ค. ๖๒ เงินสวัสดิการ
วิทยาลัย 

๘,๘๒๐ ≥๓.๕๐ ๕.๐๐ 



๑๖๐ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
ประเภท 

งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 

แผน ผล 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

การดนตรี 

โครงการ “การพัฒนา 
องค์ความรู๎ครูดนตรี”  
หัวข๎อ “สืบสานอัตลักษณ์ 
การขับร๎องเพลงไทยฝั่งธนบุรี” 

๒๖ ม.ค.,  
๒ ก.พ. ๖๒ 

แผํนดิน ๕๐,๐๐๐ >๓.๕๐ ๔.๖๔ 

โครงการยกระดับสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ(พัฒนา
ศักยภาพการใช๎ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและการประกอบ 
อาชีพ): CEFR สําหรับนักศึกษา
วิทยาลัยการดนตรี 

๖, ๘, ๑๑, ๑๓, 
๑๕, ๑๘, ๒๐, 
๒๒, ๒๕ และ 
๒๗ ก.พ. ๖๒ 

แผํนดิน ๑๕,๐๐๐ >๓.๕๐ ๓.๗๖ 

โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชา 
หลักการจัดการแสดงดนตรี 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๙ มี.ค. ๖๒ - - >๓.๕๐ ๔.๖๐ 

โครงการ Student Recital  
ครั้งที่ ๑๐ 

๒๓ เม.ย. ๖๒ บกศ. ๓๐,๐๐๐ >๓.๕๐ ๔.๓๑ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การเตรียมความพร๎อม 
ในการประกอบวิชาชีพครูครั้งที่ ๖” 

๓๐ เม.ย. ๖๒ บกศ. ๑๔,๒๖๐ >๓.๕๐ ๔.๔๒ 

โครงการการพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์วิทยาลัยการดนตรี 

กิจกรรมที่ ๑  
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ๑๐ 
เม.ย.-๑๕ พ.ค. ๖๒ 
กิจกรรมที่ ๒  
การพัฒนา
ศักยภาพทาง
วิชาการด๎วย
กระบวนการ
จัดการความรู๎  
๒๐ มี.ค.- ๑๖ พ.ค. 
๖๒ 
กิจกรรมที่ ๓  
การพัฒนา

บกศ. และ 
เงินสวัสดิการ

วิทยาลัย 
การดนตรี 

๒๕๖,๘๒๐ ≥๓.๕๑ 
 
 
 

≥๓.๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 

≥๓.๕๑ 
 

๔.๒๑ 
 
 

 
๔.๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๔๕ 



๑๖๑ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
ประเภท 

งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 

แผน ผล 
ศักยภาพทาง
วิชาชีพเพ่ือ
ขับเคลื่อนงาน 
ด๎วยวัฒนธรรม
คุณภาพ  
๓๐ พ.ค. –  
๑ มิ.ย. ๖๒  

 
 

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมด๎วย
การบูรณาการแหลํงเรียนรู๎
ทางด๎านวัฒนธรรมกับชุมชน
ท๎องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําร)ิ “มหาดุริยางค์รวมใจ 
เทิดไท๎องค์มหาวชิราลงกรณ” 

๒๕ - ๒๖  
พ.ค. ๖๒ 

แผํนดิน ๑๐๐,๐๐๐ ≥๓.๕๐ ๔.๒๓ 

โครงการอบรมสร๎างความเป็น
ผู๎นํา จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และสร๎างองค์ความรู๎ด๎าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๘ พ.ค. ๖๒ กิจกรรม  
(บกศ.)  

 

๑๙,๔๖๕  ≥๓.๕๐ ๔.๔๔ 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของผู๎เรียนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู๎ วิทยาลัยการดนตรี 

๒๔ - ๒๕ มิ.ย. ๖๒ บกศ. ๕๕,๐๐๐ >๓.๕๐ ๔.๘๙ 

โครงการปรับพ้ืนฐานดนตรี 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มิ.ย. – ก.ค. ๖๒ บริการ
สวัสดิการแกํ
นักศึกษาใหมํ  

๓,๙๙๐  ≥๓.๕๐ อยูํระหวําง
การ

ดําเนินงาน 
โครงการพ่ีสอนน๎อง ครั้งที่ ๖ ๓ - ๕ ก.ค. ๖๒ - - >๓.๕๐ อยูํระหวําง

การ
ดําเนินงาน 

 

ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ และทุนสนับสนุนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ที ่
ผู้วิจัย/ผู้จัดท า 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ 

งบประมาณ
สนับสนุน 

แหล่งทุน 

๑. รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ (๑) ตําราเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู๎ทางดนตรี 

- - 

  (๒) งานวิจัยเรื่องผลการเรียนรู๎ตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

๙๖,๒๕๐ 
บาท 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 



๑๖๒ 

ที ่
ผู้วิจัย/ผู้จัดท า 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ 

งบประมาณ
สนับสนุน 

แหล่งทุน 

แหํงชาติของวิทยาลัยการดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา(ดําเนินการแล๎วเสร็จ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

(ได๎รับ 
ทุนสนับสนุน

การวิจัย 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๒) 

บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 

  (๓) บทความวิจัยเรื่องการสร๎าง
หลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อ
เสริมสร๎างทักษะการปฏิบัติบทเพลง
ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ใน  
ครุศาสตร์สาร ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (TCI ๑) 

๕,๐๐๐ บาท 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

 

  (๔) บทความวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมีตํอ
บทบาทหน๎าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา ใน วารสารดนตรีรังสิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ 
(TCI ๑) 

๕,๐๐๐ บาท 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

 

๒. ผศ.ธนาธิป เผําพันธุ์ บทความวิจัยเรื่องกลวิธีการบรรเลง
เดี่ยวฆ๎องมอญวงใหญํทางครูสมภพ  
ขําประเสริฐ กรณีศึกษาครูวิบูลย์ธรรม 
เพียรพงษ์ ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “SMARTS ครั้งที่ ๘”  
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ 

๑,๐๐๐ บาท 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

 

๓.  ผศ.สุรพงษ์ บ๎านไกรทอง (๑) ทางเดี่ยวเครื่องสีไทย. ผลงาน
สร๎างสรรค ์
(๒) การบรรเลงเดี่ยวซอด๎วง ซออ๎ู จะเข๎ 
เพลงพันธุ์ฝรั่ง เถา. ผลงานสร๎างสรรค์ 
เผยแพรํในงานไหว๎ครู 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑ 
(๓) การบรรเลงเดี่ยวจะเข๎สิบสองนม 
ในวงเครื่องสายไทย เพลงนางครวญ 
เถา. ผลงานสร๎างสรรค์ เผยแพรํในงาน
รําลึกครูแอบ ยุวนวณิชย์ จัดโดย คณะ
ศิษย์ครูแอบ ยุวนวณิชย์ ณ วัดราชา 

- - 



๑๖๓ 
 

ที ่
ผู้วิจัย/ผู้จัดท า 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ 

งบประมาณ
สนับสนุน 

แหล่งทุน 

ธิวาสวิหาร วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๑ 
(๔) การบรรเลงซออ๎ูในวงเครื่องสาย
เปียโน ชุดเพลินเพลงไทย. ผลงาน
สร๎างสรรค์ เผยแพรํในงานแสดงเดี่ยว
เปียโนเพลงไทยและวงเครื่องสายผสม
เปียโน จัดโดยศูนย์ศึกษาดนตรีสําหรับ
บุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๑ 
 

๔. อ.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ บทความวิจัยเรื่องการสืบทอด 
องค์ความรู๎ดนตรีไทย กลุํมงานดุริยางค์
ไทย กองการสังคีต สํานักวัฒนธรรม 
กีฬา และการทํองเที่ยว
กรุงเทพมหานคร 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“SMARTS ครั้งที่ ๘”  
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ 

๑,๐๐๐ บาท 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

 

๕. อ.ตั้งปณิธาน อารีย์ บทความวิจัยเรื่องกลวิธีการบรรเลง 
สะล๎อ กรณีศึกษา ครูพรหเมศวร์ สรรพ
ศรี ใน วารสารสารสนเทศ ปีที่ ๑๗ 
ฉบับที่ ๒(TCI ๒) 

๓,๐๐๐ บาท 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

 
หมายเหตุ ผลงานนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑(นําเสนอในข๎อ ๑.๘ ผลงานเดํน / ความภาคภูมิใจของ
นักศึกษาในหลักสูตร) 
 

 ๑.๒ แผนการรับ จํานวนที่รับได๎จริง แผนรับ ๖๐ คน รับจริง ๕๐ คน รายงานตัว ๔๙ คน 
 ๑.๓ อัตราการคงอยูํ / Drop out ของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีอัตรา/ร๎อยละ
ของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) จํานวน ๔ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘.๗๐ และในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
มีอัตรา/ร๎อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) จํานวน ๑ คน คิดเป็นร๎อยละ ๒.๐๐    
 ๑.๔ ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร  
 -  ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๕,๗๘๗.๑๑ บาท 
 (ต๎นทุนบางสํวนใช๎รํวมกับหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย) 
 ๑.๕ อัตราภาวะการได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ๑๖ คน จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ ๑๕ คน จํานวนบัณฑิตที่ได๎งานทําใน ๑ ปี 
หลังสําเร็จการศึกษา ๑๒ คน ร๎อยละของบัณฑิตที่ได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ๙๒.๓๑  
 ๑.๖ ความพึงพอใช๎ของผู๎ ใช๎บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ๑๖ คน จํานวนบัณฑิตที่ได๎รับ
การประเมินฯ ๘ คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต ๔.๘๗ 



๑๖๔ 

 ๑.๗ ผลงานเดํน / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
๑. นายจีระพงษ์ ธงเทียว การประกวดดนตรีไทย 

ในโครงการประกวด 
เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 

เพ่ือพัฒนาทักษะแกํเยาวชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๔  
เนื่องในวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ครบรอบ ๘๒ ปี 

รางวัลเหรียญทองประเภท
ขิมสาย ๗ หยํอง 

๒. นายพงษ์ศักดิ์  วงค์เสวก รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทขิมสาย ๗ หยํอง 

๓. นายพงษ์ศิริ  ยอดเพชร รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทจะเข๎ 

๔. นายฐิติพงศ์  ราชวงศ ์ รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทจะเข๎ 

๕. นายชวลิต  ลีนาบัว รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทซอด๎วง 

๖. น.ส.ชมพูนุช  จูฑะเศรษฐ์ รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทซอด๎วง 

๗. น.ส.วันวิสาข์  บุญชัง รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทซออ๎ู 

๘. นายพีรพัฒน์  รอดภัย รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทซอสามสาย 

๙. นายสิทธิศักดิ์ สิทธิแสงชัย รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทระนาดเอก 

๑๐. น.ส.นภาพร กีโดย รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทระนาดเอก 

๑๑. นายอภิเดช รู๎อยูํ รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทระนาดทุ๎ม 

๑๒. นายครองไทย อยูํดี รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทระนาดทุ๎ม 

๑๓. นายปณิธาน สิงห์หํวง รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทฆ๎องวงใหญํ 

๑๔. น.ส.ธาดารัตน์   ศรีนอก รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทฆ๎องวงใหญํ 

๑๕. นายปฎิภาณ ธนาฟู รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทปี่ใน 

๑๖. นายอิทธิกร จันทน์พฤกษ์ รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทปี่ใน 

๑๗. นายสุวัฒน์  นิลยิ่งเจริญ รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทขับร๎อง 

๑๘. นายศรัณย์  พงษ์สมบูรณ์ รางวัลระดับเหรียญทอง 



๑๖๕ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
ประเภทขับร๎อง 

  

 ๑.๘ ข๎อมูลของหลักสูตรที่สะท๎อนถึงด๎านคุณภาพของผู๎เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู๎ 
ด้านปัจจัยน าเข้า 

 ๑) หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงและมีความทุํมเทในการรํวมบริหารจัดการและผลิตบัณฑิต  
 ๒) นักศึกษาที่รับเข๎าศึกษามีความพร๎อมในการศึกษาและมีความมุํงม่ันในการศึกษา 
 ด้านกระบวนการ 
 หลักสูตรกําหนดกระบวนการในการผลิตบัณฑิตโดยกําหนดกิจกรรมท่ีครอบคลุมกระบวนการ
ผลิตบัณฑิต กระบวนการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู๎ของผู๎เรียน และแผนพัฒนาบัณฑิตเ พ่ือสร๎างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 กระบวนการผลิตบัณฑิต  
 หลักสูตรได๎กําหนดให๎มีการดําเนินงานโดยเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู๎และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อใช๎เป็นกรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑิต เพ่ือสร๎างอัตลักษณ์บัณฑิตของหลักสูตร คือ “ครูดี ครูเก่ง 
คิดเป็น ท าเป็น ใฝรรู้ และเชี่ยวชากการสอนดนตรีไทย”   
 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  

๑) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจากหลักสูตร ๕ ปีซึ่งโอนย๎ายจากคณะครุศาสตร์  
มีเพียง ๔ ทําน ต๎องขอใช๎อาจารย์ของหลักสูตร ๔ ปี เพ่ือให๎มีศักยภาพครบตามเกณฑ์ที่กําหนด นอกจากนี้ 
กรณีมีการลาศึกษาตํอบางเวลาจะสํงผลกระทบตํอจํานวนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งในมุมของ  
การบริหารจัดการหลักสูตร ภาระการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

๒) ภาระงานสอนและงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคํอนข๎างมาก สํงผลตํอ
การควบคุมดูแลการฝึกซ๎อมให๎แกํนักศึกษา และสํงผลตํอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ 

๓) ลักษณะของศาสตร์ดนตรีไทยมีกิจกรรมที่ต๎องให๎บริการตํอมหาวิทยาลัย ชุมชน และ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาคํอนข๎างมาก ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมต๎องอาศัยการฝึกซ๎อม ทําให๎คณาจารย์ 
มีภาระรับผิดชอบคํอนข๎างมาก  

๔) การสอนดนตรีไทยให๎บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติทักษะดนตรีไทย 
จําเป็นต๎องอาศัยการสอนโดยคณาจารย์ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องดนตรี ทําให๎อาจารย์ที่มีอยูํต๎องทําการสอน
มากกวํา ๒๐ คาบตํอสัปดาห์ (ไมํนับรวมภาระงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากกวํา ๑๐ คน 
ตํออาจารย์ ๑ คน และต๎องรับผิดชอบงานดนตรีนิพนธ์และงานบัณฑิตนิพนธ์มากกวํา ๑๕ เลํมตํออาจารย์ ๑ คน)  

๕) คณาจารย์ต๎องรับผิดชอบการปฏิบัติงานในทุกเรื่อง ทั้งการคุมซ๎อมวงดนตรี  
การคุมนักศึกษาไปเข๎ารํวมกิจกรรม งานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ๎าง งานแผนและงบประมาณ และงานตรวจสอบ
ยืมคืนครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นภาระหน๎าที่ที่ควรมีบุคลากรสายสนับสนุนชํวยดําเนินการ 

 
 
 
 



๑๖๖ 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 ๑)  จํ านวนนักศึกษามีจํ านวนมาก  ( เมื่ อ เปรี ยบเทียบกับการสอนดนตรี ไทย 
ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ) แตํห๎องปฏิบัติการดนตรี สถานที่ไมํเอ้ืออํานวยตํอการเรียนการสอน 
เนื่องจากมีห๎องปฏิบัติการดนตรีไทยเพียง ๒ ห๎อง และขนาดของห๎องไมํเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
 ๒)  จํ านวนนักศึกษามีจํ านวนมาก  ( เมื่ อ เปรี ยบเทียบกับการสอนดนตรี ไทย 
ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ) แตํจํานวนเครื่องดนตรีไมํเอ้ืออํานวยตํอการเรียนการสอนและไมํเพียงพอ  
ตํอจํานวนนักศึกษา 
 ๓) อาคารเรียนมีการแยกเรียนระหวํางอาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร์ และอาคาร ๒๗ 
วิทยาลัยการดนตรี ทําให๎เมื่อต๎องเรียนกับอาจารย์ที่อาคารใดหรือต๎องการฝึกซ๎อมที่อาคารใด ต๎องขนย๎ายเครื่อง
ดนตรีไปมาระหวํางตึก สํงผลให๎เครื่องดนตรีชํารุดเสียหาย 
 ๔) เวลาในการปิดอาคารเรียนสํงผลตํอการฝึกซ๎อมของนักศึกษา (ปิดเร็ว ปิดเสาร์
อาทิตย์) ในเวลาราชการไมํสามารถฝึกซ๎อมได๎เนื่องจากห๎องปฏิบัติการทุกห๎องใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๕) งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรเป็นไปตามจํานวนรับนักศึกษาซึ่งไมํเพียงพอ 
ตํอการสร๎างความเป็นเลิศแกํหลักสูตรได๎จริง เนื่องจากความเป็นเลิศที่จะเกิดขึ้นได๎ต๎องอาศัยทั้งคณาจารย์
ผู๎เชี่ยวชาญที่หลากหลายตามแตํละชนิดของเครื่องดนตรี วิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิผู๎เชี่ยวชาญทางดนตรีไทย 
โครงการ/กิจกรรมที่จะสร๎างทักษะและบํมเพาะประสบการณ์แกํนักศึกษา เครื่องดนตรีที่เพียงพอและเหมาะสม 
ซึ่งทุกเรื่องดังกลําวต๎องใช๎งบประมาณทั้งสิ้น ทําให๎งบประมาณที่ได๎รับแม๎จะพยายามรับนักศึกษาเป็นจํานวน
มากแล๎ว ก็ยังไมํสามารถดําเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพเต็มที่ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
 ๑) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสํวนใหญํเป็นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งต๎องอาศัย

องค์ประกอบตํางๆ เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เชํน ความพร๎อมของนักศึกษา จํานวน
ของนักศึกษาในแตํละรายวิชา ความเหมาะสมของภาระงานของคณาจารย์  ความเพียงพอเหมาะสมของ 
เครื่องดนตรี ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 

 ๒) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติในแตํละขั้น เชํน ขั้นที่ ๑ จะมีการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา ๑๐ รายวิชา เชํน รายวิชาปฏิบัติระนาดเอก ๑ รายวิชาปฏิบัติซอด๎วง ๑ รายวิชาปฏิบัติปี ๑ 
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในบางวันต๎องดําเนินไปถึง ๒๐.๐๐ น. เนื่องจากห๎องปฏิบัติการและเครื่องดนตรี 
ไมํเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนได๎ในเวลาราชการ สํงผลให๎นักศึกษาและคณาจารย์เกิดความอํอนล๎า
จากการเรียนและการสอน 

๓) มีการจัดกิจกรรมเสริมรายวิชาคํ อนข๎างมาก เพ่ือให๎นักศึกษาได๎ เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริง อาจทําให๎กระทบกับวันเวลาในการเรียนรายวิชาอ่ืน 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ๑) นักศึกษาต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ (กิจกรรมเสริมความเป็นครู) และ

กิจกรรมของวิทยาลัยการดนตรี (กิจกรรมเสริมอัตลักษณ์) ทําให๎นักศึกษาต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมมากกวํา
นักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งสํงผลให๎นักศึกษาเกิดความเหนื่อยล๎า และเกิดความสับสนในการเข๎ารํวมกิจกรรม 

 ๒) การสร๎างประสบการณ์ในการเข๎ารํวมการแขํงขัน การประกวด หรือการเตรียมความ
พร๎อมกํอนเข๎ารํวมการประกวดต๎องใช๎งบประมาณของหลักสูตร และต๎องใช๎เวลาในชํวงเสาร์อาทิตย์  
ซึ่งต๎องทําเรื่องในการขอใช๎ห๎องเรียน อาคารเรียน และอาจารย์ต๎องใช๎เวลาในการสอนเสริมอ่ืนมาเตรียม  
ความพร๎อมให๎นักศึกษาโดยมิได๎รับคําตอบแทน 

 



๑๖๗ 
 

ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพื่อการจัดการศึกษา  
 การบริหารและการประสานงานกับหนํวยงาน/สํวนงานอ่ืนๆ เพ่ือการจัดการศึกษาต๎องอาศัย
การประสานงานโดยคณาจารย์เป็นหลัก ซึ่งเป็นภาระงานที่เพ่ิมให๎แกํอาจารย์     

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอชื่นชมความเป็นครูของคณาจารย์ในหลักสูตรที่มีความทุํมเท เอ้ืออาทร ตํอนักศึกษา
เป็นอยํางมาก 
 ๒) ควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการดําเนินการของหลักสูตรให๎ผํานครบทุกตัวชี้วัด  
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 ๓) ควรจัดทําแผนการดําเนินงานการใช๎งบประมาณตําง ๆ ที่ต๎องการได๎รับการจัดสรร  
เพ่ือเสนอเรื่องของบประมาณไปยังสํานักงบประมาณ 
 ๔) ควรนําข๎อมูลผลรางวัลที่ได๎รับไปประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร๎างจุดเดํนและสามารถ
คัดเลือกคุณภาพของนักศึกษาท่ีต๎องการเข๎าศึกษาตํอได๎ในเบื้องต๎น 
 ๕) มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการสนับสนุนหลักสูตรความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
ที่ชัดเจน เชํน การจัดสรรอัตราอาจารย์ผู๎สอน การจัดสรรอัตราสายสนับสนุน การสนับสนุนทุนการศึกษา  
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม การบริหารจัดการพ้ืนที่ เป็นต๎น 
 ๖) ควรขอรับบริจาคเครื่องดนตรี เพ่ือใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอน โดยตั้ งวัตถุประสงค์ 
ที่ชัดเจน เชํน หลักสูตรต๎องการเครื่องดนตรีอะไรเพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต๎น โดยระหวําง 
การเปิดรับบริจาคให๎รายงานยอดที่ได๎รับเป็นระยะ ๆ เพ่ือความโปรํงใส และความสบายใจของผู๎บริจาค 
 ๗) ควรประเมินกิจกรรมนอกหลักสูตรที่นักศึกษาต๎องเข๎ารํวม ที่มีความใกล๎เคียงกันหรือสามารถ
ทดแทนกันได๎ เพ่ือลดกิจกรรมที่ซ้ําซ๎อนให๎แกํนักศึกษาและเพ่ือเพ่ิมเวลาในการเข๎าเรียน 
 ๘) มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการปัญหาการนิเทศการสอน โดยวางแผนและจัดระบบการนิเทศ
การสอนใหมํนําสื่อออนไลน์เข๎ามาปรับประยุกต์ใช๎ 
 ๙) ควรจัดทําแบบประเมินโครงการตําง ๆ ให๎ได๎ผลเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เชํน ด๎านทักษะที่ได๎รับ ความรู๎ที่ได๎รับ ความต๎องการเพ่ิมเติมของผู๎เข๎ารํวมโครงการ เป็นต๎น  เพ่ือการพัฒนา
โครงการในปีตํอ ๆ ไป 
 ๑๐) ควรประเมินทักษะความเป็นครูไปพร๎อมทักษะด๎านดนตรี เพ่ือนําผลไปพัฒนาให๎ตรงจุด 
และเพ่ือเป็นฐานข๎อมูลในการพัฒนาเพิ่มเติมตํอไป  
 

 ๒.๑๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.) 
 การด าเนินงาน 

๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา มีผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยูํในระดับคุณภาพดี ที่ คะแนน ๓.๖๒ โดยดูได๎จากผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งอยูํในระดับคุณภาพดี ที่คะแนน ๓.๓๓ 

๑.๒ แผนการรับ จํานวนที่รับได๎จริง แผนรับ ๙๐ คน รับจริง ๗๘ คน รายงานตัว ๗๓ คน 



๑๖๘ 

๑.๓ อัตราการคงอยูํ / Drop out ของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีอัตรา/ร๎อยละ
ของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) จํานวน ๔ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔.๔ และในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
มีอัตรา/ร๎อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) จํานวน ๕ คน คิดเป็นร๎อยละ ๖.๐๐    

๑.๔ ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร  
๑) ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๖,๐๔๑ บาท 
๒) ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๔,๐๘๗ บาท 

๑.๕ ผลงานเดํน / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
ผลงานนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุลนิสิต รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

๑. 
๒. 

นายณัฐภัทร สิงห์อยูํ 
นางสาวปรียาภรณ์ หอมกลิ่น 

Nakamarket music award ๒๐๑๘ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  

๑. นายอธิวัฒน์ ช๎างน๎อย   
 

ประกวดร๎องเพลงลูกทํุงฝ่ายชาย             
งานเพชรครุศาสตร์ 

ชนะเลิศ  
 

๑. นาวสาวประภาศิริ ปุ้ยทอง ประกวดร๎องเพลงลูกทํุงฝ่ายหญิง             
งานเพชรครุศาสตร์ 

ชนะเลิศ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 

นางสาวณัฐนรี ภัยมณี 
 นางสาวมนพร พํุมเกลี้ยง 
 นายปฐมพร สีดาแหลม 
 นายอิทธิพร เทพอาจ 
 นายธนพนธ์ วีระสุข 
 นางสาวหนึ่งฤทัย สวยชุม 
 นางสาวกัลยกร ภุมมารักษ์ 
นายณภัทร นิธิสกุลกาญจน์ 
นางสาวปรียานงค์ พํุมจิ๋ว 
นางสาวสุชาดา เพ็ชรกระ 
นายเอกสิทธิ์ พรมมา 
นายชานนท์ แก๎วเสนํห์ 

Thailand International Wind 
Symphony Competition ๒๐๑๙ 

Class A 

ผํานเข๎ารอบชิงชนะเลิศ 

๑ นางสาวณัฐนรี ภัยมณี Thailand International Wind 
Symphony Competition ๒๐๑๙ 

Small Wind Ensemble : Taladplu 
Clarinnet Quintet 

ผํานเข๎ารอบชิงชนะเลิศ 

๑. นางสาวมนพร พํุมเกลี้ยง Thailand International Wind 
Symphony Competition ๒๐๑๙ 

Small Wind Ensemble : Air-drop 
Saxophone Quartet 

ผํานเข๎ารอบรองชนะเลิศ 



๑๖๙ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุลนิสิต รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 

นางสาวณัฐนรี ภัยมณี 
นางสาวมนพร พํุมเกลี้ยงนาย
ปฐมพร สีดาแหลม 
นายภูมิภัทร จุดเดช 
นายอิทธพร เทพอาจ 
นายธนพนธ์ วีระสุข 
นางสาวหนึ่งฤทัย สวยชุม
นางสาวฐิตวี คงดี 

Southeast Asia Music 
Education Exchange 

   เหรียญทอง 
๒๐๑๘ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

นางสาวฐิตวี คงดี 
นายปฐมพร สีดาแหลม 
นายณัฐวุฒิ โอฐยิ้มพราย 
นายพลภัทร ศรีรักษา 
นายธัมมานุ สมบูรณ์ 

การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประจําปี ๒๕๖๒ ประเภทการประชันตี
กลอง 

ชนะเลิศ  

๑. นายนฤตฤณ สารพัฒน์          การประกวดเรียบเรียงเสียง
ประสาน 

      รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

หมายเหตุ  ระบุข๎อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑.๖ ข๎อมูลของหลักสูตรที่สะท๎อนถึงด๎านคุณภาพของผู๎เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู๎ 

   จากผลงานเดํนและความภาคภูมิใจของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในข๎อ ๑.๘ สะท๎อนให๎เห็นถึงคุณภาพของผู๎เรียนและ
ผลลัพธ์การเรียนรู๎ที่ได๎จากการเรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ได๎เป็นอยํางดี  
ซึ่งหลักสูตรจะเน๎นการจัดการเรียนการสอนทั้งในด๎านทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมไปถึงการสนับสนุนให๎นักศึกษา
ได๎นําความรู๎ไปใช๎เพ่ือเป็นประสบการณ์ สํงผลให๎นักศึกษามีความรู๎ความสามารถ นําไปสูํการเป็นครูที่ดี 
มีคุณภาพ และสามารถนําไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎เป็นอยํางดีและมีคุณภาพ  
 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา มีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๕ คน เป็นผู๎ที่มี
ความเชี่ยวชาญในด๎านการสอนดนตรีตะวันตกทั้งด๎านทฤษฎี และด๎านการปฏิบัติ แตํด๎วยจํานวนของนักศึกษา
ของสาขาวิชามีจํานวนมาก จึงทําให๎การดูแลนักศึกษาอาจไมํเพียงพอและทั่วถึง 

วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 เนื่องจากสาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา เป็นที่นิยมของนักศึกษา ทําให๎มีจํานวน
นักศึกษาสมัครเข๎ามาเรียนเป็นจํานวนมาก สาขาวิชาต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน  
เป็นจํานวนมาก เพ่ือรองรับกับจํานวนของนักศึกษา สถานที่ก็มีจํานวนจํากัด รวมถึงเรื่องของงบประมาณ  
ในการบริหารสาขาวิชาก็มีไมํมากนัก ทําให๎การบริหารจัดการด๎านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ไมํเพียงพอตํอจํานวน
ของนักศึกษา 
 
 



๑๗๐ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
 สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ และชัดเจน 
แตํด๎วยจํานวนของคณาจารย์ในสาชาวิชามีจํานวนน๎อยทําให๎การจัดการเรียนการสอนต๎องบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ เพ่ือให๎การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว๎ โดยมีความรํวมมือกับภาควิชาดนตรี
ตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี ในการขอความอนุเคราะห์อาจารย์มีสอนเพ่ิมเติม ให๎เพียงพอกับจํานวนของ
นักศึกษา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 เนื่องจากจํานวนนักศึกษาที่สมัครเข๎ามาเรียนที่สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 
มีจํานวนมาก ทําให๎มีความพร๎อมของนักศึกษาที่แตกตํางกันมาก เป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน
การสอนให๎ได๎ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ สาขาวิชาจึงต๎องมีการเตรียมความพร๎อมในการปรับพ้ื นฐานให๎กับ
นักศึกษา ทําให๎นักศึกษามีความพร๎อมใกล๎เคียงกันนําไปสูํการเรียนการสอนได๎ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพื่อการจัดการศึกษา  
 สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา มีการบริหารและการประสานงานกับหนํวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือการจัดการศึกษาอยูํเสมอ เพ่ือให๎การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด๎วยความคลํองตัวและ
ตํอเนื่อง แตํด๎วยระบบการแตํละหนํวยงานมีขั้นตอนหลายอยําง ทําให๎การจัดการเรียนการสอนอาจลําช๎าไมํ
เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว๎ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอชื่นชมความเป็นครูของคณาจารย์ในหลักสูตรที่มีความทุํมเท เอ้ืออาทร ตํอนักศึกษา
เป็นอยํางมาก 
 ๒) ควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการดําเนินการของหลักสูตรให๎ผํานครบทุกตัวชี้วัด  
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 ๓) ควรจัดทําแผนการดําเนินงานการใช๎งบประมาณตําง ๆ ที่ต๎องการได๎รับการจัดสรร  
เพ่ือเสนอเรื่องของบประมาณไปยังสํานักงบประมาณ 
 ๔) ควรนําข๎อมูลผลรางวัลที่ได๎รับไปประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร๎างจุดเดํนและสามารถ
คัดเลือกคุณภาพของนักศึกษาท่ีต๎องการเข๎าศึกษาตํอได๎ในเบื้องต๎น 
 ๕) มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการสนับสนุนหลักสูตรความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
ที่ชัดเจน เชํน การจัดสรรอัตราอาจารย์ผู๎สอน การจัดสรรอัตราสายสนับสนุน การสนับสนุนทุนการศึกษา  
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม การบริหารจัดการพ้ืนที่ให๎เหมาะสม เป็นต๎น 
 ๖) ควรขอรับบริจาคเครื่องดนตรี เพ่ือใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอน โดยตั้งวัตถุประสงค์  
ที่ชัดเจน เชํน หลักสูตรต๎องการเครื่องดนตรีอะไรเพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต๎น โดยระหวําง  
การเปิดรับบริจาคให๎รายงานยอดท่ีได๎รับเป็นระยะ ๆ เพื่อความโปรํงใส และความสบายใจของผู๎บริจาค 
 ๗) ควรประเมินกิจกรรมนอกหลักสูตรที่นักศึกษาต๎องเข๎ารํวม ที่มีความใกล๎เคียงกันหรือสามารถ
ทดแทนกันได๎ เพ่ือลดกิจกรรมที่ซ้ําซ๎อนให๎แกํนักศึกษาและเพ่ือเพ่ิมเวลาในการเข๎าเรียน 
 ๘) มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการปัญหาการนิเทศการสอน โดยวางแผนและจัดระบบการนิเทศ
การสอนใหมํนําสื่อออนไลน์เข๎ามาปรับประยุกต์ใช๎ 



๑๗๑ 
 

 ๙) ควรจัดทําแบบประเมินโครงการตําง ๆ ให๎ได๎ผลเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เชํน ด๎านทักษะที่ได๎รับ ความรู๎ที่ได๎รับ ความต๎องการเพ่ิมเติมของผู๎เข๎ารํวมโครงการ เป็นต๎น เพ่ือการพัฒนา
โครงการในปีตํอ ๆ ไป 
 ๑๐) ควรประเมินทักษะความเป็นครูไปพร๎อมกับทักษะด๎านดนตรี เพ่ือนําผลไปพัฒนาให๎ตรงจุด 
และเพ่ือเป็นฐานข๎อมูลในการพัฒนาเพิ่มเติมตํอไป 
 

 ๒.๑๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ) 
 การด าเนินงาน 

๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑.๑ หลักสูตรมีคุณภาพอยูํในระดับดี คําเฉลี่ย ๓.๖๖ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบและอาจารย์
ประจําหลักสูตร มีผลงานวิชาการและงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน ๑๖ งาน 
นักศึกษามีผลงานได๎รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน ๔ งาน หลักสูตรฯ จัดโครงการ 
ให๎นักศึกษาได๎รับการพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ ๒๑ และมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บัณฑิตที่ได๎
งานทํา คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา 

๑.๒ แผนการรับ จํานวนที่รับได๎จริง แผนรับ ๖๐ คน รับจริง ๓๓ คน รายงานตัว ๓๑ คน 
๑.๓ อัตราการคงอยูํ / Drop out ของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีอัตรา/ร๎อยละ

ของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) จํานวน ๒๐ คน คิดเป็นร๎อยละ ๓๖.๓๖ และในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
มีอัตรา/ร๎อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) จํานวน ๒ คน คิดเป็นร๎อยละ ๖.๐๖    

๑.๔ ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร  
๑) ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๓,๔๑๒ บาท 
๒) ต๎นทุนตํอหนํวยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๑,๘๗๕ บาท 

 ๑.๕ อัตราภาวะการได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ๓๖ คน จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ ๓๔ คน จํานวนบัณฑิตที่ได๎งานทําใน ๑ ปี 
หลังสําเร็จการศึกษา ๓๔ คน ร๎อยละของบัณฑิตที่ได๎งานทําใน ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา ๑๐๐  

๑.๖ ความพึงพอใช๎ของผู๎ ใช๎บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ๓๖ คน จํานวนบัณฑิตท่ีได๎รับ 

๑.๗ ผลงานเดํน / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

๑ นายภูวนัย หนุนอนันต์ และ 
น.ส.สุกัญญา ทวีบุญ 

นํ า เ ส น อ บ ท ค ว า ม วิ จั ย
ระดบัชาติ 

ประกาศนียบัตร 

๒ น.ส.สิรินดา ปาละกุล และ 
น.ส.ชนิดา วิณโรจน์ 

นําเสนอบทความวิจัยระดับ
นานาชาติ 

ประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ  ระบุข๎อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๑.๘ ข๎อมูลของหลักสูตรที่สะท๎อนถึงด๎านคุณภาพของผู๎เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู๎ 
   หลักสูตรจัดการเรียนการสอนและโครงการที่พัฒนาทักษะการเป็นผู๎ประกอบการให๎
นักศึกษามีความคิดสร๎างสรรค์ในการคิดค๎นผลิตภัณฑ์สินค๎า/บริการ และดําเนินธุรกิจเป็นของตนเองได๎ 
ยกตัวอยํางเชํน 



๑๗๒ 

 ๑) นักศึกษาจบการศึกษาแล๎วได๎งานทํา คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ โดยมีบางสํวนประกอบ
อาชีพเป็นเจ๎าของธุรกิจหรือสืบทอดกิจการตํอจากครอบครัว 
 ๒) นักศึกษาสามารถคิดค๎นสินค๎าและบริการที่มีผู๎ บริ โภคเป็นศูนย์กลาง  
โดยออกแบบโมเดลธุรกิจที่ได๎รับประเมินจากวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิวําสามารถนําไปตํอยอดในเชิงพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจได๎จริง จากการที่หลักสูตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Design Thinking for Innovative 
Startups 
 ๓) นักศึกษาสามารถผลิตสินค๎าในการประกอบธุรกิจขนาดยํอม เชํน เสื้อยืดสกรีน
ลายตํางๆ สบูํ น้ํายาล๎างจาน เป็นต๎น 
   ๔) นักศึกษาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) รํวมกับอาจารย์ที่เข๎ารํวมโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได๎ผลลัพธ์ คือ พวงกุญแจแบบ
ปักสองด๎าน บรรจุภัณฑ์ผ๎าลายแตงโมและผ๎าซิ่น บรรจุภัณฑ์ผ๎าขาวม๎า ของชุมชนบ๎านยางลาว ต.บ๎านดอน  
อ.อํูทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นต๎น  
 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)   
  ต๎องการอัตราอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาการประกอบการ (Entrepreneurship)  

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
  ๑) งบประมาณ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ ในการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสูํความเป็นเลิศ 
  ๒) สถานที่ พ้ืนที่-ห๎อง สําหรับเป็น Co-working space ให๎กับนักศึกษาในการค๎นคว๎า 
ระดมสมองเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร๎างสรรค์ 
  ๓) งบลงทุนในการสร๎าง Co-working space 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
   ๑) หอ๎งเรียนรูปแบบ Smart Classroom มีจํานวนน๎อย  
 ๒) อุปกรณ์ในห๎องเรียนบางห๎องชํารุดไมํพร๎อมใช๎งาน  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 นักศึกษาสํวนใหญํมีทักษะความรู๎จากสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่จบมา ไมํเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่หลักสูตรคาดหวัง 
ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพื่อการจัดการศึกษา 

  ๑) การอํานวยความสะดวกด๎านข๎อมูลจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 ๒) ขั้นตอน กระบวนการ ลําดับขั้น ทําให๎ลําช๎า 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณาจารย์ที่มีความพยายามผลักดันให๎นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนได๎มากขึ้น
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผํานมา และเสนอให๎พยายามผลักดันตํอไป 
 ๒) ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาหลักสูตรในด๎านตําง ๆ เชํน แผนการพัฒนาบัณฑิตให๎
ประสบความสําเร็จในการเป็นผู๎ประกอบการ เป็นต๎น 



๑๗๓ 
 

 ๓) ควรจัดทําแผนกําหนดการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศ และวางกระบวนการในการพัฒนา
ให๎เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือให๎ผํานครบทุกตัวชี้วัด ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความ
เป็นเลิศ ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 ๔) สืบเนื่องจากความเห็นในข๎อที่ ๒) ในแผนการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนสําเร็จเป็นผู๎ประกอบการ 
ควรกําหนดเป้าหมายผลการเรียนรู๎หรือในสิ่งที่นักศึกษาจะสามารถกระทําได๎ เมื่อสําเร็จการศึกษาในแตํละปี ให๎
ได๎ผลเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ เชํน เมื่อจบปี ๑ นักศึกษาจะได๎รับความรู๎ด๎านใด และเกิดทักษะอะไร 
เป็นต๎น 
 ๕) ควรจัดระบบการเรียนการสอนนรูปแบบโมดูล (Module) ที่ทั้งนักศึกษาในหลักสูตรและ
ประชาชนทั่วไปสามารถเข๎ารํวมได๎ โดยประชาชนทั่วไปต๎องจํายคําลงทะเบียน และหากต๎องการเก็บหนํวยกิต 
จากโมดูลตําง ๆ ไว๎ เพ่ือขอสมัครเป็นนักศึกษาในภายหลังก็สามารถทําได๎  เป็นการจัดหลักสูตรแบบ 
Microcredential program ทั้งนี้  ยังเป็นการชํวยหลักสูตรให๎มีงบประมาณที่ เพ่ิมขึ้น และชํวยหารายได๎ 
ให๎มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง  
 ๖) ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสามารถประสานกับหนํวยประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงเจตจํานงในสิ่งที่หลักสูตรต๎องการให๎ชํวยประชาสัมพันธ์สิ่งใดเป็นพิเศษได๎  
 ๗) ในการคัดเลือกนักศึกษาที่ต๎องการเข๎าศึกษาตํอในหลักสูตร อาจพิจารณาให๎มีการทดสอบ
เบื้องต๎น เพ่ือหาจุดอํอนจุดแข็งของนักศึกษา (Diagnostic assessment) และใช๎ข๎อมูลผลการประเมิน  
มาเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งสามารถทําได๎ทั้งในลักษณะเป็นรายบุคคล หรือรายกลุํมให๎มี
ศักยภาพได๎ตรงจุดตํอไป 
 ๘) ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎ประกอบการโดยนําแนวทางที่ดีมาปรับประยุกต์ใช๎ในการ
พัฒนาหลักสูตรและผู๎เรียน 
 ๙) ควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทําให๎อัตราภาวะการได๎งานทําใน ๑ ปี เป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
เพ่ือค๎นหากระบวนการที่ดี (Good Practice) ทีส่ามารถนํามาใช๎หรือขยายผลตํอไปได๎ 
 ๑๐) ควรวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ๎างเป็นผู๎
ประเมินบัณฑิต และนําข๎อมูลที่วิเคราะห์ได๎มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให๎ตรงกับความต๎องการของ
นายจ๎างตํอไป 
 

 ๒.๑๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 การด าเนินงาน 

๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
๑.๑ ข๎อมูลนักเรียน 

 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน (ห้อง) จ านวนนักเรียน (คน) 
ปฐมวัย ๓ ๘๕ 
ประถมศึกษา ๑๕ ๕๐๘ 
มัธยมศึกษาตอนต๎น ๑๒ ๓๔๘ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒ ๓๕๖ 

รวม ๔๒ ๑,๒๙๗ 
 
 



๑๗๔ 

๑.๒ ข๎อมูลบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
ระดับชั้นที่สอน 

ปฐมวัย ประถม มัธยม รวม 
ข๎าราชการ ๑ ๒ ๔ ๗ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผํนดิน) ๑ ๑๐ ๑๕ ๒๖ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได๎) ๔ ๕ ๘ ๑๗ 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ๒ ๔ ๓ ๙ 
อาจารย์พิเศษ ๑ ๑๑ ๑๓ ๒๕ 
ลูกจ๎างประจํา - - ๑ ๑ 
เจ๎าหน๎าที่ ๑ ๓ ๓ ๗ 

รวม ๑๐ ๓๕ ๔๗ ๙๒ 
  

 ๑.๓ โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะโครงการห๎องเรียนพิเศษ  
(ระดับประถมศึกษาเป็นห๎องเรียน IEP (Intensive English Program) ขณะนี้มี ป.๑ – ๔ ระดับมัธยมศึกษา
เป็นห๎องเรียน Gifted Program ขณะนี้มี ม.๑ – ๓ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ความพร๎อม                    
ในด๎านตําง ๆ ของโรงเรียน การสํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันเชิงวิชาการ และการจัดการเรียนรู๎ โดยเฉพาะ      
อยํางยิ่งระดับปฐมวัยจัดการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียนโดยใช๎รูปแบบ STEAM   
            ๑.๔ โครงการเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
 ๑) โครงการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เป็นโครงการตํอเนื่องที่ในระดับมัธยมศึกษาจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี  ซึ่งในปีที่ผํานมาได๎จัดโครงการนี้ให๎กับ
นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และในปีนี้ระดับมัธยมศึกษาจะจัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษ
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 ๒) โครงการเรียนภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน   
โดยผํานสถาบันขงจื้อ 
 ๓) โครงการทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ โดยใช๎แบบทดสอบ
มาตรฐานตํางประเทศ (Oxford Online Placement Test) ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนักเรียนคนใดผํานเกณฑ์               
จะได๎รับวุฒิบัตรสํวนนักเรียนที่ไมํผํานเกณฑ์โรงเรียนจะดําเนินการสอนซํอมเสริมให๎เป็นกรณีพิเศษ 
 ๔) โครงการพัฒนาทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์ (ROBOT) เป็นโครงการตํอเนื่อง 
ที่โรงเรียนได๎พัฒนาและสํงเสริมเพ่ือฝึกให๎นักเรียนได๎พัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนโปรแกรมบังคับ
หุํนยนต์มีนักเรียนในโครงการพัฒนาความรู๎ตํอยอดไปสร๎างเครื่องปริ้น ๓ มิติ และได๎รับรางวัลจากการประกวด
นวัตกรรม   
 ๕) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีที่ผํานมา ในระดับประถมศึกษา 
ผลการทดสอบได๎คะแนนสูงมาก ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลายคะแนนสูงกวําปีที่ผํานมา                     
(มีนักเรียนได๎ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จํานวน ๔ คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
จํานวน ๑ คน) ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากโรงเรียนได๎วิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนในปีที่ผํานมาวํานักเรียน                  



๑๗๕ 
 

มีคะแนนเฉลี่ยต่ําในมาตรฐานใดบ๎าง และมอบหมายให๎แตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ดําเนินการจัดการเรียนรู๎    
โดยเน๎นตามมาตรฐานนั้น ๆ แตํในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ถ๎านักเรียนทราบผลการสอบคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอ
ในระดับอุดมศึกษาแล๎วนักเรียนจะไมํให๎ความสําคัญของการทดสอบนี้  จึงทําให๎คําเฉลี่ยผลการทดสอบไมํสูง
เทําท่ีควร 
 ๖) โรงเรียนเปิดสอนวิชาภาษาเพ่ือนบ๎าน (มลายู เขมร จีน) ให๎กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น โดยใช๎บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๗) โครงการที่กํอให๎เกิดรายได๎ ได๎แกํ โครงการเรียนปรับพ้ืนฐาน และโครงการเรียน
พิเศษ วันเสาร์  และโครงการเรียนพิเศษตอนเย็น ซึ่ งโครงการเหลํานี้ เป็นโครงการที่กํอให๎ เกิดรายได๎  
โดยโรงเรียนได๎นําสํงเงินเข๎าบัญชีบริการวิชาการ มรภ.บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาร๎อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๙๔๘,๖๐๐ บาท   
 ๘) โครงการบริการวิชาการ/โครงการที่ประสานความรํวมมือกับชุมชน  ได๎แกํ  
โครงการอบรมการทําหนังสือนิทานเลํมเล็ก โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ รุํนที่ ๓๖๘ โรงเรียนได๎ดําเนิน
โครงการบริการวิชาการอยํางตํอเนื่องโดยเน๎นที่ความต๎องการของโรงเรียนภายนอกวําต๎องการอบรมในเรื่องใด  
นอกจากนี้โรงเรียนยังให๎ความรํวมมือกับสถานีตํารวจนครบาลบางยี่เรือ ในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ รุํนที่ ๓๖๘ เพ่ือฝึกอบรมความรู๎เกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ อันเป็นประโยชน์ตํอตัวเยาวชน และเป็นการ
เตรียมความพร๎อมในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต  
 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 ๑) เนื่องจากระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีจํานวนนักเรียนและห๎องเรียนเพ่ิมขึ้น
ทุกปีทําให๎ครูมีภาระงานเพ่ิมขึ้น โรงเรียนแก๎ปัญหาในเบื้องต๎น คือจ๎างอาจารย์ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาชํวยสอนเป็นรายชั่วโมง สํวนครูในโรงเรียนถ๎าสอนเกินเกณฑ์จะจํายคําสอนเกินเกณฑ์ให๎                  
ในระยะยาวโรงเรียนจะวิเคราะห์ภาระงานของโรงเรียนใหมํเพื่อขออนุมัติอัตราบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
 ๒) โรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนสาธิต ซึ่งมีรายละเอียด
แตกตํางจากการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยํางยิ่งเรื่องตําแหนํงครู  และ
ความก๎าวหน๎าทางวิชาการของครู  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยได๎ เห็นชอบ                     
ให๎โรงเรียนสาธิตจัดทําข๎อบังคับฯ วําด๎วยการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนสาธิตแยกออกจากมหาวิทยาลัย 

วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 โรงเรียนขาดความคลํองตัวในการบริหารจัดการด๎านการเบิกจํายด๎านการเงิน  
ทั้งเงิน บกศ. และเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะชํวงรอยตํอระหวํางปีงบประมาณ (กันยายน – 
พฤศจิกายน) โรงเรียนจะแก๎ไขปัญหาโดยจัดทําระเบียบ วําด๎วยการจัดตั้งกองทุนโรงเรียนสาธิต โดยรายได๎ของ
กองทุนมาจากเงินเหลือจํายจากเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา และเงินรายได๎อ่ืนๆ ของโรงเรียน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
 โรงเรียนได๎รับความอนุเคราะห์จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์ สํงอาจารย์มาชํวยสอนในโรงเรียนสาธิต แตํเนื่องจากอาจารย์มีภาระงานมาก และบํอยครั้ง
ที่อาจารย์ทิ้งคาบสอน 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณาจารย์ที่ พัฒนาแนวทางการดําเนินงานตําง ๆ ให๎ดีขึ้นในทุก ๆ ด๎าน  
โดยคํานึงถึงผู๎เรียนเป็นหลัก 
 ๒) โรงเรียนสาธิตฯ ควรถือเป็นหนึ่งภาควิชาในมหาวิทยาลัย โดยสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
หรือคณะครุศาสตร์ เพ่ือให๎อาจารย์สามารถทําผลงานเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการที่สูงขึ้นได๎  
 ๓) การบริหารจัดการเพ่ือให๎การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ หรือสร๎างกระบวนการ
บริหารงานที่ชัดเจน หากต๎องการสร๎างกฎระเบียบ ข๎อบังคับแยก ต๎องครอบคลุมไปถึงการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือให๎อาจารย์สามารถก๎าวหน๎าในสายงานได๎ ทั้งนี้ ในการกําหนดข๎อบังคับตํางๆ ควรคํานึงถึงอาจารย์
ชาวตํางชาติ ซึ่งคาดวําจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นในอนาคตด๎วย เพ่ือให๎สามารถดึงดูดและ/หรือธํารงรักษาอาจารย์ทั้ง
ชาวไทยและตํางประเทศท่ีมีคุณภาพ 
 ๔) ผู๎บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ควรมีสํวนรํวมในการประเมินความดีความชอบอาจารย์สังกัดใน
คณะตําง ๆ ที่เข๎ามารํวมสอนในโรงเรียนสาธิต เพ่ือเป็นการชํวยในด๎านความรํวมมือและแสดงความรับผิดชอบ
ของอาจารย์เองที่ตกลงรํวมสอน 
 ๕) ควรปลูกฝังการสร๎างทักษะชีวิตของนักเรียนในเรื่องของมารยาทรํวมสมัย ไปจนถึงการใช๎
สื่อโซเชียลที่ดีที่เหมาะสม อาจใช๎เป็นรูปแบบการประเมินตําง ๆ หรือหาแนวทางอ่ืนที่เหมาะสมตามบริบท 
 ๖) ควรเก็บข๎อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือการนําไปปรับปรุงและพัฒนาได๎ตรงจุดตํอไป 
 

ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

ที่ วัน/เดือน/ป ี บัณฑิตวิทยาลัย/ส านัก/สถาบนั/โรงเรียน/
ส านักงาน 

เวลา สถานที่ 

๖. วันพุธที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

บัณฑิตวิทยาลยั 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาคาร ๖ ชั้น ๑๓ ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๗. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพนัธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาคาร ๖ ชั้น ๑๓ 
ส านักงานอธิการบด ี
ส านักประชาสัมพนัธ์ฯ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 

 ๒.๑๓ บัณฑิตวิทยาลัย 
 การด าเนินงาน 
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

๑) บัณฑิตวิทยาลัยได๎ดําเนินการปรับปรุงสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๑ ชั้น ๕ 
และห๎องเรียนอาคาร ๖ ชั้น ๘ และ ชั้น ๙ 



๑๗๗ 
 

๒) บัณฑิตวิทยาลัยได๎พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นใหมํ จํานวน ๑๓ หลักสูตร 
ดังนี้ 

๒.๑) หลักสูตรปริญญาโท: วท.ม. วิชาจิตวิทยาการปรึกษา, ค.ม. การสอนสังคมศึกษา, 
ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะวิชาภาษาสากล, ค.ม. การสอนภาษาไทย, ค.ม. การสอนภาษาจีน, ค.ม. การสอน
คณิตศาสตร์, หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการศึกษาและภาวะผู๎นํา, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) 

๒.๒) หลักสูตรปริญญาเอก: สาขาบริหารการศึกษา, สาขาหลักสูตรและการสอน, 
สาขาการบริหารเทคโนโลยีและภาวะผู๎นํา, สาขาเภสัชกรรมไทย 
๓) บัณฑิตวิทยาลัยได๎ลงนามความรํวมมือในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนักศึกษาตํางชาติกับ
บริษัท Globat Gangroo Education Technology Development Co.,Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 สถานที่ งบประมาณ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ๑) บัณฑิตวิทยาลัยไมํมีห๎องพักสําหรับผู๎ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  
จึงมีความต๎องการเพิ่มจํานวนห๎องพักสําหรับผู๎ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๒) บัณฑิตวิทยาลัยมีจํานวนห๎องสําหรับการจัดสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
ไมํเพียงพอ จึงมีความต๎องการงบประมาณสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาห๎องสําหรับการจัดสอบวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหมํในอนาคต   
  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ควรสร๎างผลงานวิจัยของอาจารย์ให๎สอดคล๎องกับวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 
โดยเน๎นการพัฒนาท๎องถิ่น พัฒนาชุมชน จากการรํวมมือกับสถาบันวิจัยและนักวิจัยที่เป็นอาจารย์เป็นหัวหน๎า
โครงการโดยจัดทําเป็นนวัตกรรมชิ้นใหมํ และนักศึกษาเป็นผู๎ชํวยนักวิจัยโดยได๎ผลงานเป็นวิ ทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาเองด๎วย  
 ๒) ควรรักษาฐาน MOU เดิมไปพร๎อมกับการสร๎าง MOU ใหมํ และรักษามาตรฐานการพิจารณา 
ในการเปิดหลักสูตร โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การพิจารณาความต๎องการของผู๎รับบริการ/ลูกค๎าในการเปิดหลักสูตร 
 ๓) ควรผลักดันหลักสูตรการอบรมระยะสั้น กับการเทียบโอนหนํวยกิตจากประสบการณ์ของ
ผู๎เรียนเพื่อเข๎าสู๎หลักสูตรตําง ๆ ได๎ และเปิดโอกาสให๎บุคคลสนใจที่ต๎องการสอบเพ่ือเก็บหนํวยกิต กับบางกลุํม
ที่มาเข๎าอบรมเพ่ือหาความรู๎เพ่ิมเติม โดยมอบประกาศนียบัตรไว๎เพ่ือเป็นการรับรอง หรือเก็บหนํวยกิตได๎ครบ 
กี่โมดูล (Module) หรือกําหนดจํานวนการอบรม เพ่ือสามารถ Register ทําปริญญานิพนธ์ตามที่หลักสูตร
ออกแบบไว๎ เป็นต๎น 
 ๔) ควรติดตามผลความพึงพอใจตํอผู๎ใช๎บัณฑิต โดยวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ๎างเป็นผู๎ประเมินบัณฑิต และนําข๎อมูลที่วิเคราะห์ได๎มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตให๎ตรงกับความต๎องการของนายจ๎างตํอไป 
 ๕) ควรสร๎างมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการทําวิจัย การทําบัณฑิตนิพนธ์  ให๎ชัดเจน  
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรตํอไป  
 



๑๗๘ 

 ๒.๑๔ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 การด าเนินงาน  
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  ๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให๎เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย) : โครงการจัดประชุมของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได๎ดําเนินการรวบรวมข๎อมูล ดังนี้ 
 ๑.๑) จัดทําเลํมรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑.๒) จัดทําเลํมข๎อบังคับ / ระเบียบ / คําสั่ง ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๖๒ 
 ๑.๓) จัดทําเลํมรวมกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับมหาวิทยาลัย 
 ๒) โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธรรมาภิบาลกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหมํ” 
 ๓) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให๎เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (โครงการ
พัฒนาและเสริมสร๎างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย) 
 ๔) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให๎เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จุลสาร
จดหมายขําวสํานักงานสภามหาวิทยาลัย) 
 กิจกรรมภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๑) โครงการเดิน – วิ่งการกุศลบ๎านสมเด็จ ครั้งที่ ๑ กรุงเทพฯ – กรุงธนฯ เชื่อมสองแผํนดิน 
 ๒) โครงการการแขํงขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา 

 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 ๑) การรับรู๎ขําวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ได๎กําหนดนโยบายในการลดปริมาณการใช๎กระดาษ โดยนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร 
(e-Document) มาใช๎ในการสํงหนังสือเชิญประชุม ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสารตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องไปยังหนํวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย แตํเนื่องจากบางหนํวยงานไมํเปิดระบบ ทําให๎การรับข๎อมูล / การดําเนินงานลําช๎า 
 ๒) การใช๎ระบบเอกสารการประชุมออนไลน์ (e-Meeting) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
ได๎จัดทําระบบเอกสารการประชุมออนไลน์ (e-Meeting) การประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย  
(กอม.) และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) เพ่ือลดปริมาณการใช๎กระดาษ แตํเนื่องจาก
การปิดรับวาระเข๎าที่ประชุมไมํสามารถกําหนดเวลาที่ชัดเจนได๎จึงไมํสามารถให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมดาวน์โหลด
เอกสารกํอนการประชุมได๎ 
 
 



๑๗๙ 
 

 ด้านงบประมาณ และสถานที่ 
 ๑) ของบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร การซํอมบํารุง
ครุภัณฑ์ และโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานและงบประมาณที่วางแผนไว๎ 
 ๒) ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยชํวยผลักดันโครงการปรับปรุงห๎องสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย และห๎องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอขอบคุณ และขอชื่นชมการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพโดยเห็นเป็นรูปธรรม  
 ๒) การตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับสภามหาวิทยาลัยอยํางละเอียดกํอน
การเผยแพรํเป็นสิ่งสําคัญมาก 
 ๓) ควรมีห๎องรับรองผู๎ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย 
 ๔) ควรเรํงดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยให๎สามารถ
ดําเนินการได๎ครบถ๎วนสมบูรณ์ 
 ๕) ควรปฎิบัติพันธกิจการสนับสนุนการดําเนินงานตามบทบาทหน๎าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
ในเชิงรุก รวมถึงการติดตามขําวสารที่ทางสภามหาวิทยาลัยจําเป็นต๎องทราบทันเหตุการณ์ ทันเวลา อยํางรวดเร็ว 
และถูกต๎อง 
 ๖) ควรพัฒนาบุคคลากรให๎ปฏิบัติงานเลขานุการอยํางมืออาชีพ   
 ๗) ควรบันทึกสถิติหนํวยงานที่สํงวาระเข๎าที่ประชุมลําช๎า รวมไปถึงหนํวยงานที่จัดทําเอกสาร
วาระการประชุมนอกเลํมการประชุม (เนื่องจากนําเอกสารเข๎าเลํมการประชุมไมํทัน) และบันทึกสถิติหนํวยงาน 
ที่ไมํเปิดรับเอกสารออนไลน์ ไว๎เป็นข๎อมูลเพ่ือหาแนวทางแก๎ไขรํวมกันในอนาคตตํอไป 
 ๘) ควรวิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
จากมหาวิทยาลัยได๎อยํางชัดเจน 
 ๙) ควรนํางานวิจัยของ ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว ในเรื่องของการประเมินบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์และปรับประยุกต์ใช๎ เพ่ือการพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 

 ๒.๑๕ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  การด าเนินงาน 
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

๑) งานรับสมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 
๒) การดําเนินโครงการทางด๎านวิชาการตําง ๆ สําหรับ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร  

จํานวน รวม ๙ โครงการ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือสร๎างความเข๎าใจในการทํางานรํวมกันภายในองค์กร 
โครงการสําหรับอาจารย์ เชํน การอบรมการกรอกระบบ CHECO สําหรับการทําหลักสูตร การประชุม
ผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปี ๖๐ เป็นต๎นมา การเสริมสร๎างความเข๎าใจ
การใช๎ระบบ MIS สําหรับอาจารย์ กิจกรรมสําหรับนักศึกษา เชํน การจัดกิจกรรม Tea Break สําหรับ
นักศึกษาเพ่ือสร๎างความเข๎าใจในเรื่องสําคัญ อาทิ การลงทะเบียนเรียน การเตรียมการสําเร็จการศึกษา  



๑๘๐ 

จัดโครงการสําหรับบุคลากรของสํานัก เชํน โครงการสร๎างจิตสํานึกการป้องกันการทุจริตในการทํางาน  
การจัดทําแผนกลยุทธ์โดยใช๎หลัก TOWS Matrix การเสริมสร๎างสุขภาะในการทํางาน  
 ๓) การปรับปรุงการรายงานตัวในการรับสมัครด๎วยการนําระบบ IT มาใช๎ในการรับ - เรียกคิว 
ทําให๎ได๎รับความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  
 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านกระบวนการจัดการ 
 ๑) ระบบ TCAS ที่ยังคงมีปัญหาและยังไมํคงที่ รวมถึงต๎องใช๎เวลาในการทํางานที่เกี่ยวข๎อง
ตลอดทั้งป ี
             ๒) การรับทราบหลักสูตรตําง ๆ ของ มหาวิทยาลัยจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาคํอนข๎างลําช๎า ทําให๎มีผลกระทบตํอการทํางานอ่ืนๆของสํานัก เชํน การนําหลักสูตรเข๎าสูํระบบ  
             ๓) ปัญหาการสูญเสียนักศึกษาที่เข๎ามาศึกษาแล๎วจากการรีไทร์และการออกระหวํางเรียน 
 ๔) ขอเสนอให๎มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการมีสํวนรํวมในการรํวมแก๎ปัญหานักศึกษา 
ในระดับมหาวิทยาลัย 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 

 ๑) ขอชื่นชมคณะผู๎บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด๎วยความเข๎มแข็งเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการ
พัฒนาในด๎านตําง ๆ โดยใช๎ข๎อมูลที่มีอยูํเป็นฐานในการพัฒนา และการให๎ความสําคัญแกํนักศึกษาเป็นหลัก  
 ๒) ควรจัดทํางานวิจัย R to R (Routine to Research) เพ่ือการพัฒนางานประจําให๎ดีขึ้นอยูํเสมอ 
 ๓) ควรวิเคราะห์สาเหตุของการไมํสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาหรือการออกระหวําง
เรียน เพื่อหากระบวนการชํวยเหลือและผลักดันผู๎เรียนให๎สําเร็จตามแผน 
 ๔) ควรวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ๎างเป็นผู๎
ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง และนําข๎อมูลที่วิเคราะห์ได๎มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให๎ตรง
กับความต๎องการของนายจ๎างตํอไป 
 ๕) ควรมีการประชุมหารือรํวมกันระหวํางผู๎บริหารมหาวิทยาลัย กับผู๎บริหารหลักสูตร  
ในเรื่องของการกําหนดแผนปฏิบัติการในการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ จากสถิติหรือข๎อมูลที่ทางสํานักฯ ได๎วิเคราะห์ไว๎ 
เพ่ือรํวมกันหาแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
 ๖) ควรมีการติดตามข๎อมูลใหมํ ๆ โดยเฉพาะข๎อมูลเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร 
ที่มีลักษณะใหมํ ๆ เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีการเปิดกว๎างมากขึ้น 
ซึ่งในอนาคตอาจมีหลักสูตรที่สามารถนําประสบการณ์วิชาชีพ หรือประสบการณ์การทํางานเข๎ามาเทียบโอน  
เพ่ือเรียนตํออีกกี่หนํวยกิตแล๎วจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือในระดับปริญญาที่สูงขึ้นได ๎
 ๗) ควรสํงเสริมให๎หลักสูตรเน๎นผลการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงผลการเรียนรู๎ (Learning Outcome 
หรือ Outcome Based Education, OBE) ที่นักศึกษาจะได๎รับเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได๎  
 ๘) ควรจัดทํารายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีชื่อวํา “ความเป็นบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา” ขึ้น เพ่ือใช๎ใน
การบํมเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิต ศิลปะวัฒนธรรม คุณคําของกรุงธนบุรี คุณูปการของสมเด็จเจ๎าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ชํวง บุนนาค) ความมีจิตอาสา เป็นต๎น ให๎นักศึกษาทุกคนได๎เรียน  นําจะมีประโยชน์
มากกวําการทํากิจกรรมเป็นครั้งคราว 
 



๑๘๑ 
 

 ๒.๑๖ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  การด าเนินงาน  
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษา สืบทอด และส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 
  ๑) โครงการเปิดบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่  ๑ การเสวนาวิชาการ 
เรื่อง “มาแล..มลายู : มาเลย์ที่ควรรู๎” (ศูนย์ข๎อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี) 
  ๒) โครงการเปิดบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ การเสวนาวิชาการ
ประกอบการแสดง เรื่อง “มหาบุรุษรัตโนดม เดอะมิวสิคัล” (วิทยาลัยการดนตรี) 
 ๓) โครงการเปิดบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ การเสวนาวิชาการ
ประกอบการแสดง เรื่อง “การสร๎างสรรค์การแสดงเพ่ือสํงเสริมอัตลักษณ์ของท๎องถิ่น” (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 
 ๔) โครงการเปิดบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ การเสวนาวิชาการ
ประกอบการแสดง  เรื่อง “แมํบทในนาฏศิลป์สูํ แมํบทโนรา กับการเรียนรู๎ผํานมิติทางวัฒนธรรม” (คณะครุศาสตร์) 
 ๕) โครงการเปิดบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ กิจกรรมการเสวนา
วิชาการ และการจัดนิทรรศการ “ใต๎รํมพระบารมี ๒๓๗ ปี  กรุงรัตนโกสินทร์” (สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี) 
 ๖) โครงการเปิดบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖ การอนุรักษ์ เผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ผํานการแสดงละครเวทีบ๎านสมเด็จฯ (คณะวิทยาการจัดการ) 
 ๗) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ๎านสมเด็จฯ ประจําปี ๒๕๖๑ “สืบสาน
ประเพณีลอยกระทง ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์ องค์มหาวชิราลงกรณฯ” 
 ๘) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ บ๎านสมเด็จฯ ประจําปี ๒๕๖๒ 
 ๙) โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑ 
 ๑๐) โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุํงชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา) ชิงถ๎วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ ๑๐ 
 ๑๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในตํางประเทศ       
 ๑๒) โครงการเผยแพรํนาฏยศิลป์สร๎างสรรค์ ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ 
 ๑๓) โครงการประชุมจัดทํามาตรฐานด๎านศิลปวัฒนธรรมและตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 ๑) โครงการจัดทําวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม 
 ๒) กิจกรรมจัดทําวารสารบริบทวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๓ น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 ๑) โครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดนํอง...ลํองเรือ เพ่ือความเข๎าใจกรุงธนบุรี ครั้งที่ ๓๔ 
 ๒) โครงการสํงเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท๎องถิ่น เรื่อง  
“การยกระดับคุณภาพสินค๎าให๎ได๎มาตรฐานและการเรียนรู๎ผลิตภัณฑ์ชุมชน” 
 



๑๘๒ 

๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างค่านิยมความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
 ๑) โครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗ 
 ๒) โครงการสํงเสริมคํานิยมความเป็นไทย สวมใสํผ๎าไทยทุกวันศุกร์ ประจําปี ๒๕๖๒ 
 ๓) โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ ๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ชิงถ๎วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
รัชกาลที่ ๑๐ 
 ๔) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประจําปี ๒๕๖๒ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มีพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา 

๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักปรัชกาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได๎จัดสรรงบประมาณลงสูํคณะ ๔ คณะและวิทยาลัยการดนตรี 
เพ่ือจัดทําโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได๎ดําเนินการจัดทําโครงการในกลยุทธ์นี้ทั้งหมด ๖ โครงการ ดังนี้   
 ๑) โครงการ “สืบสานศาสตร์พระราชา เรียนรู๎วิถีเกษตรอินทรีย์และการทําความดีด๎วย
หัวใจ” (โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ๒) โครงการน๎อมนําพระราชดําริสูํการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๑  
(โดยคณะครุศาสตร์) 
 ๓) โครงการจัดทํา “ภาพยนตร์สารคดีสั้น เดิมพันที่ยิ่งใหญํ” (โดยคณะวิทยาการจัดการ) 
 ๔) โครงการ “คนวิทย์จิตอาสา สืบสานพระราชดําริบนวิถีแหํงความพอเพียง (โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 ๕) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมด๎วยการบูรณาการแหลํงเรียนรู๎ด๎านวัฒนธรรมกับชุมชน
ท๎องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ): บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสูํชุมชน โดยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 ๖) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมด๎วยการบูรณาการแหลํงเรียนรู๎ทางด๎านวัฒนธรรม 
กับชุมชนท๎องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) “มหาดุริยางค์รวมใจ เทิดไท๎องค์มหาวชิราลงกรณ” 
(โดยวิทยาลัยการดนตรี) 
 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านทรัพยากร  
  ๑) สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนน๎อยเมื่อเทียบกับปริมาณงาน
และความหลากหลายของงานที่ต๎องดําเนินการ ทําให๎การทํางานบางอยํางไมํประสบความสําเร็จเทําที่ควร  
 ๒) บุคลากรทางด๎านวิชาการมีจํานวนน๎อยและขาดความชํานาญในงานที่ได๎รับมอบหมาย 
ทําให๎การทํางานทางด๎านวิชาการเกิดความลําช๎าและเกิดความผิดพลาด 
 
 



๑๘๓ 
 

 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
  ๑) สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได๎รับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักฯ 
ทั้งงบประมาณแผํนดินและงบบํารุงการศึกษา จํานวน ๒.๘ ล๎านบาทตํอปีโดยประมาณนั้นไมํเพียงพอตํอการ
ดําเนินงานให๎ครอบคลุมตามภารกิจ เชํน งบประมาณด๎านการวิจัยทางด๎านศิลปวัฒนธรรม งบประมาณในการ
การสร๎างผลงานสร๎างสรรค์ที่เกิดจากองค์ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม งบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนา
บุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถที่เพ่ิมขึ้นในสายงานของตนเพ่ือก๎าวไปสูํตําแหนํงที่สูงขึ้น อีกทั้งงบประมาณ
ในการซํอมบํารุงอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกิดการชํารุดเสียหายตามอายุการใช๎งาน นอกจากนี้ในสํวนของงบบํารุง
การศึกษาที่ ได๎รับจัดสรร  ตามระยะเวลาและจํานวนเงินที่ ได๎รับไมํสามารถนํามาใช๎ดําเนินงานได๎ 
ตามแผนงานของสํานักฯ สํงผลให๎การใช๎งบประมาณในสํวนนี้ไมํเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว๎  
 ๒) ขอความอนุเคราะห์เรื่องการดําเนินงานด๎านการปรับปรุงสิ่งกํอสร๎างตําง  ๆ ควรให๎
หนํวยงานกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม ซึ่งมีบุคลากรที่มีความชํานาญงานในด๎านนี้ ดําเนินการเรื่อง 
การจัดจ๎าง และเป็นผู๎ดูแลควบคุมการดําเนินงาน อีกทั้งชํวยดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม  
(ชํวง บุนนาค) และบ๎านเอกะนาค เพื่อให๎เกิดความสวยงาม สบายตา เป็นที่นําสนใจ และสร๎างความประทับใจ
ตํอผู๎มาเยือนหรือผู๎ที่สัญจรไปมา 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 

 ๑) ขอขอบคุณ และขอชื่นชมคณะผู๎บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด๎วยความเข๎มแข็ง 
เต็มศักยภาพ รวมไปถึงการให๎ความสําคัญในแผนกลยุทธ์ของหนํวยงานที่มีความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาการดําเนินงานตามข๎อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการในปีที่ผํานมาได๎อยํางครบถ๎วน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หารายได๎ 
ชํวยหนํวยงานให๎มีงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน และชํวยหารายได๎ให๎มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง  
 ๒) ควรมีการประเมินการจัดโครงการอยํางเข๎มข๎น วัดผลเชิงรูปธรรมตามตัวชี้วัด เชํน  
ความเป็นไทย มีความเพ่ิมขึ้นอยํางไรและเพ่ิมข้ึนมากน๎อยเพียงใด การจัดทําโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
หรือไมํ อยํางไร  
 ๓) ควรปลูกฝังจิตสํานึกคํานิยมความเป็นไทยและการสร๎ างอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
โดยการกําหนดให๎เป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม และมีความรํวมสมัย เชํน มารยาทไทยที่ต๎องการปลูกฝังคือ
พฤติกรรมใดบ๎าง มารยาทในการใช๎ Social medias, e-Mail ฯลฯ การสวมผ๎าไทยอยํางไรให๎ทันสมัย หรือการรักษา
ผ๎าไทย เป็นต๎น 
 ๔) ควรจัดทําแผนกําหนดการพัฒนาในแนวทางตําง ๆ อยํางชัดเจน เชํน แผนการพัฒนา
อัตรากําลังสายสนับสนุน หรือแผนการใช๎งบประมาณ เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรในอนาคต 
 ๕) เมื่อมีความพร๎อม ควรหารายได๎อีกหนึ่งชํองทางจากการรับตีพิมพ์เผยแพรํบทความทาง
วิชาการในวารสารทีทัศน์วัฒนธรรมที่อยูํในฐาน TCI ๒ จากนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต 
 ๖) ควรจัดทํางานวิจัย R to R (Routine to Research) เพ่ือการพัฒนางานประจําให๎ดีขึ้นอยูํเสมอ  
 ๗) ควรจัดทํารายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีชื่อวํา “ความเป็นบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา” ขึ้น เพ่ือใช๎ใน
การบํมเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิต ศิลปวัฒนธรรม คุณคําของกรุงธนบุรี คุณูปการของสมเด็จเจ๎าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ชํวง บุนนาค) ความมีจิตอาสา เป็นต๎น ให๎นักศึกษาทุกคนได๎เรียน นําจะมีประโยชน์มากกวํา
การทํากิจกรรมเป็นครั้งคราว   



๑๘๔ 

 ๒.๑๗ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การด าเนินงาน  
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

โครงการที่ ๑ โครงการเพ่ิมศักยภาพระบบสารสนเทศและการสืบค๎นข๎อมูลออนไลน์
ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี้ 

๑) การพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์ระบบ ThaiJo 
๒) การใช๎โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎น 
๓) การสํงเสริมการใช๎ห๎องสมุด 
๔) ห๎องสมุดสัญจร 
โดยสรุปเป็นโครงการที่ผู๎ใช๎บริการให๎ความสนใจเข๎ารํวมมากกวําร๎อยละ ๘๐ ของจํานวน

ที่ตั้งไว๎ เพราะเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ในการใช๎ห๎องสมุดท้ังในเรื่องของการสืบค๎นฐานข๎อมูล 
การให๎บริการของห๎องสมุดที่สําคัญ ๆ ฝึกอบรมความรู๎และแลกเปลี่ยนข๎อมูลความคิดเห็นเพ่ือใช๎ในการพัฒนา
ห๎องสมุดตํอไป 

โครงการที่ ๒ จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข๎อมูล และสื่อ
เผยแพรํผลงานทางวิชาการ 

- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ / หนังสือ / หนังสือพิมพ์ / วารสาร / สื่อโสตฯ / e-Book / 
และขําวออนไลน์ (News Center)  

โครงการที่ ๓ โครงการบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งสนันสนุนการเรียนรู๎ ประกอบด๎วยการ
ปรับปรุงพื้นท่ีและสิ่งสนับสนุนระบบการให๎บริการ มีดังนี้ 

๑) การปรับปรุงห๎องน้ํา ชั้น ๑, ๓, ๕, ๘ ซึ่งปรับปรุงตํอเนื่องจากชั้น ๒, ๔, ๖, ๘  
ในงบประมาณท่ีผํานมา เพ่ือการให๎บริการห๎องน้ําครบทั้ง ๘ ชั้น 

๒) การปรับเปลี่ยนระบบให๎บริการห๎องสมุดอัตโนมัติเดิม เป็นระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ 
(Matrix)  

๓) การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพ่ือการให๎บริการในการสืบค๎นข๎อมูล 
โครงการที่ ๔ โครงการบริการวิชาการแบบสร๎างรายได๎และการให๎บริการสูํสังคม ชุมชน 

และท๎องถิ่น 
- โครงการถํายภาพเพ่ือสร๎างรายได๎บนโลกออนไลน์ เป็นโครงการให๎บริการวิชาการแบบ 

มีรายได๎ โดยผู๎เข๎ารํวมอบรมเป็นบุคคลและประชาชนภายนอกที่สนใจในเรื่องการถํายภาพ และต๎องการสร๎างรายได๎
จากผลงานการถํายภาพ และให๎การตอบรับในการเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นอยํางดี 

โครงการที่ ๕ โครงการบริหารจัดการสํานักฯ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ 
ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี้ 

๑) สํงเสริม พัฒนา บุคลากรให๎เข๎ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา 
๒) การเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของบุคลากรยุคใหมํ 
๓) การให๎ความรู๎เพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์กรเพ่ือความโปรํงใส 



๑๘๕ 
 

 ๔) การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช๎สํานักงานเพื่อการปฏิบัติงานสํานักและการให๎บริการ
ภายในห๎องสมุด 
 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 สถานที่ และงบประมาณ  
 ๑) ด๎านการซํอมบํารุงอุปกรณ์ตําง ๆ ที่มีการเสื่อมสภาพและเสียหายระหวํางปี เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นจึงไมํอาจแก๎ไขได๎ทันทํวงที สํงผลกระทบตํอการให๎บริการ เชํน ระบบประปาภายในอาคาร น้ําฝน
รั่วซึมตามขอบผนังอาคาร เป็นต๎น 
 ๒) การปรับปรุงอาคารวิทยบริการฯ ในลักษณะการเพ่ิมพ้ืนที่ในการให๎บริการ (Learning 
space) แกํผู๎ใช๎บริการในรูปแบบที่ทันสมัย สอดรับกับความต๎องการในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในยุค ๔.๐ ทั้งนี้
งบประมาณที่เสนอไปพร๎อบแบบแปลนกํอสร๎าง เป็นจํานวนเงินงบประมาณ ๖๐ ล๎านบาท ด๎วยงบประมาณ 
ที่คํอนข๎างสูงจึงยังไมํได๎รับการสนับสนุนในการดําเนินการในสํวนนี้ หากสภามหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญและ
มีแหลํงเงินงบประมาณสนับสนุน จะเป็นประโยชน์สูงสุดแกํนักศึกษา คณาจารย์ และผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดตํอไป  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอขอบคุณ และขอชื่นชมคณะผู๎บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด๎วยความเข๎มแข็ง 
เต็มศักยภาพ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมหารายได๎ชํวยมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง รวมไปถึงการพัฒนาในด๎านตําง ๆ 
โดยให๎ความสําคัญแกํนักศึกษาเป็นหลัก  
 ๒) ควรจัดทํางานวิจัย R to R (Routine to Research) เพ่ือการพัฒนางานประจําให๎ดีขึ้น 
อยูํเสมอ  
 ๓) ควรสอบถามความต๎องการของผู๎รับบริการในเรื่องการจัดอบรมตําง ๆ วําผู๎รับบริการ 
มีความต๎องการที่จะให๎มีการจัดอบรมเรื่องใดมากที่สุด เพ่ือตอบสนองความต๎องการ และเพ่ือการพัฒนาได๎ตรงจุด 
 ๔) ควรชํวยเสริมแรงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยให๎บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ทําหน๎าที่เป็นวิทยากรหรือผู๎ให๎การอบรมในโครงการบริการวิชาการตํางๆ (ตามความเหมาะสม) 
ซึ่งเป็นการชํวยทําให๎ชุมชนรับรู๎ถึงศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
 ๕) การจัดกิจกรรมตําง ๆ ควรให๎มีสํวนรํวมผลักดันนโยบายและพันธกิจตําง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย เชํน การสํงเสริมด๎านอัตลักษณ์ การสํงเสริมด๎านการเรียนการสอน การสํงเสริมด๎านสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษของผู๎เรียน เป็นต๎น ซึ่งจะเป็นการใช๎งบประมาณอยํางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 ๖) ควรสร๎างความรํวมมือระหวํางสํานักวิทยบริการฯ กับคณะตําง ๆ ในการจัดสร๎าง
ห๎องสมุดคณะ หรือมุมแหํงการเรียนรู๎ เพ่ือให๎นักศึกษาได๎ค๎นคว๎าโดยเชื่ อมตํอกับสํานักวิทยบริการในเรื่อง
ฐานข๎อมูล e-Book ที่มีการเผยแพรํอยํางกว๎างขวาง และเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษา 
 

 ๒.๑๘ ส านักคอมพิวเตอร์ 
 การด าเนินงาน  
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) ด๎านการจัดทําโครงการ/กิจกรรม และการใช๎จํายงบประมาณ 
   ๑.๑) การพัฒนาระบบเครือขํายหลักของมหาวิทยาลัย 



๑๘๖ 

   ๑.๒) การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
   ๑.๓) การพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ตามความต๎องการ หรือนโยบายที่มีการ
ปรับเปลี่ยน 
   ๑.๔) การบริการวิชาการสําหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
   ๑.๕) การบริหารจัดการงบประมาณของดสํานักคอมพิวเตอร์  จากงบประมาณ
แผํนดินเพ่ือใช๎ในการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํวิชาชีพและชุมชน และ
งบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมการให๎บริการทางด๎านระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑๐,๔๔๙,๘๖๔ 
บาท และงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา ๙,๖๓๙,๔๒๔ บาท  
  ๒) ด๎านการพัฒนาอัตลักษณ์โดดเดํนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูํความเป็นเลิศ 
   ๒.๑) โครงการให๎บริการวิชาการด๎าน ICT กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 
   ๒.๒) โครงการปรับปรุงระบบเครือขํายแบบไร๎สายภายในมหาวิทยาลัย 
   ๒.๓) การพัฒนาห๎องให๎บริการด๎านระบบจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎สูํวิชาชีพและชุมชน 
   ๒.๔) การจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กรและการสํงเสริมคํานิยม
องค์กร 
  

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านบุคลากร 
 สํานักคอมพิวเตอร์มีข๎อจํากัดเรื่องบุคลากรที่ไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติงานเชิงรุก 
โดยเฉพาะด๎านการฝึกอบรมสมรรถนะของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
 ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยควรมีเกณฑ์ชี้วัดด๎านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของคณาจารย์ที่ชัดเจน 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณะผู๎บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด๎วยความเข๎มแข็งเต็มศักยภาพ รวมไปถึง
การพัฒนาระบบตําง ๆ ให๎มีความก๎าวหน๎าทันสมัย 
 ๒) ควรมีการรายงานผลการใช๎จํายงบประมาณถึงการดําเนินงานตําง ๆ ให๎กับทางสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบจากผลการอนุมัติเงินคงคลัง  
 ๓) ควรจัดทําแผนการใช๎จํายงบประมาณที่มีการคาดการณ์ถึงงบประมาณที่ลดลงในอนาคต 
 ๔) ควรมีการประเมินระบบที่พัฒนาวํามีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใด คุ๎มคํากับงบประมาณ
ที่ใช๎ไปหรือไมํ และต๎องมีสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาตํอไปอยํางไร โดยประเมินเป็นระยะ ๆ ในทุกกิจกรรม 
ทุกโครงการ 
 ๕) ควรมีการจัดอบรมหรือเปิดสอบมาตรฐานสากลที่ใช๎อธิบายระดับความเชี่ยวชาญ 
ทางภาษา (CEFR) ให๎กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ เพ่ือเพ่ิมการหารายได๎ให๎มหาวิทยาลัยอีกหนึ่งชํองทาง 
 ๖) ควรมีการใช๎งานห๎องพัฒนาสื่อการเรียนรู๎แบบออนไลน์ให๎คุ๎มคํา 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

 ๒.๑๙ ส านักกิจการนักศึกษา 
 การด าเนินงาน 
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

๑) จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีจิตสาธารณะ 
ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย 

๒) จัดให๎มีสวัสดิการสําหรับนักศึกษาได๎แกํ ทุนการศึกษา แหลํงงานนอกเวลาเรียน 
ประกันอุบัติเหตุและห๎องพยาบาล 

๓) สํงเสริมระเบียบวินัยนักศึกษา ได๎แกํ การจัดอบรมระเบียบวินัย และสํงเสริมระเบียบ
วินัยแกํนักศึกษา และจัดโครงการอบรมเยาชนแกนนํา BSRUHero รุํนที่ ๔ 
 ๔) การสํงเสริมสุขภาพสุขภาพ ได๎แกํห๎องออกกําลังกาย กิจกรรมโยคะเพ่ือสุขภาพ 
กิจกรรมการเต๎นแอโรบิคทุกวันพุธ 
  

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านบุคลากร 
 ๑) ขาดบุคลากรสายสนับสนุน ทําให๎หนํวยงานมีภาระงานมากเกินกวํา จํานวนบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานอยูํจริง 
 ๒) ขอสนับสนุนอัตราบุคลากรจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากในปัจจุบันสํานักกิจการ
นักศึกษามีการจ๎างบุคลากร ในงบประมาณเงินรายได๎ของหนํวยงานเองเป็นจํานวนมาก ทําให๎บุคลากรในองค์กร 
ไมํเติบโตในตําแหนํงงานที่อาจจะเป็นดังที่ปฏิบัติงานมาแล๎วถึง ๕ ปี 
  ๓) บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และด๎วยภาระงานที่มีจํานวนมากจึงทําให๎
เกิดภาวะเครํงเครียดอาจจะสํงผลกระทบตํอองค์กรได๎ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอขอบคุณ และขอชื่นชมคณะผู๎บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
โดยเห็นเป็นรูปธรรม 
 ๒) ควรประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให๎เป็นรูปธรรมโดย
ติดตามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล๎ว จากการสอบถามนายจ๎างหรือผู๎ประกอบการถึงความมีจิตสาธารณะ ทักษะ
สื่อสารดี มีความเป็นไทยหรือไมํอยํางไร เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตํอไป 
 ๓) การใสํเนื้อหาเพลง ชํอชงโค ลงในสิ่งตีพิมพ์เผยแพรํ ควรบอกแหลํงที่มาของบทเพลง  
โดยการเขียนเรียงลําดับจาก ชื่อเพลง : ชํอชงโค, เนื้อร๎อง : ดํารงศักดิ์ บุญสูํ, ทํานอง : เอ้ือ สุนทรสนาน, ศิลปิน : 
วินัย จุลละบุษปะ ให๎ถูกต๎องตามลําดับ พร๎อมทั้งตรวจสอบคําถูกคําผิดกํอนการตีพิมพ์เผยแพรํ   
 ๔) ควรจัดทํารายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีชื่อวํา “ความเป็นบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา” ขึ้น เพ่ือใช๎ใน
การบํมเพาะอัตลักษณ์ของบัณฑิต ศิลปวัฒนธรรม คุณคําของกรุงธนบุรี คุณูปการของสมเด็จ เจ๎าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ชํวง บุนนาค) ความมีจิตอาสา เป็นต๎น ให๎นักศึกษาทุกคนได๎เรียน นําจะมีประโยชน์มากกวําการ
ทํากิจกรรมเป็นครั้งคราว     
 ๕) ควรมีการทบทวนผลเป็นระยะ ในกิจกรรมบังคับหรือกิจกรรมแนะนํา เพ่ือการพัฒนาให๎
เกิดประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ตํอไป 



๑๘๘ 

 ๖) ควรจัดทําคําคุณสมบัติของแบบวัดหรือแบบสอบถามให๎ได๎ประสิทธิภาพ เพ่ือขอความ
รํวมมือจากคณะหรือหนํวยงานที่จัดกิจกรรมหรือโครงการตําง ๆ ที่สํงเสริมอัตลักษณ์เชํนเดียวกัน โดยวัดอยําง
เดียวกัน เพ่ือให๎ทั้งผู๎ตอบหรือผู๎ใช๎เกิดความคุ๎นเคยกับความหมายของอัตลักษณ์ และได๎ข๎อมูลที่สอดรับกันทั้ง
มหาวิทยาลัย 
 ๗) การปรับแบบสอบถามโดยการใช๎  Do and Don’t เชํน การทําสิ่งนี้ (Do) คือการม ี
จิตสาธารณะ หรือถ๎าทําอีกอยําง ซึ่งไมํควรทํา (Don’t) คือการไมํมีจิตสาธารณะ เป็นต๎น จากบริบทของการ
เป็นนักศึกษาท่ีนี้ที่ได๎ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยให๎นักศึกษาเลือกตอบ  
 

 ๒.๒๐ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
  การด าเนินงาน 
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
  ๑) Smart Students  
  สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียน มีภารกิจในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมและ
สนับสนุนการสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ เพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาให๎เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต ในด๎านทักษะการสื่อสารดี โดยผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
โดดเดํนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาสูํความเป็นเลิศ ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ โดยดําเนินการดังนี้   
 ๑) การจัดทดสอบวัดความรู๎พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) เพ่ือให๎
ทราบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และดําเนินการจัดรูปแบบกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับระดับของ
นักศึกษา โดยดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกชั้นปี จัดอบรมเตรียมความพร๎อมทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  
 ๒) จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด๎านภาษาโดยการเรียนรู๎ด๎วยตนเองสําหรับนักศึกษา 
ทุกชั้นปี  
 ๓) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผํานคํายภาษาอังกฤษ (English 
Camp) สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ – ๓  
 ๔) จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ การทํางานและการสนทนาระดับนานาชาติ 
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ – ๔  
 ๕) จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) 
โดยสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยตนเองในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด๎วยระบบออนไลน์  
 ๖) อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR และทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษ CEFR สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ – ๔  
 ๗) จัดโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร๎างมิตรภาพ “เรียนรํวมภาษาและวัฒนธรรม”  
ในตํางประเทศกับนักศึกษาประเทศเพ่ือนบ๎าน อันเป็นการสํงเสริมโอกาส ประสบการณ์ ศาสตร์วิชาตําง ๆ และ
การใช๎ภาษาในการสื่อสารในตํางประเทศ อันเกิดจากการประสานความรํวมมือทางวิชาการและลงนาม
ประสานความเข๎าใจรํวมกัน (MOU) กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยตํางประเทศตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  



๑๘๙ 
 

 ๘) บริการศูนย์สอบมาตรฐานความรู๎ภาษาอังกฤษ (TOEIC – Test of English for 
International Communication) สําหรับนักศึกษาท่ีต๎องการวัดความสามารถภาษาอังกฤษมาตรฐานสากลอ่ืน 
ๆ โดยดําเนินกิจกรรมตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา เรื่อง นโยบายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ๒) Smart Teacher 
 สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียน ดําเนินการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนา
อาจารย์ให๎มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล สํงเสริมการใช๎ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน การสื่อสารสําหรับการทํางาน และในชีวิตประจําวัน โดยการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให๎แกํอาจารย์ และให๎มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของ
อาจารย์ประจํา ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถ
ในการใช๎ภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่ง โดยจัดโครงการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 ๓) Smart University 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีการจัดสถานที่ที่ส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และนักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
เปิดให้บริการ ดังนี้  

 ห้องปฏิบัติการทางภาษาและอเนกประสงค์ (Soundlab and Multi function room) ๑๐๔๖ 
- โปรแกรมออนไลน์ English Discovery 
- โปรแกรมออนไลน์ English Mate 
- ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ BSRU-TEP 
- ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากคอมพิวเตอร์ 
- เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษา 
 ห้องศูนย์เรียนรวมอเนกประสงค์ (Mini theater and Lecture Hall)  
- ชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ 
- เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษา 
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑๑๔๔   
- โปรแกรมออนไลน์ English Discovery 
- โปรแกรมออนไลน์ English Mate 
- ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ BSRU-TEP 
- ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากคอมพิวเตอร์ 
- เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษา 
 ห้อง ๑๐๔๑, ๑๐๔๓, ๑๐๘๑   

เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษา 
 
 
 
  



๑๙๐ 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านงบประมาณ และสถานที่ 
 สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียน มีภารกิจในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือพัฒนาและ
สํงเสริมทักษะภาษาอังกฤษให๎แกํคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
และได๎รับจัดสรรงบประมาณแผํนดินตามรอบปีงบประมาณ ซึ่งแตํละปีงบประมาณไมํมีกรอบงบประมาณ 
ที่แนํนอนชัดเจนทําให๎สํงผลตํอการวางแผนการดําเนินงานโครงการตําง  ๆ และบางโครงการมีแผน 
การดําเนินงานที่คํอนข๎างกระชั้นชิดทําให๎สํงผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจํายงบประมาณบางกิจกรรม
ต๎องใช๎เวลาในการดําเนินการเรื่องงบประมาณลํวงหน๎าหลายสัปดาห์ ซึ่งมีผลตํอแผนการดําเนินงานของสํานัก  
หากได๎รับกรอบงบประมาณที่แนํนอนทุกปีงบประมาณ จะทําให๎การดําเนินงานของสํานักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือขํายอาเซียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 ด้านนักศึกษา 
 สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียนต๎องดําเนินกิจกรรม เพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษายังไมํให๎ความรํวมมือเทําที่ควร และยังไมํตระหนักถึงความสําคัญ 
ของภาษาอังกฤษ ทําให๎การดําเนินงานต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน และต๎องให๎บริการนักศึกษาที่ไมํเข๎ารํวม
กิจกรรมกํอนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตลอดภาคการศึกษา ทําให๎มีผลกระทบกับการทํางานด๎านอ่ืน ๆ 
 ด้านงบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ์สื่อโสต    
 ๑) สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียน มีภารกิจในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือพัฒนา
และสํงเสริมด๎านภาษาอังกฤษให๎แกํคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา โดยเฉพาะกิจกรรมการอบรม ฝึกปฏิบัติด๎านภาษา ที่มีความจําเป็นในการใช๎คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ค 
สาย VGA สายเสียง และไมโครโฟน จํานวนมาก ทําให๎ความพร๎อมด๎านอุปกรณ์ยังไมํดีเทําที่ควร เนื่องจากต๎อง
ยืมอุปกรณ์ตําง ๆ จากหนํวยงานอื่น 
 ๒) จัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการที่ต๎องดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาที่ชัดเจนทุกปีงบประมาณ เชํน โครงการอบรมเตรียมความพร๎อม
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่  ๑ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ 
CEFR โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร๎างมิตรภาพ “เรียนรํวมภาษาและวัฒนธรรม” ในตํางประเทศ โดยมีการ
กําหนดเป้าหมาย แผนการดําเนินงาน และแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
และความเข๎าใจตรงกันของทุกหนํวยงาน 
 ๓) จัดสรรงบประมาณสําหรับการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการทางภาษา สืบเนื่องจากสํานัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือขํายอาเซียน ต๎องจัดกิจกรรมการอบรม ฝึกปฏิบัติด๎านภาษา ที่มีความจําเป็น 
ในการใช๎คอมพิวเตอร์ แตํปัจจุบันคอมพิวเตอร์ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ๑๐๔๖ มีอายุการใช๎งานคํอนข๎างนาน  
ไมํพร๎อมสําหรับการใช๎งาน และไมํสามารถใช๎งานได๎สมบูรณ์ ทําให๎มีผลกระทบสําหรับการดําเนินงานการ 
จัดโครงการตําง ๆ  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) หลักสูตรในคณะตําง ๆ ควรรํวมรับผิดชอบในการดําเนินการและหาวิธีการให๎นักศึกษา 
เข๎ารํวมโครงการและกิจกรรม เพ่ือการพิจารณาทักษะความสามารถในการใช๎ภาษา และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 



๑๙๑ 
 

 ๒) ควรจัดสรรงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาในการจัดโครงการพัฒนาทักษะแกํนักศึกษา 
 ๓) ควรกําหนดเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาในเรื่องของทักษะทางภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักศึกษาในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับการใช๎ทักษะภาษาอังกฤษ 
 

 ๒.๒๑ ส านักงานอธิการบดี  
  การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

1) งานสนับสนุน/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์ 
1.๑) จัดเตรียมงานกิจกรรมพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
1.๒) ปฏิบัติหน๎าที่เตรียมงานต๎อนรับองคมนตรี วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม-วันพุธที่ 

๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
1.๓) การประชุมเพ่ือประกาศเจตจํานงสุจริต องค์กรแหํงความโปรํงใสตํอต๎านทุจริต  

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
1.๔) ประสานงานมุทิตาจิต ๙๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จําปาทอง ปูชนีย

บุคคลด๎านการพัฒนาการศึกษาไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2) ผลดําเนินงานด๎านงานบริหารงานทั่วไป   

2.๑) ดําเนินการควบคุมทะเบียนรับ - สํงเอกสาร ปฏิบัติงานได๎ถูกต๎องเป็นอยํางดี
และทันเวลา มีแฟ้มการจัดเก็บที่สามารถสืบค๎นได๎อยํางรวดเร็ว ใช๎ระบบ e-Document วิเคราะห์ แยกแยะ
เอกสาร จัดลําดับความสําคัญ และแจกจํายให๎บุคลากรที่รับผิดชอบตามภารกิจ ตรวจสอบเอกสารกํอน
ดําเนินการสํง และนําเสนอเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณกําหนด 

2.๒) การตรวจสอบความถูกต๎องของการนําสํงเอกสารถึงคณะ/หนํวยงาน และ
บุคลากรได๎ทันเวลาที่กําหนด 

2.๓) การจัดทําหนังสือราชการ และการผลิตเอกสารรวมทั้งการจัดเก็บเอกสารอยําง
เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการค๎นหาได๎อยํางรวดเร็ว ตรวจสอบเนื้อหาตามหลักไวยากรณ์ และการใช๎ภาษา 
รูปแบบการจัดพิมพ์ ตรวจทานความถูกต๎องของเอกสารกํอนนําเสนอตํอผู๎บริหาร หรือเวียนสํงออกพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

3) ผลดําเนินงานด๎านงานการเงิน  
3.๑) ดําเนินการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจํายเงินงบประมาณ และเงินนอก

งบประมาณ ได๎ถูกต๎องเป็นอยํางดี ตามกฎหมาย ประกาศ ข๎อบังคับ และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง และเบิกจําย
ได๎ทันเวลาตามแผนการเบิกจํายตามประกาศของมหาวิทยาลัย    
   3.๒) ดําเนินการเบิกจํายเงินเดือนและคําจ๎าง เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินสวัสดิการ 
ถูกต๎อง และทันเวลาตามปฏิทินการจํายเงินเดือนของพนักงานมหาวิยาลัย และกําหนดวันจํายเงินบํานาญและ
เงินเดือนของกรมบัญชีกลาง 
   3.๓) ดําเนินการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการยืมเงินทดรองจํายของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตรวจสอบและแจ๎งเตือนเงินยืมค๎างชําระของทุกสํวนงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจําย 
และประกาศมหาวิทยาลัย  
   3.๔) จัดทํารายงานทางการเงินมีการตรวจสอบ ตรวจทาน ปรับปรุง และติดตามผล 
ได๎ถูกต๎องเป็นอยํางด ี
 



๑๙๒ 

4) ผลดําเนินงานด๎านงานบัญชี 
4.๑) ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมข๎อมูลเงินนอกงบประมาณประจําเดือน ลงแบบ 

บช.๑๑ ในระบบ GFMIS ตรวจสอบข๎อมูลตัวเลขเงินนอกงบประมาณจากงบทดลองประจําเดือนจากระบบ 
ERP ให๎ถูกต๎องตามบัญชีแยกประเภท รวบรวมข๎อมูลจากบัญชีแยกประเภทระบบ ERP จัดกลุํมตามบัญชีแยก
ประเภทในระบบ GFMIS ตรวจทานความถูกต๎อง นําข๎อมูลที่ถูกต๎อง ครบถ๎วน ดังกลําวบันทึกใน แบบ บช.๑๑ 
ตามรูปแบบกรมบัญชีกลาง  

   4.๒) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และจัดทํารายงานการเงินและข๎อมูลทางการบัญชี 
จากบัญชีแยกประเภท คูํกับเอกสารการบันทึกบัญชี ต๎องมีความถูกต๎องครบถ๎วน จัดทํางบทดลองประจําเดือน 
งบแสดง ฐานะทางการเงินประจําเดือน งบรายได๎ - คําใช๎จํายประจําเดือนในระบบ ERP 

   4.๓) ตรวจสอบข๎อมูลงบทดลองจากระบบ GFMIS ต๎องมีความถูกต๎อง ครบถ๎วน  
ไมํมีบัญชีพัก จัดทํารายงานงบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน จากระบบ GFMIS จัดสํงรายงานการเงินให๎กับ
สํานักงาน ตรวจเงินแผํนดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

   4.๔) ตรวจสอบนําข๎อมูลบัญชีหนํวยงานยํอยเข๎าระบบบัญชีมหาวิทยาลัย รายงาน
โครงการตําง ๆ ที่เกิดขึ้นของหนํวยงานภายใต๎มหาวิทยาลัย นําข๎อมูลที่ถูกต๎องของแตํละโครงการนําบันทึกบัญชี
เข๎าระบบ ERP 
   4.๕) ตรวจสอบงบทดลองระบบ GFMIS และ ERP และดําเนินการปรับปรุงบัญชีทุก
รายการที่ตรวจสอบพบจากระบบ GFMIS และ ERP  
 5) ผลดําเนินงานด๎านงานพัสดุ  
   5.๑) ให๎บริการด๎านการจัดซื้อจัดจ๎างถูกต๎องและทันเวลาตามความต๎องการและ 
การปฏิบัติงานของหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย  
   5.๒) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกิดประโยชน์และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
เป็นไปตามระเบียบข๎อบังคับ และนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
   5.๓) ดําเนินการจัดทํา ตรวจสอบ เกี่ยวกับสัญญาและหลักประกันสัญญา ได๎แกํ  
แจ๎งผู๎ชนะให๎มาจัดทําสัญญา ขอข๎อมูลหลัก และประสานงานจัดทําประกันสัญญา จัดทําสัญญาซื้อขาย สัญญาจ๎าง 
และสัญญาเชํา กรอกข๎อมูลสัญญา และหลักประกันเข๎าระบบ E-GP และ ระบบ ERP ดําเนินการจัดสํงสําเนา
สัญญาที่มีมูลคําตั้งแตํหนึ่งล๎านบาทให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
   5.๔) ดําเนินการจัดทํา ตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินและจัดทําข๎อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได๎แกํ ตรวจสอบเอกสารเพ่ือขออนุมัติเบิกเงิน คําวัสดุ คําครุภัณฑ์ และคําที่ดินสิ่งกํอสร๎าง  
โดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไปวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ให๎เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
 6) ผลการดําเนินงานด๎านงานบริหารรายได๎และสิทธิประโยชน์ 
   6.๑) ตรวจสอบและจัดทําสัญญาการใช๎พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดเก็บคํา
เชําพ้ืนที่และนําสํงรายได๎ 
   6.๒) จัดเก็บข๎อมูลทําแผนประมาณการรายรับและรายจําย เงินรายได๎จากการ
บริการตามภารกิจ รวมถึงรายงานการใช๎รับจํายจริงเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการใช๎งบประมาณ 
   6.๓) ดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ บุคคลภายนอกที่ เข๎ามาใช๎ พ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยต๎องดําเนินการให๎เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
   6.๔) เรํงรัดการชําระหนี้คําน้ําคําไฟ และคําเชํา รวมถึงการติดตามทวงถาม 



๑๙๓ 
 

 7) เพ่ิมพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยให๎ใช๎ประโยชน์รํวมกันอยํางคุ๎มคําและสนับสนุน 
สิ่งอํานวยความสะดวกเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 8) การปรับแผนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 9) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช๎จํายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑0) การจัดทําระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให๎บุคคล
ทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเข๎ารับราชการในตําแหนํงตํางๆ ได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว โดยไมํต๎องเสียเวลา 
ในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยและยังเป็นการตอบสนองตํอแนวทางการพัฒนาให๎องค์กรได๎นําเทคโนโลยี  
มาใช๎ในการบริหารงาน 

๑1) การจัดทําสัญญาจ๎างตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  
วําด๎วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งมีสาระสําคัญคือ การทําสัญญาจ๎างใหมํโดยมีอายุสัญญาจ๎างถึงปีงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

๑2) การให๎ความชํวยเหลือ อํานวยความสะดวก และสนับสนุนอาจารย์ในการขอกําหนด
ตําแหนํงทางวิชาการทุกระดับ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ คือ มีผู๎ที่ได๎รับแตํงตั้งให๎ดํารงตําแหนํง 
ทางวิชาการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๙๗ ราย และเมื่อคิดรวมกับจํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหนํง 
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการคิดเป็นร๎อยละ 
๔๗.๖ ของจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 

๑3) การจัดทํากรอบอัตรากําลังของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
ระยะ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ จํานวนทั้งสิ้น ๒๔ หนํวยงาน 

๑4) การดําเนินการทางวินัยกับบุคลากร จํานวน ๑ ราย การดําเนินการทางความรับผิด
ทางละเมิด จํานวน ๑ ราย และการดําเนินคดีทางอาญากับบุคคลภายนอก ๒๐ ราย 

๑5) การจัดทําสัญญาลาศึกษาตํอให๎แกํบุคลากร จํานวน ๕ ราย  
๑6) การจัดทําสัญญาให๎ทุนพัฒนาบุคลากร ๑๐ จํานวน  
๑7) การริเริ่มจัดทําระบบการแสกนลายนิ้วมือออนไลน์ในการเข๎าและออกปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุน 
๑8) โครงการ 

๑8.๑) โครงการ “อบรมเสริมสร๎างความเข๎าใจระบบงานสารบรรณ”วันพุธที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห๎องประชุม อาคาร ๑๑ ชั้น ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

๑8.๒) โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย สํงท๎ายปีเกํา ต๎อนรับปีใหมํ ๒๕๖๒ 
(Colorful Party Theme) วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ๑8.๓) โครงการวันคล๎ายถึงแกํพิราลัย สมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ชํวง บุนนาค) วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑8.๔) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและสํงเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนให๎มีความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนสําหรับ
เพ่ือให๎บุคลากรและผู๎บริหารมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดทําคูํมือการปฏิบัติงาน และผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรืองานวิจัย ตลอดจนถึงการเข๎าสูํตําแหนํงที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 



๑๙๔ 

๑8.๕) โครงการอบรมและให๎ความรู๎ด๎านการปลูกจิตสํานึกและสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
ในการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัยแกํบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๑8.๖) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ
สถาบัน ดําเนินการ ระหวํางวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห๎องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎แกํ ผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ศิษย์เกํา และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ จากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับสถาบัน มีคะแนนผลการประเมิน ๔.๒๙ อยูํในระดับดี 

๑8.๗) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา” 
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห๎องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ ๑๔๐ คน จากการประเมินความพึงพอใจตํอโครงการ ได๎รับความพึงพอใจ
ภาพรวม ๔.๓๕ อยูํในระดับมาก 

๑8.๘) โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา และการใช๎ระบบ ITAS” วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห๎องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ ๑๔๐ คน จากการประเมินความพึงพอใจตํอโครงการ ได๎รับความพึงพอใจภาพรวม ๔.๑๐ อยูํในระดับมาก  

๑8.๙) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการจัดทํามาตรฐานการศึกษา สูํการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา” ระหวํางวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ ๑๐๐ คน จากการ
ประเมินความพึงพอใจตํอโครงการ ได๎รับความพึงพอใจภาพรวม ๔.๖๗ อยูํในระดับมาก 

๑8.๑๐) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิพากษ์แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา” ระหว่างวันที่  ๒ – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๒๐ คน จากการประเมินความพึงพอใจ
ต่อโครงการ ได้รับความพึงพอใจภาพรวม ๔.๓๔ อยู่ในระดับมาก 

๑8.๑๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการ
ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทําตัวบํงชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหนํวยงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน” วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห๎องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ ๒๐๐ คน 
๑๙.๑๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการจัดท าตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
ครั้งที่ ๒” วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๖ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน จากการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ ได้รับความพึงพอใจ
ภาพรวม ๔.๓๒ อยู่ในระดับมาก  

 
 
 
 



๑๙๕ 
 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 ๑) งบประมาณในการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
มีไมํเพียงพอ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยและสอดคล๎อง 
ตํอการดําเนินงานรวมถึงงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
 ๒) งบประมาณในการดําเนินงานการขอกําหนดตําแหนํงทางวิชาการไมํเพียงพอ สาเหตุ
เกิดจากการที่อาจารย์ได๎ขอกําหนดตําแหนํงทางวิชาการมากกวําจํานวนที่คาดการณ์ไว๎ จึงสํงผลให๎งบประมาณ
ที่ได๎รับจัดสรรไมํเพียงพอตํอการดําเนินงาน 
 ๓) งบประมาณในการปรับปรุงห๎องปฏิบัติงานของผู๎บริหารและบุคลากร สถานที่ในการ
ปฏิบัติงานให๎มีความพร๎อมตํอการปฏิบัติงานและควรมีการจัดสรรพ้ืนที่ให๎สามารถนั่งรวมกันได๎เพ่ืองํายและ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 
 ๔) สถานที่ในการปฏิบัติงานคํอนข๎างมีความคับแคบ 
 ๕) พ้ืนที่จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ ไมํเพียงพอตํอการบริหารจัดการ 
 ด้านบุคลากร 
 บุคลากรมีไมํเพียงพอต๎องรับภาระงานหลายด๎าน ทําให๎งานขาดประสิทธิภาพ และ 
การให๎บริการลําช๎า ควรมีการจัดสรรบุคลากรให๎เพียงพอตํอการให๎บริการ 
 ด้านการจัดการ 
 ๑) ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงิน บัญชี และพัสดุ หนํวยงานตําง  ๆ ของมหาวิทยาลัย  
ไมํปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยอยํางเครํงครัด 
 ๒) ไมํได๎รับความรํวมมือในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจําปีหรือวัสดุคงเหลือจาก
หนํวยงานตําง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 ๓) เจ๎าหน๎าที่พัสดุของหนํวยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยยังขาดความรู๎ความชํานาญ
เกี่ยวกับระเบียบและระบบการจัดซื้อจัดจ๎าง 
 ๔) บุคลากรในหนํวยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย ยังขาดความรู๎ความชํานาญในการ
จัดทําเอกสารเบิกจํายเงิน หรือหนํวยงานมอบหมายหน๎าที่ไมํตรงกับความรู๎ความสามารถของผู๎ปฏิบัติ 
 ๕) ควรมีการสั่งงานการมอบหมายงานตามสายการบังคับบัญชา 
 ๖) การติดตามข๎อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษามีความลําช๎ากวํากําหนด 
 ๗) การเปิดเผยข๎อมูลสาธารณะใน website ของหนํวยงานตําง ๆ ในมหาวิทยาลัย  
ให๎ไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล๎องกับการประเมิน ITA 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ควรบริหารกลยุทธ์ให๎มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยกองนโยบายและแผนต๎องเน๎น 
การบริหารกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เริ่มจากการตรวจสอบกลยุทธ์ของหนํวยงานตําง ๆ วํามีความสอดคล๎องกับ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยหรือไมํอยํางไร และเมื่อมีกลยุทธ์ที่สอดคล๎องแล๎ว จึงจัดสรรงบประมาณไปให๎ดําเนินการ
จัดทําโครงการตําง ๆ และติดตามผลการจัดโครงการวําบรรลุตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์นั้นได๎หรือไมํ  
โดยให๎หนํวยงานตําง ๆ ประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมอยํางเข๎มงวด ถ๎าไมํบรรลุตามตัวชี้วัดควรมีการทักท๎วง 
เพ่ือให๎ได๎ผลที่แท๎จริงและเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  



๑๙๖ 

 ๒) ควรจัดทํางานวิจัย R to R (Routine to Research) ให๎เข๎มข๎นและได๎ประโยชน์เพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือการพัฒนางานประจําให๎มีประสิทธิภาพอยูํเสมอ 
 ๓) ควรหาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน เชํน การ เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
ด๎วยแนวคิด Kaizen หรือการทํา KM เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน เป็นต๎น 
 ๔) ควรหาแนวทางการพัฒนาทักษะด๎านภาษาอังกฤษให๎แกํบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 ๒.๒๒ ส านักส านักประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การด าเนินงาน 
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

๑) ขําวเผยแพรํ  
๑.๑) Facebook fanpage : BSRU News จํานวน ๑,๐๐๙ ขําว (online) 
๑.๒) BSRU News รายสัปดาห์ (Online)  
๑.๓) จัดทํา BSRU Bulletin รายเดือน (online) และจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพรํ 

ในวาระโอกาสสําคัญ เชํน งานวันพิราลัย งานรับพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษียณอายุราชการ เป็นต๎น 
๒) จัดทําของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย ประกอบด๎วย 

๒.๑) เทศกาลปีใหมํ ได๎แกํ ปฏิทิน การ์ดอวยพร ปากกา  ผ๎าขนหนู 
๒.๒) วันสถาปนาเจ๎าพํอ เสื้อโปโล สมุดโน๎ต ถุงผ๎า พัดสปริง 

๓) การออกแบบ / งานกราฟิคดีไซน์ สื่อประเภทตํางๆ  
๓.๑) งานออกแบบ กราฟฟิคดีไซน์ ของที่ระลึก 
๓.๒) แผํนพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
๓.๓) นามบัตรของบุคลากร  
๓.๔) แผนที่  
๓.๕) แผํนพับ ในวาระโอกาสสําคัญ เชํน งานวันพิราลัย การตรวจเยี่ยม 
๓.๖) หน๎าแฟ้มเอกสาร การประชุมสัมมนา 
๓.๗) ออกแบบกระเป๋าที่ระลึก ๕ แบบ 

๔) การออกแบบ / งานกราฟิคดีไซน์  สื่อประเภทตํางๆ (ตํอ) 
๔.๑) logo  ๓ แบบ 
๔.๒) ป้ายมอบทุน สมาคมศิษย์เกํา ๒ ป้าย 
๔.๓) ป้ายไวนิล  งานเดินวิ่งการกุศลบ๎านสมเด็จ ครั้งที่ ๑ 

๕) วีดีทัศน์ กิจกรรมสําคัญ /การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
๕.๑) แนะนํามหาวิทยาลัย ๓ รูปแบบ ได๎แกํ ๖ นาที เสียงภาษาอังกฤษ ข๎อความ

ภาษาจีน, ๖ นาที เสียงภาษาไทย ข๎อความภาษาอังกฤษ และ ๑ นาที ไมํมีเสียงบรรยาย 
๕.๒) งานเกษียณอายุราชการ 
๕.๓) งานของ ศ.ดร.สายหยุด 
๕.๔) งานสารคดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ 
๕.๕) งานรับปริญญา (บัณฑิตอยากบอก ๓ รายการ) 
๕.๖) ประสานงานการผลิตรายการเดินหน๎าประเทศไทย ออกอากาศทุกสถานี 
๕.๗) ประสานงานการบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร ทาง ทท.บ.๕ 
๕.๘) สื่อการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ เรื่อง 



๑๙๗ 
 

๕.๙) สรุปภาพกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายของทํานองคมนตรี 
๕.๑๐) สรุปภาพกิจกรรม สานสายใยฯ 

๖) การผลิตป้ายนิเทศสิ่งพิมพ์-ไวนิล / ออนไลน์หรือแบนเนอร์ จํานวน ๕๑๙ ป้าย 
๖.๑) ขําว /ประชาสัมพันธ์ จํานวน ๒๙๓ แบนเนอร์ 
๖.๒) แสดงความยินดี จํานวน ๑๒๗ แบนเนอร ์
๖.๓) แสดงความเสียใจ จํานวน ๔๒ แบนเนอร ์
๖.๔) ประกาศท่ัวไป /งานอื่น ๆ จํานวน ๕๗ แบนเนอร์ 

๗) การดําเนินงาน การเผยแพรํผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สูํสื่อสาธารณะภายนอก
จํานวน ๘๓๕ ขําว (สื่อ online ๔๗๑ ขําว , สื่อสิ่งพิมพ์ ๓๐ ขําว , สื่อโทรทัศน์ ๓๔ ขําว และสื่อวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๓๐๒ ขําว) ดังนี้ 

๗.๑) ขําวกอสสิบ (สื่อออนไลน์ ๑๒ ขําว) 
๗.๒) ขําวการศึกษา (สื่อออนไลน์ ๑๖ ขําว) 
๗.๓) ขําวกิจกรรม /ประชาสัมพันธ์ (สิ่งพิมพ์ ๑๑ ขําว , ออนไลน์ ๒๒๒ ขําว) 
๗.๔) ขําวรับสมัครนักศึกษาใหมํ ๗๗ ขําว 
๗.๕) ปฏิทินกิจกรรม (สื่อออนไลน์ ๖ ขําว) 
๗.๖) ปฏิทินขําว (สื่อสิ่งพิมพ์ ๕ ขําว , สื่อออนไลน์ ๒๔ ขําว) 
๗.๗) ภาพขําว สื่อออนไลน์ ๔๑ ขําว 
๗.๘) สกู๏ปขําว (สื่อสิ่งพิมพ์ ๑๓ ขําว , สื่อออนไลน์ ๗๔ ขําว) 

๘) สื่อเสียงตามสาย 
๘.๑) เปิดสื่อเสียงตามสาย เปิดเพลงประจํามหาวิทยาลัย ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 

ชํวงเวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 
๘.๒) ประกาศสื่อเสียง ในวาระโอกาสสําคัญ และเฉพาะกิจ 

๙) Operator การรับ – โอน โทรศัพท์ จากภายนอก – ภายในมหาวิทยาลัย 
๑๐) การประกาศ รับ-แจ๎ง ของหาย 
๑๑) การให๎บริการข๎อมูล ขําวสาร  

๑๑.๑) ให๎บริการโดยตรง แกํผู๎รับบริการ ที่ด๎านหน๎าเคาน์เตอร์ของสํานักประชาสัมพันธ์ฯ 
๑๑.๒) ให๎บริการ ผํานโทรศัพท์เบอร์กลางของมหาวิทยาลัย 
๑๑.๓) ให๎บริการ ผํานสื่อออนไลน์ Facebook fanpage  

๑๒) การแก๎ขําว แก๎ไขข๎อมูลที่ผิดพลาด เพ่ือป้องกันการเข๎าใจผิด 
๑๒.๑) การเขียนขําวแจ๎งข๎อมูลที่ถูกต๎อง ผํานสื่อประเภทตํางๆ 
๑๒.๒) การตอบคําถาม ให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง เพ่ือสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดี  

 ๑๓) การแถลงขําว เพ่ือประชาสัมพันธ์ ขําวสาร ไปยังกลุํมเป้าหมายที่ต๎องการ 
  

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 งบประมาณ สถานที่ และครุภัณฑ์ 
 ๑) คําวัสดุ หมึกสีสําหรับเครื่องพริ้นเตอร์มีราคาสูง โดยชุดละประมาณเจ็ดหมื่นบาท  
เพ่ือใช๎สําหรับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ การออกแบบสื่อแตํละงาน มีการพิมพ์ซ้ําออกมาตรวจแก๎ไข พิมพ์
ใหมํหลายครั้ง ซ่ึงงบประมาณท่ีได๎รับคือการพิมพ์จริงจากโรงพิมพ์ 



๑๙๘ 

 ๒) ครุภัณฑ์ที่ใช๎เป็นพื้นที่จัดเก็บสารสนเทศ ขําวสาร ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
มีไมํเพียงพอ จึงมีการบันทึกเพ่ิมเติมลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช๎ปฏิบัติงาน แตํมีจํานวนมากและมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น 
ทําให๎ระบบการปฏิบัติงานลําช๎า ไมํคลํองตัว มีอาการติดขัดในระหวํางทํางาน ปัจจุบันแก๎ปัญหาโดยการเลือก
เก็บไฟล์ภาพที่สําคัญ และจัดเกบ็ในระบบคลาวด์ ซึ่งไมํเสถียรและมีโอกาสสูญหาย 
 ๓) ด๎านการซํอมบํารุงวัสดุ อุปกรณ์การตําง ๆ ที่มีการเสื่อมสภาพและเสียหาย ยังไมํ
สามารถดําเนินการได๎ เนื่องจากงบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรไมํเพียงพอ 
 ๔) ห๎องประชุม มีซากปรักหักพังจากการทําลายของปลวก และพ้ืนที่บริเวณด๎านหน๎าของ
สํานักงาน มีรํองรอยจากการทําลายของปลวกจํานวนมาก 
 ด้านบุคลากร 
 บุคลากรที่มีอยูํในปัจจุบันมีภาระงานจํานวนมาก ไมํสามารถปฏิบัติงานได๎ทันการณ์
ขณะนี้แก๎ปัญหาโดยการให๎นักศึกษาในรายวิชาของผู๎บริหาร มาชํวยทํางาน ซึ่งเป็นแรงงานที่ไมํแนํนอน และ 
ให๎บุคลากรที่มีอยูํชํวยกันทํางานลํวงเวลาเพ่ิมขึ้น ทางสํานักจึงต๎องการบุคลากร จํานวน ๒ ตําแหนํง (ทดแทน
การลาออก ๑ ตําแหนํง และขอเพ่ิม ๑ ตําแหนํง) และหรือคําตอบแทนคําลํวงเวลาเพ่ิมขึ้น , งบประมาณ  
เพ่ือจ๎างนักศึกษาชํวยงาน 
 ด้านข้อมูล ส าหรับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเขียนข่าว 

๑) ข๎อมูลทีไ่ด๎รับเพ่ือการผลิตสื่อยังไมํชัดเจน การตรวจสอบข๎อความในสื่อที่เป็นเรื่องของ
ศาสตร์เฉพาะด๎าน 

๒) สํานักประชาสัมพันธ์ฯ ไมํสามารถถํายภาพทําขําว และติดตามข๎อมูล เหตุการณ์ตําง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมของหนํวยงานตําง ๆ ได๎ครบถ๎วนทุกเรื่อง หรือทุกกิจกรรม เนื่องจาก
มีบุคลากรไมํเพียงพอ 
 ด้านการจัดการ 
 ๑) ระบบสื่อเสียงตามสาย เป็นเทคโนโลยีแบบไร๎สาย เพ่ือความสะดวกในการติดตั้งและ
สอดคล๎องกับงบประมาณ ในบางครั้งอาจมีสัญญาณถูกรบกวนได๎ 
 ๒) ระบบ Operator การรับ – โอน โทรศัพท์ ยังไมํมีความเสถียร ในบางครั้งการรับ –โอนสาย 
จากภายนอก ไปยังหนํวยงานตําง ๆ ไมํสามารถทําได๎ทุกครั้ง หรือไมํสามารถติดตํอผู๎รับสายปลายทางได ๎
 ๓) การรับ-แจ๎ง ของหาย มีของตกค๎างอยูํเป็นจํานวนมาก เชํน กระเป๋าสตางค์ พวงกุญแจ 
ปัจจุบัน แก๎ปัญหาโดยจัดสํงทางไปรษณีย์ ถ๎ามีที่อยูํติดตํอได๎ 
 ๔) ไมํมีงบประมาณ สําหรับการแขํงขันด๎านเผยแพรํขําวสารของมหาวิทยาลัย ผํานสื่อออนไลน์ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ควรเน๎นการประชาสัมพันธ์ผลงานของคณาจารย์หรือนักศึกษา เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํ
ผู๎ปกครองและนักศึกษาในการสมัครเข๎าเรียน  
 ๒) ควรลดสื่อสิ่งพิมพ์ลง และจัดทําเทําที่จําเป็น โดยเปลี่ยนเป็นการเผยแพรํทางสื่อออนไลน์
แทน เพื่อเป็นการชํวยประหยัดงบประมาณ หรือนํางบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรไปใช๎ให๎เกิดความค๎ุมคํามากท่ีสุด 
 ๓) ควรวางแผนและประสานงานกับเครือขํายหนํวยงานภายในลํวงหน๎าในการประชุม 
เพ่ือขอข๎อมูลการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม  
 ๔) ควรจดบันทึกสถิติการได๎รับขําวสารจากเครือขํายหนํวยงานภายใน เพ่ือเป็นฐานข๎อมูลในการ
หาวิธีการขอความรํวมมือกับหนํวยงานที่ไมํสํงขําวสารการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 



๑๙๙ 
 

 ๒.๒๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  การด าเนินงาน 
  ๑. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

๑) โครงการสร๎างความรํวมมือและพัฒนาเครือขํายด๎านการวิจัยในการพัฒนาชุด
โครงการวิจัยเพ่ือตอบสนองความต๎องการของพ้ืนที่ให๎บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร๎างความรํวมมือทางการวิจัยและพัฒนาข๎อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากหนํวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑ 

๓) โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัยและงานสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ด๎านการวิจัย 
ที่มีคุณภาพสูํความเป็นเลิศ  

๔) โครงการสร๎างความรํวมมือและพัฒนาเครือขํายด๎ านการวิจัยในการพัฒนาชุด
โครงการวิจัย เพ่ือตอบสนองความต๎องการของพ้ืนที่ให๎บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะท่ี ๒ 

๕) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร๎างความรํวมมือทางการวิจัยและพัฒนาข๎อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากหนํวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓ 

๖) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานความก๎าวหน๎า ระยะ ๖ เดือน 
โครงการวิจัยยํอยภายใต๎โครงสร๎างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ ของกลุํมชาติพันธุ์ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของ
อําเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๗) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์เพ่ือการจด
คุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๘) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
๙) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณนี้มีการพัฒนา

สํวนของสารสนเทศด๎านบทความวิจัย เพ่ือตอบสนองงานด๎านการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการพัฒนานักวิจัย 
ในด๎านวิชาการนอกเหนือจากการใช๎ประโยชน์ โดยมุํงเน๎นด๎านคุณภาพทางวิชาการของบทความ และรองรับ
การวิเคราะห์เพ่ือจําแนกกลุํมของงานวิจัยมากขึ้น อีกทั้งยังให๎ข๎อมูลด๎านงบประมาณที่ใช๎ในการสนับสนุน  
การจัดทําผลงานด๎านบทความวิจัย นอกจากนี้ยังออกแบบให๎สอดรับกับการทํางานรํวมกันกับการบริหารจัดการ
ทุนวิจัยมากขึ้น เพ่ือคอยสนับสนุนการทํางาน การติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยที่มีความหลากหลาย  
และปริมาณของสารสนเทศท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

๑๐) การปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารบุคลากรที่สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ที่มีปัจจัยภายนอกด๎านการบริหารจัดการทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผํนดินที่เปลี่ยนแปลง หลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน โดยมีการปรับกรอบอัตรากําลังให๎มีเจ๎าหน๎าที่ในสํวนของการดูแลงบประมาณแผํนดินเพ่ิมมาก
ขึ้น รวมถึงการรองรับการจัดการด๎านทรัพย์สินทางปัญญา 

๑๑) โครงการการจัดทําวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ
เจ๎าพระยา จํานวน ๒ เลํม คือ วารสารปีที่ ๓ ฉบับที ่๒ และฉบับปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ 

๑๒) โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  



๒๐๐ 

ภายนอก 
รอบที่  ๑ อบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสําหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์  

รุํนที่ ๒/๒๕๖๒” ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
จังหวัดนครปฐม จํานวนผู๎เข๎าอบรม ๒ คน 

รอบที่ ๒ อบรม เรื่อง “ความรู๎ความเข๎าใจด๎านจริยธรรมการวิจัยในคนหลักสูตรพ้ืนฐาน 
Basic Course” ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ จํานวนผู๎เข๎ารํวม
อบรม ๑๔ คน  

รอบที่ ๓ อบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวนผู๎เข๎ารํวมอบรม ๓๖ คน 
          ภายใน 
 รอบที่  ๑ วันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ห๎องประชุมศรีสุริยวงศ์ชั้น ๑๕ อาคาร ๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา จํานวนผู๎เข๎ารํวมอบรม ๑๒๐ ทําน  
 รอบที่ ๒ วันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๖๒ ห๎องประชุมศรีสุริยวงศ์ชั้น ๑๕ อาคาร ๖ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา จํานวนผู๎เข๎ารํวมอบรม ๑๒๐ ทําน  

 โครงการการรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก 
o การสร๎างความรํวมมือด๎านวารสาร และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ 
- การสร๎างความรํวมมือด๎านการประชุมวิจัยระดับชาติโดยการเป็นเจ๎าภาพรํวม  

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
  ซึ่งจากโครงการที่กลําวไว๎ข๎างต๎นสถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ดําเนินโครงการครบตาม
กระบวนการตั้งแตํการจัดโครงการเพ่ือให๎ข๎อมูลด๎านความต๎องการ ปัญหา หรือผลกระทบในด๎านตําง ๆ ในพ้ืนที่
ให๎บริการของมหาวิทยาลัย ลําดับถัดมาคือการจัดโครงการโดยเชิญวิทยากรและผู๎ทรงคุณวุฒิจากแหลํงทุนและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือพิจารณา วิพากษ์และให๎ข๎อเสนอแนะชุดโครงการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และ
โครงการเพ่ือพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือการจดคุ๎มครองทรัพย์สิน  
ทางปัญญา   
 

 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้านงบประมาณ สถานที ่
 ๑) เนื่องจากรูปแบบที่มีความหลากหลายของการบริหารจัดการทุนสนับสนุนการวิจัย  
จึงทําให๎บริหารงบประมาณสนับสนุนคํอนข๎างลําบาก อีกทั้งการติดตามการใช๎งบประมาณในสํวนของกองทุน 
เป็นเรื่องยุํงยากและซับซ๎อน การปรับระบบสารสนเทศเพ่ือให๎รองรับการติดตามการใช๎งบประมาณเป็นเรื่องยาก 
 ๒) สถานที่ตั้งของสถาบันวิจัยมีขนาดเล็กเกินไป ไมํรองรับสํวนงานตําง ๆ ซึ่งยังรวมถึง
หนํวยงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 ด้านการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยควรมีระเบียบ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน กรณีที่อาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัยไปทําสัญญาหรือดําเนินโครงการวิจัยในรูปแบบตําง ๆ ให๎แกํหนํวยงานภายนอก 
 
 



๒๐๑ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณะผู๎บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงานอยํางเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการพัฒนางาน
ด๎านตําง ๆ ให๎มคีุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
 ๒) ควรเปลี่ยนตัวชี้วัดบางตัว เชํน จํานวนงานวิจัย ซึ่งในปัจจุบันมีจํานวนที่ลดลงเนื่องจาก
อาจารย์รวมกลุํมกันทําโครงการใหญํมากขึ้น เป็นต๎น จึงทําให๎มีผลการดําเนินงานต่ํากวําเป้าหมาย แตํคุณภาพ
ของงานวิจัยและประสิทธิภาพของผลงานเพ่ิมมากข้ึน 
 ๓) ลักษณะของการสนับสนุนทุนวิจัยภายในควรมีการปรับเปลี่ยนให๎รองรับลักษณะของการ
ให๎ทุนของแหลํงทุนอื่น ๆ ของประเทศ 
 ๔) ควรผลักดันให๎สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการสนับสนุนสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการวิจัย
และพัฒนา เพ่ือให๎เกิดเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือค๎นหาโมเดลธุรกิจที่ทําซ้ําได๎และเติบโตแบบก๎าวกระโดด 
(Startup) ในกลุํมนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร หรือรํวมกับชุมชน  
 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตรและหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย 
 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
  ๑) การขอจัดสรรอัตราอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือการทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และ
เพ่ือให้มีจ านวนคุณสมบัติที่เพียงพอต่อบัณฑิต และขออัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิมเติม เพ่ือการด าเนินงาน 
ตามภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) การจัดสรรงบประมาณ ห้องพัก ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอนเพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้  
 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
  ๑) การจัดสรรงบประมาณที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายการเปิด – ปิด ภาคเรียนของ
มหาวิทยาลัย ท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอ 
ที่จะด าเนินงานให้เต็มศักยภาพได้ 
  ๒) การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการด าเนินงาน
และการให้บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
  ๓) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหน่วยงานยังไม่เพียงพอ 
  ๔) การจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือกระบวนการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 ปัญหาที่พบความแตกต่าง 
 ระดับหลักสูตร 
  - หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) มีความเสี่ยงในด้านจ านวนอาจารย์ที่จะไม่ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 
 
 
    



๒๐๒ 

 ระดับหน่วยงาน ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน 
  ๑) ส านักคอมพิวเตอร์พบปัญหาด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของคณาจารย์ ที่ยังมีจ านวน
อาจารย์ให้ความสนใจค่อนข้างน้อย 
  ๒) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนพบปัญหานักศึกษายังไม่ให้ความร่วมมือและ 
เห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเท่าที่ควร 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                  
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
 

 ๑) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิมเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรความเป็นเลิศให๎ตอบสนอง 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและความต๎องการของสังคม/ตลาดแรงงาน/นโยบายของชาติ  
 ๒) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ผลในระยะยาวหากมีการขออัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการ 
เพราะในอนาคตจํานวนนักศึกษาในแตํละหลักสูตรจะลดลงทั้งประเทศ อาจทําให๎มีสัดสํวนของอาจารย์เกิน
ภาระงาน หากสามารถใช๎ทรัพยากรบุคคลรํวมกันในมหาวิทยาลัย เชํน ผู๎ที่มีคุณวุฒิในสาขาเดียวกันหรือ
ใกล๎เคียงกัน จากตํางคณะ/หลักสูตรที่จะมารํวมสอนในหลักสูตรได๎ แตํอยํางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรจัดสรร
อัตรากําลังให๎แกํคณะและหลักสูตรตามความจําเป็น เพ่ือนําไปสูํการบริหารจัดการที่เป็นเลิศได๎อยําง  
มีประสิทธิภาพ 
 ๓) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ๎าง
เป็นผู๎ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง รวมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตตามความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน และนําข๎อมูลที่ได๎มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให๎ตรงกับความต๎องการของนายจ๎างตํอไป  
 ๔) มหาวิทยาลัยควรติดตามข๎อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตให๎ได๎ครบทุกราย เนื่องจาก 
มีผู๎ตอบแบบสํารวจคํอนข๎างน๎อย และควรเรํงแก๎ปัญหาอัตราการสําเร็จการศึกษาให๎เป็นไปตามแผนการศึกษา
ในหลายหลักสูตร 
 ๕) มหาวิทยาลัยควรให๎หลักสูตรความเป็นเลิศวางแผนในการจัดการหรือวิธีการดําเนินการ 
ให๎ผํานครบทุกตัวชี้วัด ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด และ
ควรมีระบบการติดตามพร๎อมรับฟังปัญหา และการสื่อสารระหวํางหลักสูตรกับผู๎บริหารที่กํากับดูแลโดยตรง 
 ๖) ฝ่ายบริหารควรชํวยแก๎ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เจ๎าหน๎าที่ชํวยงานธุรการของ
หลักสูตร เพ่ือให๎หลักสูตรขับเคลื่อนงานวิชาการได๎อยํางเต็มกําลัง และไมํเสียกําลังใจในการปฏิบัติงานวิชาการ 
 ๗) มหาวิทยาลัยควรเตรียมสร๎างหลักสูตระยะสั้นพร๎อมกระบวนการถํายทอดที่ทันสมัย  
ที่สอดคล๎องกับความต๎องการกําลังคนของประเทศตามกระแสโลกที่อาจเปลี่ยนแปลงบทบาทหน๎าที่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตอันใกล๎นี้  และเรํงผลักดันให๎มหาวิทยาลัยเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยให๎ได๎โดยเร็ว 
 ๘) มหาวิทยาลัยควรสร๎างงานวิจัยหรือนวัตกรรมให๎เพิ่มมากขึ้น โดยเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล๎องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมที่จัดตั้งใหมํ 
 ๙) มหาวิทยาลัยควรเตรียมการรับการประเมินคุณภาพแบบ TQR ควรเน๎นผลการจัดการ
เรียนรู๎ที่มุํงผลการเรียนรู๎ (Learning Outcome หรือ Outcome Based Education, OBE) เพ่ิมเติมจากการ
ทํางานตามวงจร PDCA ตามเกณฑ์การให๎คะแนนของ สกอ. เพราะการประเมิน TQR จะพิจารณาทั้ง OBE และ 
PDCA 



๒๐๓ 
 

 ๑๐) มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให๎ดียิ่งขึ้นโดยการ
วิเคราะห์ผลการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู๎เรียน วําควรเน๎นหรือเพ่ิมทักษะในด๎านใด
เป็นพิเศษหรือไมํ เพ่ือที่สามารถชํวยเหลือนักศึกษาได๎ตรงประเด็นตํอไป 
 ๑๑) มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการปัญหาการนิเทศการสอน โดยวางแผนและจัดระบบ 
การนิเทศการสอนใหมํนําสื่อออนไลน์เข๎ามาปรับประยุกต์ใช๎ 
 ๑๒) มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนและดําเนินการให๎มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกันระหวําง
คณะ/หลักสูตร เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ทั้งบุคลากรสายวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ 
และควรมีแผนรองรับด๎านภาระงานของอาจารย์สําหรับบางหลักสูตรที่ต๎องมีการปิดหลักสูตร 
  

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                  
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

 ๑) ขอชื่นชมคณาจารย์และบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนทุกหน่วยงาน 
ที่รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ ผ่านมาและ
น าไปปฏิบัติและสามารถพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 ๒) มหาวิทยาลัยควรติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และได้ผลมากน้อยเพียงใด 
โดยการประเมินการจัดโครงการอย่างเข้มข้น วัดผลเชิงรูปธรรมตามตัวชี้วัด เพ่ือเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต่อไป 
 ๓) มหาวิทยาลัยควรน าการวิจัย R to R (Routine to Research) มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือกระตุ้นให้คณาจารย์และบุคลากรน าองค์ความรู้จากการวิจัย
มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และตอบสนอง               
ความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 ๔) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลายหน่วยงานสามารถจัดท าโครงการที่หารายได้
เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง เช่น การจัดอบรมหรือเปิดสอบมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความ
เชี่ยวชาญทางภาษา (CEFR) ให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ  
 ๕) หนํวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนควรตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบวัดหรือ
แบบสอบถามด๎านอัตลักษณ์ และขอความรํวมมือจากคณะหรือหนํวยงานที่จัดกิจกรรมหรือโครงการตําง ๆ  
ที่สํงเสริมอัตลักษณ์ให๎ใช๎แบบวัดเดียวกัน ในการประเมินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให๎ทั้งผู๎ตอบหรือผู๎ใช๎  
เกิดความค๎ุนเคยกับความหมายของอัตลักษณ์ และได๎ข๎อมูลที่สอดรับกันทั้งมหาวิทยาลัย 



๒๐๔ 
 

ผลการประเมินส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

มหาวิทยาลัยด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  
โดยมหาวิทยาลัย มีวิธีด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑. อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ด าเนินการบริหารงานและก ากับ
ดูแลการด าเนินงานในทุกภาคส่วนที่ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นไปตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. รองอธิการบดีควบคุม ดูแล และสั่งการด าเนินงานของหน่วยงานการจัดการเรียนการสอน 
และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จนถึงประกาศและค าสั่งต่างๆ ตามล าดับที่เก่ียวข้อง 

๓. น าความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทบทวนและริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมในด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ ทั้งในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

๔. มหาวิทยาลัยติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องจัดท ารายงานผลด าเนินการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน             
จะน าเสนอต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานให้ทราบถึงความส าเร็จในการด าเนินงาน และแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป 

ทั้งนี้จากวิธีด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยด าเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 
 

 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

 

ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
๑. มหาวิทยาลัยควรตระหนักในเรื่องของ
การปรับปรุ งหลักสูตรควร เน้น พัฒนา
หลักสูตรให้ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ของรัฐบาล และสอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือจะได้หลักสูตรใหม่ ๆ เพ่ือให้สามารถผลิต
บัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง 

มหาวิทยาลัยด าเนินงานสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
ความเป็นเลิศตามกลยุทธ์ โดยก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และจัดการประชุม
คณาจารย์เพ่ือสร้างความเข้าใจการด าเนินงาน ด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดสอนทั้งหมด ๗๗ หลักสูตร จ าแนกเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๗๐ หลักสูตร หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๑ หลักสูตร และหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท จ านวน  ๖ หลักสูตร 

ในส่วนของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ทุกหลักสูตร จ านวน ๗๗ หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งแบบที่ เป็น
ทางการคือการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือแบบ 
ไม่เป็นทางการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. กา รส่ งนั ก ศึ กษ าและอาจา ร ย์ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร งก า ร 
เพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” 
ในต่างประเทศ โดยก าหนดให้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

๒. การส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบูรณาการการท างานกับ
การเรียนการสอน (WIL: Work-Integrated Learning) และสหกิจศึกษา 
(Co-Operative Education)  

๓. การส่ งนักศึกษาเข้ ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้ น 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๔. การส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

๕. การน านักศึกษาและอาจารย์ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๖. กา ร ส่ ง นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะก วด  แ ข่ ง ขั น  
ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

๗. การส่ งนั กศึกษาเข้ าร่ วมการแสดงศิ ลปวัฒนธรรม 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ         



๒๐๖ 

ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
๒. มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรให้มี
จ านวนเพ่ิมขึ้น และสามารถน าศักยภาพ
ของอาจารย์ให้บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
ร่ ว มกั น  เ พ่ื อ พัฒนาหลั ก สู ต ร ใหม่  ๆ  
ให้เกิดข้ึนได ้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๕ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ระยะ ๕ ปี  เนื่ องจากมหาวิทยาลั ย 
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านวิชาการและการพัฒนา
คุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทั้งสิ้น 
๕๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จะต้องเข้ารับการอบรมในวิชาชีพ
เฉพาะของตนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ 
กิจกรรม : ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ รุ่นที่ ๕ (ครั้งที่ ๕)  

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : การอบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้" หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน
ผลการวิจัยในชั้นเรียน”  

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” 
และได้ด าเนินการทบทวนผลการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ให้บูรณาการศาสตร์เชี่ยวชาญ
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง สามารถเข้ารับการ
อบรมทั้งแบบให้เปล่าและแบบมีค่าลงทะเบียน ทั้งโดยมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ด าเนินการเอง หรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ด าเนินการ โดยมี
ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 
ทั้งในระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับคณะ/ส านัก และระดับ
มหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังเป็นข้อก าหนดในเอกสาร
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๒) ของทุกหลักสูตร หมวดที่  ๗  
การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้
ข้อ (๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๓. การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะอ า จ า ร ย์  โ ด ย อ า จ จ ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษา 



๒๐๗ 
 

 

ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่องในทุก ๆ ปี พร้อมการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้เ พ่ือการทดสอบความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ และสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมทางภาษาอังกฤษ 

คณาจารย์ให้มีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
ในกิจกรรม โครงการที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่ อสาร  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
ภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)  

๒. โครงการจัดอบรมและทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ 
(CEFR) และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
(SPEEXX) เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

๓. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จัดกิจกรรมการชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม 
(English Mate)     

๔. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ 
(English Camp)  จั ดกิจกรรมค่ ายภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร
ชาวต่างชาติ เน้นทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน  

๕. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการท างานและ 
การสนทนาระดับนานาชาติ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร International 
Conversation และหลักสูตร Grammar in Use โครงการพัฒนา
ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ ส าหรับนักศึกษาครู 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมที่ ๑  
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR 
(ออนไลน์) กิจกรรมที่ ๒ อบรมเตรียมความพร้อม สอบมาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC Test of English for International 
Communication)  

๖. โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเพ่ิม
ประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม"  
ในต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 
ในต่างประเทศ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยมีการ
ด าเนินการอบรมในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา โดยใช้งบพัฒนาบุคลากรของ
สาขาวิชา  

๒. ระดับคณะ/ส านัก โดยใช้งบพัฒนาบุคลากรของแต่ละคณะ/



๒๐๘ 

ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
ส านัก และมีการจัดสอบวัดระดับเพ่ือคัดเลือกอาจารย์ เข้ารับ 
การอบรมในต่างประเทศต่อไป 

๓. ระดับมหาวิทยาลัย โดยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ด าเนินการจัดโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๓๐  
พฤษภาคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 
๔๐๕ คน เข้าอบรมหลักสูตร Academic Presentation and Abstract 
Writing และ International Conversation หลักสูตรละ ๑๒ ชั่วโมง 
และหลักสูตร Intensive English Communication ๒๔ ชั่วโมง 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดการอบรมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้บริหาร (English for Executive) อย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน  
โดยมุ่ งเน้นให้ผู้ บริหารมหาวิทยาลัยมีทักษะในด้านการกล่ าว 
สุนทรพจน์ (Speech) ในวาระโอกาสต่าง ๆ เช่น การกล่าวเปิด-ปิด
งาน การกล่าวต้อนรับ การกล่าวของคุณ รวมถึงการน าเสนองาน 
ในระดับนานาชาติ  

ด้านการวิจัย 
๑. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและผลักดันให้
คณาจารย์สามารถขอเงินทุนสนับสนุนด้าน
การวิจัยจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ จาก
ภายนอกสถาบัน และมีการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในฐาน Scopus หรือ
ฐานข้อมูลสากลให้เพ่ิมมากขึ้น และสามารถ 
น าสิ่ งประดิษฐ์  นวัตกรรม และงานวิจัย              
ต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาและผลักดันต่อยอดเชิงพาณิชย์
หรือเชิงสาธารณะ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเวทีของ 
การวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๓ เวที และมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการท าวิจัยลงชุมชน ส่งเสริม
ให้มีการสร้างนวัตกรรมโดยมีการพัฒนาร่วมกับแหล่งทุนสนับสนุน
ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและตรวจสอบงบประมาณ
การวิจัยให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง  และสนับสนุนและ 
เพ่ิมสิ่งจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้
มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีกระบวนการป้องกันการขอทุนซ้ าส าหรับ
น ักว ิจ ัยที ่ย ัง ท า ไม ่เ ส ร ็จ  และจ ัดก ิจกรรมการฝ ึกอบรม เช ิง
ปฏิบัติการ (Workshop) อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

๑. โครงการประชุมพัฒนากรอบวิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาชุมชน
พ้ืนที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

๒. โครงการการประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงร่างการวิจัย 
ภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรม จากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์  
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๓. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง “การเบิกจ่ายเงินและ 
การจัดซื้อจัดจ้าง" ส าหรับโครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ 
ของกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของอ าเภออู่ทอง จังหวัด



๒๐๙ 
 

 

ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
สุพรรณบุรี ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย 

๔. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๕.โครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพและเทคนิคการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานความก้าวหน้า
ระยะ ๓ เดือน โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมจาก 
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการวิจัย
และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑ 

๘. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

๙. ร่วมศึกษาดูงานประชุมวิชาการระดับชาติEngagement 
Thailand ครั้งที่ ๖ “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้าง
คุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการวิจัย
และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ระยะที่ ๔ 

๑๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานความก้าวหน้า
ระยะ ๖ เดือน โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมจาก 
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติ พันธุ์ เ พ่ือยกระดับเศรษฐกิจของอ าเภอ 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๒. โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ๒๕๖๒ "การวิจัยและงาน
สร้างสรรค์รับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ " ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุร ีสมุทรปราการ 

๑๓. โครงการประชุม”แผนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเสนอ
ขอรับทุนภายนอก” 

๒. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการวิจัยและการตี พิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ หรือ
มหาวิทยาลัยควรก าหนดตัวชี้วัดให้นักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ทุกคนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้
นักศึกษาที่ส่วนในการความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม/งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์/ผลงานในศาสตร์ของตน โดยมีนักศึกษาได้เผยแพร่หรือ
น าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๒๐๖ 
ผลงาน 

 



๒๑๐ 

ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชนจากการมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาทั้งใน
ลักษณะกระบวนการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย อาทิ  
มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการการวิจัย บริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร โดยวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ ก า หนด ให้ ด า เ นิ นการครอบคลุ มประ เด็ นด้ า น  
“การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการบริการ

วิชาการกับชุมชนเป้าหมายเฉพาะ และจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมให้มากขึ้นเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงอย่างยั ่งยืนให้กับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการขับเคลื่อนด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการที่ เป็น 
การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน ดังนี้  

๑. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทุกมิติ   

๒. โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการ
เพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 

๓. โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจฉริยะ
สี เขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับทฤษฎี ใหม่ตามแนว
พระราชด าริ  

๔. โครงการชุมชนน้ าใสทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
น้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๕. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนเกษตรกรรม
ตามแนวพระราชด าริ  

๖. โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงด้วยแพทย์แผนไทย
และการผ่อนคลายด้วยศาสตร์ประยุกต์ที่เหมาะสม  

๗. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  
๘. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย



๒๑๑ 
 

 

ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
และเข้าในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  

๙. โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี 
งานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเน้นการเพ่ิมมูลค่า ดังนี้ 

๑. โครงการออมสินยุ ว พัฒน์ รั กษ์ถิ่ น  Plus จ านวน ๗ 
ผลิตภัณฑ์ 

๒. โครงการชุมชนน้ าใสทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
น้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๙ ผลิตภัณฑ ์

๓. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จ านวน ๕ 
ผลิตภัณฑ์ 

๔. โ ค ร ง ก า ร ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะบ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ 
แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (Cluster) 
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสู่ตลาด AEC จ านวน 
๒๐ ผลิตภัณฑ ์

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ควรประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้กรุง

ธนบุรีศึกษาในช่องทางข่าวสารออนไลน์ให้
ทั่วถึงเพ่ือเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยใน
ด้านแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรม ด้านการ
สร้างเครือข่าย และด้านการเป็นแม่ข่ายของ
แหล่งเรียนรู้ในฝั่งธนบุรี และด้านการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
มากขึ้น เพ่ือจัดท าเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ด าเนินการโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้ง
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

๑. โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม 
๒. โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ 

ฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งมี
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี และการแสดงจาก ๖ 
ประเทศ คือประเทศฮังการี ประเทศตุรกี ประเทศอิตาลี ประเทศ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม  

๓. โครงการประชุมจัดท ามาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)  

๔. โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ 
การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง เรื่อง “แม่บทในนาฏศิลป์  



๒๑๒ 

ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
สู่แม่บทโนรากับการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรม”  

๕. โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษาวัฒนธรรม  
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการแสดงละคร
เวทีบ้านสมเด็จฯ ด าเนินการทบทวนการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพในการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการด าเนินงานเพ่ือจัดท าโครงการ
ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ที่ ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า แ ล ะ มู ล ค่ า เ พ่ิ ม โ ด ย ใ ช้ ทุ น 
ทางวัฒนธรรม จ านวน ๖ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง...ล่องเรือ เพ่ือความเข้าใจ
กรุงธนบุรี ครั้งที่ ๓๔ โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม   

๒. โครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 
ในชุมชนท้องถิ่น เรื่อง “การยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและ
การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม   

๓. โครงการผลิตวารสารเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมดนตรี: วารสารดนตรีสุริยวาฑิต โดยวิทยาลัยการดนตรี   

๔. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ครูดนตรี “สืบสานอัตลักษณ์ 
การขับร้องเพลงไทยฝั่งธนบุรี” โดยวิทยาลัยการดนตรี  

๕. โครงการสุริยวาฑิตเสวนา ครั้งที่ ๓ โดยวิทยาลัยการดนตรี 
๖. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏยศิลป์และดนตรีไทย 

ณ ต่างประเทศ ของคณาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี  

ด้านการบริหารจัดการ 
๑. ควรจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ
ระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรือ
แผนพัฒนาต่ า ง  ๆ  ของมหาวิทยาลั ย  
เ พ่ื อ วางแผนด้ านการบริ หา รจั ดการ
งบประมาณ ด้านการหารายได้ และด้านการ
ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น
งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โดยจ าแนกตามประเภทงบต่าง ๆ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดท ายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
ทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

๑) การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
๒) พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และ

นวัตกรรม  
๓) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต

บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
 



๒๑๓ 
 

 

ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
๔) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 

สู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานติดตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  
โดยการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน คณะกรรมการ
ติดตามแผนยุทธศาสตร์  และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  
รายเดือน ไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ ทันก าหนดการเบิกจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ และตามแผนการใช้จ่ายของรัฐบาล 

๒. การให้ความส าคัญกับการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้
บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับความรู้ความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
โดยก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยด าเนินการบริหาร 
ความเสี่ยงต่อเนื่องทุกปี และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารระดับ
สถาบันและหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ต้องก ากับ 
ควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอก และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง   
    การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องส าคัญเพ่ือติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมหรือ
ระดับความเสี่ยงอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้  จึงจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
ครบถ้วน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต  
ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการ 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย 
มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม เพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เช่น กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

๓ .  ค ว ร เ ร่ ง จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น
มหาวิทยาลัย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สถานที่พักผ่อนของนักศึกษา สถานที่จอดรถ 
การดูแลสุขอนามัย การบ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคให้เพียงพอให้ใกล้เคียงกับ
ความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรทุก
ภาคส่วนของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุดอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

ในปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๒ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด า เนินการวัดระดับความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ มีต่อ 
การให้บริการและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ด้านอาคารสถานที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย ในภาพรวมผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ระดับดี  
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๓ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการ 
จัดสภาพแวดล้อม ดังนี้ 



๒๑๔ 

ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
 ๑. มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย
อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการอยู่ร่วมกัน มีผลการด าเนินงานระดับดี 
 ๒. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ เ พ่ิมจากพ้ืนที่ เดิมที่มีอยู่ 
เพ่ือเ อ้ือต่อการเรียนรู้  สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่อ 
การเรียนการสอน มีผลการด าเนินงานระดับดี 
 ๓. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวได้อย่างสวยงาม 
เหมาะสม สร้างสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงาน
ระดับด ี
       ๔. สภาพแวดล้อมโดยรอบมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  
สร้างความรื่นรมย์ภายในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีผลการด าเนินงานระดับดี 
 ๕. ป้ายบอกทางต่างๆ ภายในอาคารและโดยรอบมหาวิทยาลัย 
มีความชัดเจน เหมาะสม และครอบคลุมพ้ืนที่ มีผลการด าเนินงาน
ระดับด ี
 ๖. มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน  
       ๗. มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  
        ๘. การบริหารจัดการพ้ืนที่จอดรถมีความเป็นระเบียบ และ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้งาน 

 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวม 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ครอบคลุมตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แล ะ 
ด้านการบริหารจัดการ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) มหาวิทยาลัยได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศ และจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์
และนักศึกษาท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง 



๒๑๕ 
 

 

๒) มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเวทีของการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๓ เวที โดยมีนักศึกษาได้เผยแพร่หรือน าเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๒๐๖ ผลงาน และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การส่งเสริม
การท าวิจัยลงชุมชน ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมโดยมีการพัฒนาร่วมกับแหล่งทุนสนับสนุนภายนอก  
อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและตรวจสอบงบประมาณการวิจัยให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และ
สนับสนุนและเพ่ิมสิ่งจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง  
มีกระบวนการป้องกันการขอทุนซ้ าส าหรับนักวิจัยที่ยังท าไม่เสร็จ และจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) อย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน 
ในการใช้ความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานในศาสตร์ของตน  

๓) มหาวิทยาลัยไดพั้ฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย (Cluster) อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสู่ตลาด AEC มากกว่า ๒๐ ผลิตภัณฑ์  
และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเน้นการเพ่ิมมูลค่า 

๔) มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เป็นมาตรฐานและ 
เป็นที่ยอมรับมากขึ้น เพ่ือจัดท าเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ โครงการ 
เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษาวัฒนธรรม โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติฝั่งธนบุรี 
และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี และการแสดงจาก ๖ ประเทศ คือประเทศฮังการี ประเทศตุรกี 
ประเทศอิตาลี ประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

๕) มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมขึ้น เพ่ือก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 
ได้ทันตามก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยและรัฐบาลที่ก าหนดไว้ 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยได้น าความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ที่ได้เสนอไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลายและครอบคลุมตามพันธกิจทั้ง  ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยอาจน าผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความโดดเด่นหรือประสบความส าเร็จมาพัฒนา 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และขยายผลแนวปฏิบัติเหล่านี้ให้มีการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยต่อไป 
 



๒๑๗ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
บทสรุปย่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒๐ 

  



๒๒๑ 

บทสรุปย่อ 
 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยออกเป็น  
6 ส่วน คือ ส่วนที่ ๑  การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๑ ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนที่ ๒ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่วนที่ 6 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้ง 6 ส่วน ปรากฏดังนี้ 
 

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

 

                ผลการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับ
ปรับปรุง) กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ โดยผ่านการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๖ แผนกลยุทธ์ โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ดังนี้  
 การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๙๘ ตัวชี้วัด  
เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๖๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๖๖.๓๓ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๒๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๙ นั้น 
หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวน
ทั้งสิ้น ๘๙ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๒  หากพิจารณาตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๙ 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๘   เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ าแนกตามกลยุทธ์มีรายละเอียดดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัด 
ที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่  

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

- บัณฑิตที่มีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี   

กลยุทธ์ที่ ๒ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่  



๒๒๒ 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่  

- โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๔ การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  ตัวชี้วัดบรรลุ 
ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

กลยุทธ์ที่ ๖ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมาย จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก 

- บุคลากรสายสนับสนุนที่มีต าแหน่งสูงขึ้น 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ โดยอาจจะด าเนินการ 
จัดสอบภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี พร้อมการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือการทดสอบความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ และสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางภาษาอังกฤษ เช่น การจัดท าเอกสารการสอน  
ที่สอดแทรกภาษาอังกฤษ การจัดท าปูายสองภาษา สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

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

๓. ควรพัฒนากระบวนการติดตามและการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้มี 
ประสิทธิภาพขึ้น และน าผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติของผู้ใช้บัณฑิต
มาวิเคราะห์ต่อยอดเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร 

๔. ควรวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน  



๒๒๓ 

๕. ควรบูรณาการการเรียนการกับการท างาน โดยอาจพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับ
ผู้ประกอบการที่ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศหรือ สามารถเทียบเป็นหน่วย
กิตในรายวิชาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

๖. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ หรือมหาวิทยาลัยควรก าหนดตัวชี้วัดให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททุกคนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

๗. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถขอเงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัยจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ 
จากภายนอกสถาบัน และมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐาน Scopus และฐานข้อมูลสากล 
ให้เพ่ิมมากข้ึน 

๘. ควรส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์สามารถน าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยต่าง ๆ  
เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและผลักดันต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ 

๙. ควรประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาในช่องทางข่าวสารออนไลน์ให้ทั่วถึง 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในด้านแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรม ด้านการสร้างเครือข่าย และด้านการเป็น  
แม่ข่ายของแหล่งเรียนรู้ในฝั่งธนบุรี และด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

๑๐. ควรปรับค่าเปูาหมาย (Target level) ของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่ท าได้ในระดับสูงแล้ว 
ให้สูงขึ้นเพื่อให้มีความท้าทายไปสู่ความเป็นเลิศในด้านนั้น ๆ  

๑๑. ควรทบทวนตัวชี้วัดในแผน โครงการ และกิจกรรมให้สามารถสะท้อนเปูาประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ (Validity) และน าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

 

 ส่วนที่  ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลบุคลากร รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง น ามาจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณ
รายจ่ายจัดท าค าของบประมาณประจ าปี และน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือขออนุมัติ  โดยได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้ น 
๕๘๗,๗๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้
จัดท าประมาณการรายรับจากประมาณการนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามรายวิชา และประมาณการรายจ่ายตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๔ 
มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ โดยจัดสรร
งบประมาณตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่ตามความเหมาะสม จัดท าค าขอ
งบประมาณเงินรายได้  เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่ ง ได้รับอนุมัติรวมจ านวนเงินทั้ งสิ้น 

 



๒๒๔ 

๔๑๐,๘๗๙,๐๔๐.๐๐ บาท แต่มีการหยอดงวดงบประมาณจากการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้จริงของ
นักศึกษา และมีการสมทบงบคงคลังที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามาเบิกจ่ายต่อเนื่องให้
เสร็จสิ้นโครงการ จึงปรับเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน ๔๔๘,๖๙๔,๘๘๘.๓๐  บาท ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งของเงิน มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น ๑๙๒ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวน ๑๙๐ โครงการ 
โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน ๑ โครงการส่วนงบประมาณเงินรายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น ๔๙๓ โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จ 
จ านวน ๔๒๖ โครงการ  โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๗ และ
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๔๕ โครงการ ทั้งนี้ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทางมหาวิทยาลัยมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นจ านวนเงิน ๕๔๐,๓๒๐,๔๓๒.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๒ มียอดคงเหลือ
จ านวนเงิน ๔๗ ,๔๗๕ ,๔๖๗.๓๐ บาท และมีการ เบิกจ่ ายงบประมาณเงินรายได้ เป็นจ านวนเงิน 
๑๙๐,๒๕๖,๙๐๐.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๐ มียอดคงเหลือจ านวนเงิน  ๒๕๘,๔๓๗,๙๘๗.๙๗  บาท ซึ่ง
ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๗๓๐,๕๗๗,๓๓๓.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๙ 
มียอดคงเหลือจ านวนเงิน ๓๐๕,๙๑๓,๔๕๕.๒๗ บาท และเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถเบิกจ่ายในส่วน
ของเงินงบประมาณแผ่นดินได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๓ รายการ จึงมีการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๑๓๕,๐๕๘.๘๐ บาท เพ่ือให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้
ต่อไป 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๑. ควรจัดท าแผนการบริหารงบประมาณระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรือ
แผนพัฒนาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือวางแผนด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ด้านการหารายได้ และด้าน
การก ากับติดตามการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจ าแนกตามประเภทงบต่าง ๆ 

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

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

๔. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ เนื่องจากมี
ความส าคัญเท่ากับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นแล้ว ต้องทราบให้
ได้ว่าผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมนั้นหรือไม่  
เพียงใด เพ่ือให้การบริหารงบประมาณในปีต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



๒๒๕ 

ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ 
เดือน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สอบทานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน โดยมีผลการสอบ
ทานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ 
เดือน ในภาพรวม พบว่า  

 ๑. ระดับมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญจ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ความ
เสี่ยงด้านการแข่งขันทางกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มรัฐและเอกชน ความเสี่ยงด้านการจัดท าต าแหน่ง 
ทางวิชาการของอาจารย์ และความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยสามารถจัดการควบคุมความ
เสี่ยงให้ลดลงได้อยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมของมหาวิทยาลัยยังคงบริ หารจัดการความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. ระดับหน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญจ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ความเสี่ยง 
ด้านการรับนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับของแต่ละหลักสูตร ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด และความเสี่ยงด้านอาจเกิดอัคคีภัยในหน่วยงานหรือความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากบุคคลภายนอก โดยส่วนใหญ่หน่วยงานได้จัดการควบคุมความเสี่ยง
ให้ลดลงได้  แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

   ๑. ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) อันดับที่ ๑ ถึงสองปีต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
   ๒. ขอชื่นชมหน่วยงานที่มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีซึ่ง
สามารถเป็นต้นแบบในเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ 
เหมาะสมและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นต้น 

   ๓. ผู้บริหารทุกระดับควรด าเนินการและให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่ วมในการ
ด าเนินงาน โดยก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

   ๔. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หน่วยงานควรเน้นประเด็นความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนด าเนินงาน รวมทั้งวิเคราะห์ปั จจัย
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  

   ๕. มหาวิทยาลัยควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น 



๒๒๖ 

   ๖. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการรายงาน ทั้งนี้เพ่ือ
ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระการท างาน 

   ๗. คณะควรก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหลักสูตรให้ชัดเจน
ขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการความเสี่ยงในระดับหลักสูตร ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

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

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

๒. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาในทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน ๘,๘๗๐ คน  
พบว่า นักศึกษาเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้าน
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และด้านการให้บริการของหน่วยงานหลัก ๆ และหากพิจารณาในรายละเอียด
รายข้อ พบว่า เรื่อง “การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวกและเป็นระเบียบ” ซึ่งอยู่ในด้านบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัยเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่นักศึกษาเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้นอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักศึกษาต่อสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในอันดับแรก คือ การจัดพ้ืนที่จอดรถในมหาวิทยาลัยให้
เพียงพอ  



๒๒๗ 

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

๓.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ที่มีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี จ านวน ๑๗๕ คน โดยผู้ประเมินให้ความเห็น 
ในภาพรวมผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในระดับมากทั้งสองปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และ ด้านคุณลักษณะผู้น า ตามล าดับ หากพิจารณาในรายข้อของแต่ละด้านก็จะพบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด้านคุณลักษณะผู้น า ในประเด็นมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา และด้านการ
บริหารงานตามหน้าที่ ในประเด็นบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยในอันดับสูงสุด ส่วนด้านการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ในประเด็นหลักการตอบสนองที่สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยในอันดับต่ าสุด  
 ๓.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน  
ทั้งด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทั้งในกลุ่ม
คณาจารย์ และหัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ จ านวน ๓๔๕ คน โดยผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ทั้ง ๓ ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในระดับมากทั้งสองปี มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งสองปี เมื่อพิจารณา
ระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานมีผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกหน่วยงาน โดย
ในระดับคณะ พบว่า คณะวิทยาการจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามล าดับ และระดับส านัก/สถาบัน/โรงเรียน พบว่า ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และหากพิจารณาในรายละเอียดรายข้อ พบว่า ทุกประเด็นข้อ
ค าถามมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด้านการบริหารงานตามหน้าที่ ในประเด็นบริหาร
กิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยในอันดับสูงสุด ส่วนด้านคุณลักษณะผู้น า ในประเด็นสร้างขวัญก าลังใจ และให้การ
สนับสนุนความก้าวหน้าและสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยในอันดับต่ าสุด 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ขอชื่นชมความสามารถและความตั้งใจของผู้บริหารและความร่วมมือของคณาจารย์ที่ท า
ให้ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยดีขึ้นกว่าปีก่อนทุกด้าน และขอชื่นชมความสามารถและความ
ตั้งใจของผู้บริหารทุกระดับที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก ในส่วนของนักศึกษาก็
มีความสนใจตอบแบบสอบถามเพ่ือร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 



๒๒๘ 

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

๓. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดบริการสนับสนุนทรัพยากรแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
  

 ส่วนที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

                 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบอธิการบดี 
และตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับหลักสูตรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ 
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร และติดตามผลการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการฯ จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  สรุปได้ดังนี้ 
 

               ปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
  ๑) การขอจัดสรรอัตราอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือแก้ปัญหาการใช้เงินสาขาวิชาจ้างอาจารย์นอกกรอบ 
และการทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 
  ๒) การจัดสรรงบประมาณเพ่ิม เพื่อการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดโครงการต่าง ๆ ให้แก่
สาขาวิชา รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันเพ่ือแสดงศักยภาพของ
นักศึกษา 
  ๓) การสนับสนุนความพร้อมด้านสถานที่ ห้องพัก ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ 
                           

                              ปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
  ๑) การจัดสรรงบประมาณท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ท าให้เกิด
ปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ๒) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอที่จะด าเนินงานให้เต็มศักยภาพได้ 
  ๓) การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการด าเนินงาน
และการให้บริการแก่นักศึกษา 
  ๔) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหน่วยงานยังไม่เพียงพอ 
 

 ปัญหาที่พบความแตกต่าง 
 ระดับหลักสูตร 
  ๑) หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ต้องน างบประมาณ
ของสาขาวิชามาจ่ายค่าตอบแทนให้วิทยากรในอัตราที่สูงกว่าที่ระเบียบก าหนด 



๒๒๙ 

  ๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ย้ายไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงานด้านวิชาการและ
ธุรการ 
  ๓) การพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรการบัญชี (บช.บ.) ให้ไปสู่การท างานในระดับ 
International ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
    

 ระดับหน่วยงาน ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน/ส่วนงาน 
  ๑) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนพบปัญหานักศึกษายังไม่ให้ความร่วมมือและ 
เห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเท่าที่ควร 
  ๒) โรงเรียนสาธิตฯ ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ครู
สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษา 
 

               ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรวม
จากการตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
 

 ๑. มหาวิทยาลัยควรน างบประมาณในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มาบริหารจัดการเป็นกรณีพิเศษ  
ไม่ควรน ามารวมกับงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง  ๆ อยู่แล้ว  
เพ่ือจะได้เห็นการด าเนินการในส่วนของยุทธศาสตร์ใหม่ฯ อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด      
 ๒. มหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based 
Education) ในหลักสูตรความเป็นเลิศ หรือหลักสูตรโดดเด่น (Champion) ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนด
ผลลัพธ์ (Outcome) ในแต่ละหลักสูตรของบัณฑิตให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดผลได้  
 ๓. มหาวิทยาลัยควรผลักดันเรื่องประสบการณ์การท างาน และการบริการวิชาการสู่ชุมชน
ให้แก่คณาจารย์ควบคู่กับนักศึกษา ก็จะส่งผลให้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Work 
Integrated Learning: WIL) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๔. หลักสูตรควรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และน าผลประเมินความพึงพอใจ
ดังกล่าวมาก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตและผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
 ๕. หลักสูตรควรก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการผลักดันให้เป็นเรื่ องโดดเด่นของ
หลักสูตร และกระบวนการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะหรือสมรรถนะตามท่ีก าหนดไว้ 
 ๖. หลักสูตรควรปลูกฝังการเป็นปัจเจกบุคคลที่ดีแก่นักศึกษา ฝึกให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตตามท่ีก าหนดไว้ คือ มีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และมีความเป็นไทย 
 ๗. หลักสูตรควรติดตามภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็น
รูปธรรม และน ามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 ๘. ควรพัฒนาหลักสูตรโดดเด่นเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ โดยประสานขอความช่วยเหลือ 
หรือขอรับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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 ๙. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย 
 ๑๐. ฝ่ายบริหารควรช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ช่วยงานธุรการของ
หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรขับเคลื่อนงานวิชาการได้อย่างเต็มก าลัง และไม่เสียก าลังใจในการปฏิบัติงานวิชาการ 
 ๑๑. มหาวิทยาลัยควรเตรียมสร้างหลักสูตรระยะสั้นพร้อมกระบวนการถ่ายทอดที่ทันสมัย  
ที่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศตามกระแสโลกที่อาจเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาในอนาคตอันใกล้นี้ และเร่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยให้ได้โดยเร็ว 
              

                 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรวม
จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 

 ๑. ขอชื่นชมคณาจารย์และบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานที่รับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมาและน าไปปฏิบัติและ
สามารถพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และได้ผลมากน้อยเพียงใด เพ่ือ
เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต่อไป 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรน าการวิจัย R2R (Routine to Research) มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือกระตุ้นให้คณาจารย์และบุคลากรน าองค์ความรู้จากการวิจัย
มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และตอบสนอง               
ความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 ๔. หน่วยงานสนับสนุนหลายหน่วยงานสามารถจัดท าโครงการที่หารายได้เพ่ือสนับสนุน
มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
 ๕. การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน ควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายและก าหนด
วัตถุประสงค์ให้ตรงตามความต้องการและความจ าเป็นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง  
 

            ส่วนที่ ๖ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
            ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ในภาพรวม มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) การพัฒนา
หลักสูตรโดยยึดหลักของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และควรศึกษาพระรา
โชบายของรัชกาลที่ ๑๐ ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และ “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”  ซึ่งเน้น
การพัฒนาท้องถิ่น ๒) ติดตามประเมินผลหลักสูตรที่ได้รับเลือกให้เป็นหลักสูตรความเป็นเลิศของคณะฯ  



๒๓๑ 

๓) มีผู้รับผิดชอบติดตามภาวะการมีงานท าของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา โดยจัดท าข้อมูลภาวะการมีงานท า
อย่างละเอียด ๔) จัดท าหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนได้ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายและท าให้มีจ านวนนักศึกษา
เพ่ิมขึ้น ด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) เน้นการเรียน
การสอนแบบใหม่ (Active Learning) คือกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลง
มือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว และเน้นปัญหาของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ๒) มีข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การรับฟังผลย้อนกลับจากโรงเรียนหรือสถานประกอบการ เพ่ือน ามา
พัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
มากยิ่งขึ้น ๔) มีนโยบายที่ชัดเจนในการก าหนดเปูาหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม เช่น ๑) มีการ
ส่งเสริมทุนวิจัย (ทุนภายใน) ให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนของแต่ละคณะ ๒) น าผลการวิจัยไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติที่ เป็นที่ยอมรับ เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
และสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ๓) โครงการวิจัยกับชุมชน หรือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นการสะท้อนพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏและศักยภาพของนักวิจัยในการ
สร้างองค์ความรู้ที่ชุมชนสามารถน าไปใช้ ๔) มหาวิทยาลัยมุ่งผลักดันการวิจัยเชิงพ้ืนที่ จึงท าให้การผลักดันวิจัย
แบบ R to R ยังไม่เกิดผลที่เห็นได้ชัด ด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และการด ารงต าแหน่งวิชาการที่
สูงขึ้นให้ชัดเจน ๒) ด าเนินการแก้ไขปัญหาอาจารย์ที่ย้ายสังกัดในการสอนวิชาเอก คณะที่สอนวิชาเอกต้อง
ค านึงว่าการสอนนักศึกษาครู ควรสอนให้แตกต่างจากนักศึกษาในคณะ ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) ติดตามผลการให้บริการ หรือการจัดโครงการอบรมต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสามารถน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  ๒) ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ๓) ศึกษาพระ
ราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐ ในเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” และนโยบายของรัฐบาล เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี” โดยน าไปใช้ในกิจกรรม/โครงการบังคับของมหาวิทยาลัย  ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ๑) การด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ของคณะฯ แต่ละด้าน ควรมีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเข้มข้นจริงจัง ๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดสรรงบประมาณการ
ด าเนินโครงการเพ่ือสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในคณะฯ ของแต่ละปีว่าเป็นอย่างไรบ้าง ได้คุณลักษณะตามที่คณะฯ 
ต้องการหรือไม่  และ ๓) ด าเนินการผลักดันการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย   

 

  



๒๓๒ 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

                     ๑. ควรเร่งพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาให้คณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกที่ตรงกับหลักสูตร 
ที่รับผิดชอบและส าเร็จจากสถาบันที่หลากหลาย และพัฒนาศักยภาพทางด้านผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น และ
พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสมควบคู่ไปด้วย 
                     ๒. ควรด าเนินการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการที่นักเรียนจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  
ความต้องการจ้างงานบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ และก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
ที่ประยุกต์ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล และ
เพ่ิมเติมสาระการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพียง
พอที่จะเป็นผู้ประกอบการ  

                     ๓. ควรสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์น าความรู้ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการแก่
สังคมมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การท าวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่และน าไปบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถขยายผลงานวิจัยไปสู่งานเชิงพาณิชย์เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

                     ๔. ควรสร้างและขยายการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง  

                     ๕. ควรเร่งด าเนินการโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้  โดยการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือจัดการฝึกอบรมที่ตรงตามความต้องการของบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ ทั้งในองค์กรภาครัฐและ
เอกชน  
                     ๖. ควรพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานจนอาจพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานต่อไปได้ และขยายผลแนวปฏิบัติเหล่านี้ให้มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
พระราชบัญญัติ ขอ้บังคับ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 

  



๒๓๔ 

 
  



๒๓๕ 

 
พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

 

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

 

มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่  
ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้  

(๑) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล  

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

(๓) เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจในวฒันธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  
(๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น  ให้มี

จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  

(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

(๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ  
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 



๒๓๖ 

   
 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

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

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

หมวด ๔  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 
 

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

 มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 

 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้น
จากต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
  

 มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจ
และหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่า ยงบประมาณ                  
การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 
  (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบ              
การประเมินผลงาน  
  (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 

 

 



๒๓๗ 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 

การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

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

 

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

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

 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 

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

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



๒๓๘ 

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

 ข้อ ๖ คณะกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่ งมิ ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นกรรมการใดๆ                            
ในมหาวิทยาลัย 
 (๒) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา 
 (๓) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการจัดการอุดมศึกษา 
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางกรอบแนวทางวิธีการและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                  
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่                     
ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 
 (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ข้อ ๘ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและ
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
 กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ              
การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
 

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

 ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งคณะกรรมการให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง
จ านวนห้าคน ประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ 
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 



๒๓๙ 

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

 ข้อ ๑๒ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลตาม ข้อ ๑๑ ให้เหลือ
จ านวนห้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการสี่คน และเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือแต่งตั้งต่อไป 
 

 ข้อ ๑๓ ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๑๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
กรณีท่ีเกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๐ 

 
 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่  ๑/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

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

  เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 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 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิจารณาเลือกและ
แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตาม 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 านาจหน้าที่ในการติดตาม 

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

 
  ทั้งนี้ 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 
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๒๔๑ 

 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่  ๑๐๑๐/๒๕๖๐ 

 เรื่อง  แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

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

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

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

 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔. ดร.จ านงค์ ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕. นายอภิชาติ สิงห์ชัย เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๖. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๗. นางสาวสุนิสา รีรานนท์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๘. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๙. นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๑๐. นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๑๑. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๑๒ นางสาวนิศาชล ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม  
 ๑๒. นางสาวไพวัลย์ ดวงทอง เจ้าหน้าที่บริการ 
 ๑๓. นางสุนันท์ มือแข็ง เจ้าหน้าที่บริการ 
 ๑๔. นางสาวศิริวรรณ ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริการ 
 ๑๕. นายเมธา งามสอาด พนักงานขับรถยนต์ 

/ทั้งนี้ คณะกรรมการ .... 



๒๔๒ 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
กรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่  ๑๗/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ  
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) 

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

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการจัดท าค าสั่งที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๐  
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ  
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่การประชุมล าดับที่ ๗ ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
 

 อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงาน
ขับรถ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพ่ิมเติม) เฉพาะล าดับที่ 
๗. ดังนี้ 
 

 ๗. นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  
    

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดี 

 
 

 

 

 



๒๔๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง หลักสูตรความเปน็เลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 



๒๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

  



๒๕๐ 

  



๒๕๑ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

         ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

        
        
   

ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง 

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

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวญั 

กรรมการ 
สถานที่ท างาน 
๑๐๕๙  หมู่บ้านมิตรภาพ  อ่อนนุช ๔๖  
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๕๐ 
สถานที่ติดต่อได้ 
๑๐๕๙  หมู่บ้านมิตรภาพ  อ่อนนุช ๔๖  
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๕๐ 
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๕๕๕๑๕๑  
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ 
กรรมการ 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐ 
สถานที่ติดต่อได้ 
๑๒/๗ ซอยวิศวะเสนานิคม ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง            
จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๕๘๒๗๘๒ 
e-Mail : p_arjkumwong@hotmail.com 



๒๕๒ 

 รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กัญญดา อนุวงศ์ 
กรรมการ 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์  
ถนนรังสิต – นครนายก อ าเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐ 

สถานที่ติดต่อได้ 
๑๗๒๔/๓๐๗ My Resort Bkk. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๙๖๓๒๔๙๙ 
 

e-Mail : kunyadaj@gmail.com 
 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร 

กรรมการ 
สถานที่ท างาน 
๑๔/๒๗๙๗ หมู่ ๑ ซอย ๕/๗ ต าบลบางบัวทอง อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ 
สถานที่ติดต่อได้ 
๑๔/๒๗๙๗ หมู่ ๑ ซอย ๕/๗ ต าบลบางบัวทอง อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ 
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๑๒๑๔๑๕ 
e-Mail : yut63@hotmail.com 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 
 

เลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๗๘๘๓๗๒๕ 
 

e-Mail : ajn009@hotmail.com 
 
 
 

mailto:yut63@hotmail.com


๒๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐  
 

โทรศัพท์ : ๐๙๔-๕๔๒๙๐๐๙ 
 

e-Mail : drifbsru@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 

 

 
รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๙๓๓๐๔๒ 
 

e-Mail : s_yan2@hotmail.com 
 
 
 

ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๗-๙๑๔๒๓๔๕ 
 

e-Mail : Jamnong_1963@hotmail.com 
 

mailto:drifbsru@hotmail.com


๒๕๔ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายอภิชาติ สิงห์ชัย 

 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 091-7215690 
e-Mail : apichart_16@hotmail.com 
 
 

นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ 
 

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

นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ 
 

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

นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 09๐-๒๑๙๔๑๔๘ 
e-Mail : wanrudee.sa@gmail.com 
 
 



๒๕๕ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  

 
  

 
 

นายวิชชา  สุขรัตน์ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 083-2208992 
e-Mail : coolingpuper@gmail.com 
 
 

นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 08๘-๙๑๖๐๔๓๕ 
e-Mail : jakchai_trakoonosot@hotmail.com 
 
 

นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 091-7155971 
e-Mail : porntip.fon.sakul@gmail.com 
 
 

นางสาวนิศาชล  ฉัตรทอง 
 

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



๒๕๖ 

  



๒๕๗ 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ปฏิทินการปฏิบัติงานฯ เครื่องมอืการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 
 
 
 
 
 
  



๒๕๘ 

 
  



 
ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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. พัฒนาเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพ         
และประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณ (ส่วนที่ ๒) 

             

๓. พัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ 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 
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๒๖๐ 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
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 

ได้รับจัดสรรเพิ่มข้ึน/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       



๒๖๑ 

 

๓.๒ การจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

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

๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์  
ให้มีการบูรณาการความ
เชี่ ยวชาญของสาขาวิชา 
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 นฐานของการวิจั ย  
เพื่ อสร้ า งนวัตกรรมการ
ท างานและการผลิตบัณฑิต 

      

๓. เป็นศูนย์กลางการบริการ
วิชาการและองค์ความรู้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น 
และชุมชน 

      

๔. อนุ รั ก ษ์  ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

      

๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

      

รวม       
 

 ๓.๓  วธิีการบริหารงบประมาณ 
 ............................................................................................................................. ........................... 
................................................................................ ..............................................................................................  

งบประมาณแผ่นดิน 
 ............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
 งบประมาณเงินรายได ้
 ............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................................................... ....................................... 
  

 ๓.๔ การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๓.๕ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 
 ............................................................................................................................. ........................... 
................................................................................................................................................ .............................. 



๒๖๒ 
 

๔. ผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ โดยพิจารณาความส าเร็จและระยะเวลา
ในการด าเนินโครงการว่าบรรลุตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดของโครงการหรือไม่ และรายงานข้อมูล/เหตุผลและ
ความจ าเป็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ส าเร็จ รายงานผลข้อมูลที่ส าคัญมีดังนี้ 

 ๔ .๑ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ ได้รับอนุมัติประจ 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/กิจกรรมที่ ได้รับอนุมัติ  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 

          
          
          
          
          
          

 
 ๔ .๓ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ ได้รับอนุมัติ  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 

         
         
         

         



๒๖๓ 

 

 

 ๔.๔ เหตุผลความจ าเป็นของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผน
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
  ................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
 

๕. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

๕.๑  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมรายไตรมาส ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ไตรมาส 
   ที่ 

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 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

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

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

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

ไตรมาส 
ที ่

เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

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

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



๒๖๔ 

 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 าเป็นของการกันเงินเหลื่อมปีในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
  ................................................................................................ .................................................. 
........................................................................................................................................................................... ... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๕ 

 

แบบสอบถามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
ค าชี้แจง     
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยความเห็นของประชาคมผู้มีส่วนได้เสีย และท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการเลือกให้เป็นผู้แสดง
ความคิดเห็น จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงที่ท่านประสบเกี่ยวกับการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะผู้ด าเนินการ
ขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะใช้ความเห็นของท่านให้เป็นประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูล  
เป็นรายบุคคลแต่ประการใด 

 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

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

  (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  (  ) รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (  ) คณบดแีละผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า 
  (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  (  ) คณาจารย์ผู้สอน 
  (  ) เจ้าหน้าที่    (  ) ผู้น าในองค์การนักศึกษา  
 
        ๒. หน่วยงานที่สังกัด (ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) 

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

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



๒๖๖ 

ค าชี้แจง ขอให้ท่านประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับ           
 ของการปฏิบัติ ดังนี้ ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 

๑. ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 

การบริหารงานเชิงระบบ 

ระดับปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ด้านบริบท        
๑. บริหารงานอย่างมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม      
๒. ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย      
๓. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรภายนอก      
๔. สร้างเครือข่ายที่เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายอย่างหลากหลาย      
๕. บริหารงานโดยค านึงถึงความต้องการของสังคมด้านการเรียนรู้      
ด้านทรัพยากร       
๖. จัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความต้องการทางการศึกษา      
๗. วางแผนงานการจัดการทรัพยากร อย่างเหมาะสมตามหน้าที่      
๘. แสวงหาทรัพยากรเพื่อการด าเนินการอย่างเพียงพอ      
๙. จัดองค์การเพ่ือด าเนินงานอย่างเหมาะสม      
๑๐. ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่เสมอ      
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      
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 

 

๒. ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

ด้านการผลิตบัณฑิต      
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
๒. เน้นศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสร้างสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน 
     

๔. พัฒนาคุณธรรมด้วยการท ากิจกรรมเพ่ือชุมชน      
๕. สร้างคุณภาพของการจัดการเรียนรู้      
ด้านการวิจัย      
๖. มุ่งม่ันมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการวิจัย      
๗. มุ่งม่ันในการเป็นสถาบันเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน      
๘. ส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน      
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม      
๑๐. จัดระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม      
๑๑. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม      
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน      
๑๒. จัดการเรียนเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

อย่างต่อเนื่อง 
     

๑๓. สร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ      
๑๔. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

อย่างต่อเนื่อง 
     

๑๕. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีความเชื่อมโยงกับชุมชน 
อย่างเป็นระบบ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๘ 

๓. ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล : 
ไดผ้ลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ   
และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเปูาหมายที่ก าหนด                
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน  
และตรวจสอบได้               

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ           
เพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

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                    
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ 

     

 
 
 
 
 



๒๖๙ 

 

โปรดแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในประเด็นต่อไปนี้ 
 

๑. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง / จุดเด่น อะไรบ้าง  
 

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

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

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

  ๒. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดอ่อน / จุดด้อย อะไรบ้าง 
  

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

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

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

  ๓. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีแนวโน้มความเป็นไปได้อย่างไรบ้าง  
 

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

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

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

  ๔. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีปัญหา / อุปสรรค อะไรบ้าง 
 

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

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



๒๗๐ 

แบบสอบถามการประเมนิผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศกึษาต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ค าชี้แจง  
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น  
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  
 (   )  วิทยาลัยการดนตรี (   )  บัณฑิตวิทยาลัย 
 

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



๒๗๑ 

 

การรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาพิจารณาใน ๔ เรื่องหลัก ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามตามการรับรู้ และความเป็นจริง โดยท า

เครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง 
 ๑. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย      
๒. รู้สึกสดชื่นและมีความหวังเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย      
๓. มีความพอใจในอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป           
ของมหาวิทยาลัย 

     

๔. อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสะอาด            
เป็นระเบียบ สวยงาม ร่มรื่น และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

     

๕. โรงอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารเพียงพอ สะอาด ถูกหลัก
สุขอนามัย และราคาเป็นธรรม  

     

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

     

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ      
๙. มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่าง 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. ภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาคณะนี้      
๑๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย      
๑๘. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคณาจารย์      
๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่าง ๆ      



๒๗๒ 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๒๐. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน      

๒. ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY”  
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงค่านิยมองค์กร “MORALITY”              
ที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติ 

     

๒. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

     

๓. นักศึกษามีวินัยในตนเองที่จะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัยและสังคมเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 

     

๔. นักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมที่รับผิดชอบ 
ในหน้าที่ของตนเองและสังคม 

     

๕. นักศึกษามีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

     

๖. นักศึกษามีความเอ้ืออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน      
๗. นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงานใหม่ ๆ

ร่วมกับคณาจารย์ 
     

๘. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม   
ที่ตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

     

๙. นักศึกษามีความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จ
ของมหาวิทยาลัย 

     

๑๐. นักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อชาติ
บ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     

๑๑. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ที่ปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย 

     

๑๒. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรม           
ทีส่่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     

๑๓. นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับผู้อ่ืน      
๑๔. นักศึ กษามีความเป็นไทยในด้ านการแต่ งกาย มารยาท  

และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
     

 



๒๗๓ 

 

๓. พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์มคีวามรอบรู้ในวิชาที่สอน      
๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ      
๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง ได้ทดลองใช้

ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ และได้สร้าง
ความรู้ใหม่  

     

๔. คณาจารย์สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยากเรียนรู้      
๕. คณาจารย์มคีวามสามารถในการบรรยายและถ่ายทอดความรู้      
๖. คณาจารย์มคีวามทันสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู้      
๗. คณาจารย์มคีวามสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน      
๘. คณาจารย์มคีวามสามารถในการจูงใจและเสริมแรง      
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา      
๑๐. คณาจารย์มคีวามสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา      
๑๑. คณาจารย์มคีวามสามารถในการวัดผลและประเมินผลนักศึกษา      
๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา      
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นักศึกษารักษาระเบียบ

วินัย 
     

๑๔. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตน 

     

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

     

๑๖. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์      
๑๗. นักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผู้สอน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๔ 

๔. การใหบ้ริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

 
การใหบ้ริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(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. สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการการศึกษาได้อย่าง    

มีประสิทธิภาพ 
     

๑๒. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ      
ส านักกิจการนักศึกษา 
๑๓. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพสูง 

     

๑๔. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง      
๑๕. กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษามีประสิทธิผลสูง      
๑๖. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักกิจการนักศึกษา      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย
ของเรามีสิ่งต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน ๓ เรื่อง 
 

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

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๖ 

แบบสอบถามการประเมนิผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ค าชี้แจง  
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น  
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  
 (   )  วิทยาลัยการดนตรี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๗ 

 

การรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ค าชี้แจง ให้คณาจารย์พิจารณาใน ๔ เรื่องหลัก ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามตามการรับรู้ และความเป็นจริง โดย

ท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง 
 ๑. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย      
๒. รู้สึกสดชื่นและมีความหวังเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย      
๓. มีความพอใจในอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป           
ของมหาวิทยาลัย 

     

๔. อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสะอาด            
เป็นระเบียบ สวยงาม ร่มรื่น และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

     

๕. โรงอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารเพียงพอ สะอาด ถูกหลัก
สุขอนามัย และราคาเป็นธรรม  

     

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

     

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ      
๙. มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่าง 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. ภูมิใจที่ได้เป็นคณาจารย์คณะนี้      
๑๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย      
๑๘. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคณาจารย์      
๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่าง ๆ      



๒๗๘ 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๒๐. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน      

๒. ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” 
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์รับรู้และตระหนักถึงค่านิยมองค์กร “MORALITY”              
ที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้คณาจารย์ได้ยึดถือปฏิบัติ 

     

๒. คณาจารย์รับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

     

๓. คณาจารย์มีวินัยในตนเองที่จะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัยและสังคมเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข 

     

๔. คณาจารย์รับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมที่รับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเองและสังคม 

     

๕. คณาจารย์มีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

     

๖. คณาจารย์มีความเอ้ืออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน      
๗. คณาจารย์มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงานใหม่ ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
     

๘. คณาจารย์รับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม   
ที่ตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

     

๙. คณาจารย์มีความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จ
ของมหาวิทยาลัย 

     

๑๐. คณาจารย์เข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อชาติ
บ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     

๑๑. คณาจารย์ รั บ รู้ แ ละตระหนั กถึ ง อั ตลั กษณ์บัณฑิ ตของ
มหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความ
เป็นไทยให้แก่นักศึกษา 

     

๑๒. คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรม           
ทีส่่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้แก่นักศึกษา 

     

๑๓. คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับผู้อ่ืน 

     



๒๗๙ 

 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” 
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑๔. คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความเป็นไทย 
ในด้านการแต่งกาย มารยาท และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

     

 
๓. พฤติกรรมการสอน 

พฤติกรรมการสอน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์มคีวามรอบรู้ในวิชาที่สอน      
๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ      
๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง ได้ทดลองใช้

ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ และได้สร้าง
ความรู้ใหม่  

     

๔. คณาจารย์สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยากเรียนรู้      
๕. คณาจารย์มคีวามสามารถในการบรรยายและถ่ายทอดความรู้      
๖. คณาจารย์มคีวามทันสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู้      
๗. คณาจารย์มคีวามสามารถในการใช้สื่อการเรียนการสอน      
๘. คณาจารย์มคีวามสามารถในการจูงใจและเสริมแรง      
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา      
๑๐. คณาจารย์มคีวามสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา      
๑๑. คณาจารย์มคีวามสามารถในการวัดผลและประเมินผลนักศึกษา      
๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา      
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นักศึกษารักษาระเบียบ

วินัย 
     

๑๔. คณาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ได้ทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

     

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

     

๑๖. คณาจารย์มคีวามพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของตนเอง      
๑๗. คณาจารย์มคีวามผูกพันต่อนักศึกษา      

 
 
 
 



๒๘๐ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย
ของเรามีสิ่งต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน ๓ เรื่อง โดยจ าแนกตามประเด็น
ต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๕. ด้านอื่น ๆ  
 

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



๒๘๑ 

 

แบบสอบถามการปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของอธกิารบดี 
 

ค าชี้แจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของอธิการบดีในช่วงปีงบประมาณ                
พ.ศ.  ๒๕๖๒  และประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่า เหมาะสมกับระดับ                
ของการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๒ 

๑. ด้านคุณลักษณะผู้น าของอธิการบดี 
 

 คุณลักษณะผู้น า 

ระดับคุณลักษณะ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

  ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพ่ือก 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. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

     

๑๐. แสดงความมุ่งม่ันในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญ ก้าวหน้า      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๓ 

 

๒. ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ของอธิการบดี 

การบริหารงานตามหน้าที่ 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(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. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ด้วยความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้ง ส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 

     

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
ไปบริหารงาน 

     

 

 
 



๒๘๔ 

๓. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
ไดผ้ลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ 
และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเปูาหมายที่ก าหนด  
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส  :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  มีข้อมูลชัดเจน  
และตรวจสอบได้   

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๗. หลักการกระจายอ านาจ :  
มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานต่างๆเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ  
ในการด าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

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

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลง 
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ 

     

 
 

 
 
 



๒๘๕ 

 

ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๖ 

แบบสอบถามการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน 
 

ค าชี้แจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน ซึ่ง หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
สถาบัน รองผู้ อ านวยการสถาบัน  ผู้ อ านวยการศูนย์  รองผู้ อ านวยการศูนย์  ผู้ อ านวยการโรงเรี ยน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้าน
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 ๒.ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
ศูนย์/โรงเรียน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และประเมินค่า
โดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

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

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

๑. คณะที่สังกัด 
 

 (   ) คณะครุศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 (   ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาการจัดการ 
 

 (   ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 (   ) วิทยาลัยการดนตรี 
 

 (   ) บัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

๒. การด ารงต าแหน่ง 
 

 (   ) ประธานสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 
 

 (   ) คณาจารย์ 
 

 (   ) หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ 
 

 (   ) อ่ืนๆ ( โปรดระบุ............................... ) 
 



๒๘๗ 

 

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

 คุณลักษณะผู้น า 

ระดับคุณลักษณะ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพ่ือก 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. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

     

๑๐. แสดงความมุ่งม่ันในการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
ศูนย/์โรงเรียน ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๘ 

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

การบริหารงานตามหน้าที่ 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(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 .  ปฏิ บั ติ ต า มน โ ยบายและแผนง าน  ให้ เ กิ ดค ว ามส 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. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน 

     

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

     

 
 
 



๒๘๙ 

 

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

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
ไดผ้ลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :   
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ  
และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเปูาหมายที่ก าหนด           
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส  :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบ
ได ้               

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ          
เพ่ือการบริหารและพัฒนาคณะ/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  
โดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นทั้งกลุ่มท่ีได้ 
และเสียประโยชน์ 

     

 
 



๒๙๐ 

ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๑ 

 

แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

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



๒๙๒ 

๓. หลักสูตร / หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝุายบริหาร 
อะไรบ้าง 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................ ............
....................................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................ ........................................
........................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 



๒๙๓ 

 

แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

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) 

    

    

    

    

    
 
 

 
 
 
 
 



๒๙๔ 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๙๗ 

 

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 

 
 

 

การรับฟังแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การรับฟังแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๒๙๘ 

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

การตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

 



๒๙๙ 

 

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

   

 

   
 

 

    

 
 
 
 
 

การตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 
ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 



๓๐๐ 

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 
 

 

    

    

    
 

      
 

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  
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