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 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยถือเป็นข้อก าหนดในมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีบทบัญญัติให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยให้มีอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย                 
รวม ๒ ประเภท คือ (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี  
โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิท ยาลัยและของอธิการบดี  
ประกอบการประเมินผลงาน และ (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้จัดท าแนวทาง      
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารและ 
การปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการก ากับ ดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมาย ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีแนวคิดในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอย่างสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการ
ประเมินที่มีบรรยากาศของความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร  
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แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหารภายใต้
แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ 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) รายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ              
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี                 
 

 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการ
ด าเนินงานภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล”                    
โดยยึดถือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
หลายประการ โดยเฉพาะด้านการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียน มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และชี้น าสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  อีกทั้งมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เ พ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย                    
สู่คุณภาพมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่มุ่ งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่ น 
ตามพระบรมราโชบาย โดยน ากรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มใหม่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) และนโยบายของรัฐบาลด้านทิศทางการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจ การลงทุนขนาดใหญ่ (Mega 
Project) ของรัฐบาล การเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัย และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ประชุมร่วมกัน เพ่ือการทบทวนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี  ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและประเทศ โดยมีพันธกิจหลักเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและ 
มีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  

 



๒  
 

เป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ 
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี พร้อมทั้งน้อมน าแนว
พระราชด าริสู่การปฏิบัติ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรม มีความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม บริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  ๒๕๔๕ และ 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ
ปรับระบบการบริหารจัดการให้เป็นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยส่วนราชการต่าง ๆ 
จะต้องวางแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของส่วนราชการ อันประกอบด้วยการวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก และกลยุทธ์
การด าเนินงานไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2562 ที่ระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจ ๕ ด้าน คือ การจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และหน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนด และการด าเนินงานดังกล่าวต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และ
สนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของประเทศด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ในการด าเนินการทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าเป็นต้องเชื่อมโยงผลงานของคณะและหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานมาเป็นส่วนหนึ่ง
เพ่ือบ่งชี้ผลส าเร็จของงานโดยรวม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และในอ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัยในการสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางบวกและทางลบ  
 

ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการก ากับ 
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเปู าหมายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุน 
ให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและ                 
ผู้ รับการประเมินอย่างสร้างสรรค์  และใช้กระบวนการประเมินที่มีบรรยากาศของความสัมพันธ์  
แบบกัลยาณมิตร จึงได้ก าหนดประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ โดยแยกออกเป็น  
4 ส่วน ดังนี้  
 

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง  

ด าเนินการศึกษาและรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔           
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทาง 



๓ 
 

การด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเปูาหมายที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 

๒) ผลการด าเนินงานที่รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง  
และตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น และการผลิตและพัฒนาครู 

3) ผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการ อว. จ้างงาน และ
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” 

 

 ส่วนที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 ๑) ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๒) ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๓) ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๔) ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี 

ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย ์ส านักงาน และหน่วยงาน  
 

 ส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝุายบริหาร  
โดยเป็นการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ ดังนี้ 

๑) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 

๒) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
3) ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  

3.๑) โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

3.๒) โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  

 

 ส่วนที่ 4 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 พิจารณาผลการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสัมภาษณ์รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดีที่ด าเนินการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานในทุกภาคส่วนตามแผนการด าเนินงาน
เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ตามความเห็น 



๔  
 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
 

รายละเอียดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
ฉบับปรับปรุง 
 

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง โดยพิจารณา
ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเปูาหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชีวัด ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ เม่ือคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต                 

ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 

 ทั้งนี้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจะด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
ฉบับปรับปรุง โดยมีขอบเขตการพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด มีการก าหนดเปูาหมายในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๑ กลยุทธ์ และ ๑๒๖ ตัวชี้วัด ด้วยการศึกษาข้อมูลและ 
การจัดท าสรุปผลจ านวน/ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมาย และเป็นไปตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๑  บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
   (BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาเครื่องมือจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐานของพื้นที่บริการ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพ่ือให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับ

บริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นทั้งการบริการในรูปแบบให้เปล่าและก่อให้เกิดรายได้ 
๓. น าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

หรือการวิจัย 
๔. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีทักษะการท างานเพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อม

ส าหรับการท างานในอนาคต โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๕. อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

สุขภาวะและปูองกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเน้นการพ่ึงพาตนเอง 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพ สภาพปัญหา 

และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์  ประเมิน และวางแผนพัฒนาเชิ ง พ้ืนที่  
ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

๑ 

๒. จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน ที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ
จากผลการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

จ านวน
หมู่บ้าน 
ชุมชน  

≥๑๕ 

๓. จ านวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจากผล
การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

จ านวน 
 โรงเรียน 

≥๑๐ 

๔. ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน  
ที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพัฒนา เปรียบเทียบกับ
จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน ทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ 

ร้อยละสะสม ≥๑๑ 

๕. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย จ านวน
โครงการ 

≥๔๐ 

๖. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ด าเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนที่
บริการ 

จ านวนภาคี
เครือข่าย 

≥๗ 

๗. อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ/ปี ๓๐ 



๖  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๘. จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 

จ านวน
โครงการ 

≥๑๑ 

๙. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองด ี

จ านวนคน ≥๓,๘๐๐ 

๑๐. จ านวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่
บริการของมหาวิทยาลัยที่ประสบความส าเร็จ จากการ
สนับสนุนองค์ความรู้จาก มหาวิทยาลัย 

จ านวน
วิสาหกิจ
ชุมชน

ผู้ประกอบการ 

≥๖ 

๑๑. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้จาก
การบูรณาการองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนผลงาน ≥๑๐ 

๑๒. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการ
องค์ความรู้ เ พ่ือการพัฒนาท้องถิ่ นแบบให้ เปล่ า 
 (ใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุงการศึกษา) 

จ านวน
หลักสูตร 

≥๒๐ 

๑๓. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการ
องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นแบบก่อให้เกิดรายได้ 
(งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 

จ านวน
หลักสูตร 

≥๑๒ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผล 
ให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๒. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ชนน าความรู้ทางวิชาการ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

๓. ส ารวจความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา เพ่ือ
น ามาด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ า 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเพ่ือพัฒนา
ชุมชน 

จ านวน
เครือข่ายที่ลง

นามความ
ร่วมมือ 

≥๓๐ 



๗ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. จ านวนโครงการที่เกิดจากร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 

ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่น 
จ านวน
โครงการ 

≥๗ 

๓. จ านวนโพลล์ที่ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ใน
ประเด็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคม 

จ านวนโพลล์ ≥๑๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
แก่ชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม หรืออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 
จ านวน

โครงการหรือ 
กิจกรรม 

≥๕ 

๒. จ านวนระบบหรือนวัตกรรมบริหารจัดการด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จ านวนระบบ
หรือนวัตกรรม 

≥๓ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสืบสานพลังปัญญาตามโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความม่ันคง
เข้มแข็งและย่ังยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือเผยแพร่พลังปัญญาและองค์ความรู้จากโครงการ

แนวพระราชด าริสู่การขับเคลื่อนแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือเกิดการสร้างงานและสร้างรายได ้
๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ 
๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด าริ มาบูรณา

การกับการจัดการเรียนการสอน  หรืองานวิจัยหรือ
งานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มี 
ความเข้มแข็ง และยั่งยืน 

จ านวน
โครงการ 

≥๗ 

๒. จ านวนภาคีเครือข่ายที่มีการด าเนินการพัฒนาต่อ
ยอดโครงการตามแนวพระราชด าริ 

จ านวนภาคี
เครือข่าย 

≥๕ 



๘  
 

กลยุทธ์ที่ ๕ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๓. ร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมที่น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่

เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
จ านวน
โครงการ 

≥๓๕ 

๒. จ านวนผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน ≥๑๒ 

๓. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรม หรือหลักสูตรระยะสั้น 
ที่น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ือ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ 

≥๖ 

๔. จ านวนฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 

จ านวน
ฐานข้อมูล/
แหล่งเรียนรู้ 

≥๖ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐาน 
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. จ านวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น

ที่ได้รับการพัฒนา 
จ านวนคน ≥๙๐๐ 

๒. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน
เครือข่าย 

๕๐ 



๙ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. จ านวนสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง จ านวน

สถานศึกษา 
๗๖ 

๔.  ร้ อยละของนั ก เ รี ยน ใน โ ร ง เ รี ยน เปู าหมายใน 
ความรับผิดชอบที่มีผลการอ่านออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๗๕ 

๕. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเปูาหมายระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการทดสอบ 
ทางก ารศึ กษาระดั บช าติ ขั้ น พ้ื น ฐ าน  ( O-NET)  
แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละสังกัด 

ร้อยละ ๕๐ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวตักรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและกระบวนการผลิต ด้วย School Integrated 
Learning ให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์  สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
และคุณลักษณะ ๔ ประการ ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
๒) มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท ามีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตรท า

หน้าที่พัฒนาหลักสูตรและควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและองค์กรวิชาชีพ 

๒. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีกระบวนการ ในการผลิตบัณฑิตครูด้วย  School 
Integrated Learning เพ่ือให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ 
มีคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๓. พัฒนาระบบและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู 
ในแต่ละหลักสูตร 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครู ด้วยการแสวงหาแหล่งทุนภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน การร่วมมือกับเครือข่ายที่มีความเชี่ ยวชาญในวิชาชีพครู  
และหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ครุสภา และการจัดหา
แหล่งงานรองรับ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ร้อยละหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีกระบวนการพัฒนา

หลั กสู ตร  ในการผลิ ตบั ณฑิ ตครู ด้ ว ย  School 
Integrated Learning เพ่ือให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

ร้อยละ ๑๐๐ 



๑๐  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. ร้อยละของรายวิชาในแต่ละหลักสูตรที่มีเนื้อหาและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนบ่มเพาะอัตลักษณ์ 
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ 
ประการ 

ร้อยละ ≥๕๐ 

๓ .  ร้ อ ย ล ะข อ ง นั กศึ ก ษ า ค รู ที่ ผ่ า น ก า ร ป ระ เ มิ น
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥๘๐ 

๔. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ร้อยละ ๑๐๐ 
๕. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้เข้าท างานทั้งในและต่างประเทศ

ภายใน ๑ ปี 
ร้อยละ ๗๕ 

๖. จ านวนทุนการศึกษาที่นักศึกษาครูได้รับจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนทุน ๗๕ 

๗. ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ ๘๐ 

๘. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
ครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู 

รอ้ยละ ๑๐๐ 

๙. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์ 
(องค์กรวิชาชีพ หรือสถาบันที่เชี่ยวชาญ ในทักษะเฉพาะ 
หรือโรงเรียนที่ รับฝึกประสบการณ์  หน่วยงานที่
สนับสนุนทุน) 

จ านวน
เครือข่าย 

≥๒๐๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบ่มเพาะ บัณฑิตครูและและศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู 
ให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
ตามพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๒) มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท ามีอาชีพ และ ๔) เปน็พลเมืองดี 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบและกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
๒. พัฒนากระบวนการในการส่งเสริมศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู ให้มีสมรรถนะ 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๓. พัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะและทักษะที่ส าคัญเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของความเป็นครู 

ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
 



๑๑ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบ่มเพาะบัณฑิตครูให้เป็นไป

ตามอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและ
คุณลักษณะ ๔ ประการ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

๑๕ 

๒. ร้อยละของบัณฑิตครูที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบ่ม
เพาะบัณฑิตครูให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

ร้อยละ ≥๙๐ 

๓. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงให้แก่ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู 

จ านวน 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

๑๐ 

๔. จ านวนองค์กรวิชาชีพที่เข้ามาร่วมมือในการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะความเป็นครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนบัณฑิตครู 

จ านวนองค์กร ๑๐ 

๕. จ านวนหลักสูตรอบรมเสริมทักษะระยะสั้น เช่น 
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ICT หลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะด้านดิจิทัล 

จ านวน
หลักสูตร 

๕ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาครูของครูเพ่ือด าเนินการพัฒนาครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
ภายใต้กรอบ “แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษา” สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของส านัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปแบบ
โครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูไปอบรมเพ่ิมทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องกับองค์กรที่
เชี่ยวชาญในทักษะด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๓. สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) เพ่ือสร้างเครือข่ายเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ร้อยละครูของครูที่เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
เป็นมืออาชีพเกินกว่า ๕ ครั้งต่อปี 

ร้อยละ ≥๘๐ 

๒. ร้อยละครูของครูที่ได้รับการยกย่อง รางวัล มีผลงานทาง
วิชาการหรือการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

ร้อยละ ≥๘๐ 



๑๒  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. ร้อยละครูของครูที่สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มี

ประสบการณ์สอนในโรงเรียน หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ร้อยละ ≥๘๐ 

๔.  มี แพลตฟอร์ ม  (Platform) เ พ่ื อสร้ า ง เครื อข่ าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นครูมืออาชีพ 

จ านวน
แพลตฟอร์ม 
(Platform) 

๑ 

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  เพื่อการผลิตและพัฒนาครู 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือการผลิตและพัฒนาครู 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ ไปเผยแพร่ในเวที ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. จ านวนงานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู 
จ านวน ๕ 

๒. จ านวนบทความทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

จ านวน ๒๔ 
 

๓. จ านวนกิจกรรมเพ่ือถ่ายทอดงานวิจัยหรือนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่จัดให้สถานศึกษา 

จ านวน
กิจกรรม 

๓๐ 

๔. จ านวนสถานศึกษาในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ 

จ านวน
สถานศึกษา 

๗ 

๕. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการน างานวิจัยมาบูรณาการใน
การเรียนการสอน 

ร้อยละ ๕๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูของโรงเรียนสาธิตให้เป็นแบบอย่าง ในด้านการจัดการเรียน 
การสอนและงานวิจัย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี คนเก่งและเป็นสุข 



๑๓ 
 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ และเป็นห้องทดลอง
ปฏิบัติการวิจัย และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

๔.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

สาธิตที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้งต่อปี 
ร้อยละ ๘๐ 

๒. จ านวนรางวัลที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีได้รับการยกย่อง ทั้งในด้าน
วิชาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จ านวนรางวัล ≥๑๐ 

๓. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชา สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ 

ร้อยละ ≥๗๐ 

๔. จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์
จัดโครงการ หรือกิจกรรมหรือทดลองห้องปฏิบัติการ
วิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 

จ านวน
นักศึกษา 

≥๑๐๐ 

๕. จ านวนรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนา
และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ น าไปใช้ได้ 

จ านวน
รูปแบบ 

๕ 

๖. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้กับสถานศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 

จ านวน
เครือข่าย 

≥๓๐ 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่ย่ังยืน (Sustainable) 

แนวทางการด าเนินงาน (มาตรฐาน) 
๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ  

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ 

หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ 
หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษา 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษานานาชาติร่วมกับคณะต่าง ๆ 



๑๔  
 

๔. พัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น  สังคม  
และสากลในศตวรรษท่ี ๒๑ และการพ่ึงตนเอง 

แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 
๑. ก าหนดระบบกลไกพร้อมระบบจูงใจที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร  

ให้มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย  

งานสร้างสรรค์ และผลงานอ่ืน ๆ และเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางวิชาการ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิต 
และการมีส่วนร่วมในการใช้ศาสตร์ที่ เชี่ยวชาญขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพ 
ของประชาชน 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัดมาตรฐาน 
๑. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

บูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

ร้อยละ ≥๙๐ 

๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. จ านวนหลักสูตรใหม่ ในรูปแบบพหุวิทยาการ สห
วิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ หลักสูตร
นานาชาติ หลักสูตร สหกิจศึกษา หรือหลักสูตรสอง
ปริญญา (Dual Degree) ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม และสากลในศตวรรษที่ ๒๑ 

จ านวน
หลักสูตร 

≥๘ 

๔. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม หรือโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ ≥๗๐ 

๕. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้แบบ 
active learning โดยใช้สื่อดิจิทัลเป็นฐาน (Digital 
Based Education) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๖. จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวนผลงาน ๑๐๐ 

๗. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการ
อบรมเพ่ิมเติมในทักษะที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

ร้อยละ ๖๐ 
 
 



๑๕ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๘. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill 

/ Newskill) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) 
และระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือพัฒนา
ทักษะก าลังคนของประเทศและนักศึกษานานาชาติ  
สู่ การ  มี ง านท าและ เตรี ยมความพร้ อมรองรั บ 
การท างานในอนาคต 

จ านวน
หลักสูตร 

๑๕ 

ตัวช้ีวัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น)  
๑. จ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน
หลักสูตร 

๑๓ 

๒. ร้อยละของอาจารย์ ในหลักสูตรความเป็นเลิศที่มี
นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานที่ได้รับการ
เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ ๕๐ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรความเป็นเลิศที่มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ ๑๕ 

๔. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน จ านวนศูนย์ ≥๖ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐาน 
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้อง

กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือ

งานลักษณะอ่ืน และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้าน

ทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 
ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ ๘๘ 

๓. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๕๒ 



๑๖  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ ๓๔ 

๕. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ ๓๐ 

๖. ร้อยละของอาจารย์ที่ ได้รับการยอมรับในความรู้
ความสามารถ ด้านวิชาการ การศึกษา และสังคม 

ร้อยละ ๓๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างงานสรรค์ที่มีคุณภาพ  
และน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความม่ันคง ยั่งยืน (Sustainable) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

หรืองานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainable) 
๒. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนาศักยภาพ

นักวิจัย หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ
งานอ่ืน ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์  
หรืองานอ่ืน ๆ ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการน าองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ
งานอ่ืน ๆ ด าเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น   

๕. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
๖. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพร่

ผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ ๔๐ 

๒. จ านวนผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มี
การเผยแพร่หรืออ้างอิง ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่อจ านวนโครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง ๑ ปี) 

จ านวนผลงาน ๑๒๐ 

๓. ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศ 

ร้อยละผลงาน ๓๕ 



๑๗ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

ในการสร้างงานวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย หรือเป็น
เวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์หรืองานอ่ืน ๆ ทั้ งระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวน
เครือข่าย 

๑๒ 

๕. ร้อยละงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่
น ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น และการ
พัฒนาประเทศต่อจ านวนโครงการวิจัย 

ร้อยละ ๖๐ 

๖. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ยื่น 
การคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 

จ านวนผลงาน ≥๗ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะ
และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับ

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๓. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งสร้างอัตลักษณ์ สมรรถนะและ
คุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. สร้างกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 
๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๕. เสริมสร้างสมรรถนะและการยกระดับความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล  ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจน
ทักษะการใช้ชีวิต ในศตวรรษท่ี ๒๑ และเพ่ือการผนึกก าลังพร้อมการพ่ึงพาตนเอง 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และเครือข่ายต่าง ๆ  
ในการร่วมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
 



๑๘  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการของ

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ ๗๐ 

๒. ร้อยละความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาปริญญา
ตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ ๕๐ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ เข้ าสอบวัด
สมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2 

ร้อยละ ๔๐ 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร หรือการ
ใช้เทคโนโลยี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศใน
แต่ละชั้นปี 

ร้อยละ ๗๐ 

๕. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ในแต่ละชั้นปี 

ร้อยละ ๙๐ 

๖. ร้อยละของนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ร้อยละ ๕ 

๗. ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา ระดับ มาก 

๘. ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา ระดับ มากที่สุด 

๙. ร้อยละอัตราการมีงานท าของบัณฑิต ที่ท างานใน
องค์กรหรือสถานประกอบการ หรือสามารถประกอบ
อาชีพได้เอง 

ร้อยละ ๗๐ 

๑๐. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีอัต
ลักษณ์เหมาะสมแห่งยุคศตวรรษที่ ๒๑  (SMART 
Student or Learner) มีทักษะการใช้ชีวิตและการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ 

ระดับ มาก 

๑๑. ร้อยละของหลักสูตรที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าหรือ
เครือข่ายองค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ร้อยละ ๗๐ 

๑๒. จ านวนกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่จัดขึ้นในรอบปี
เพ่ือขยายเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือ 

จ านวนกิจกรรม ≥๓ 

 



๑๙ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมบุคลากรให้ เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  

และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แสดง
ศักยภาพโดยเข้าร่วม แข่งขัน หรือประกวดความสามารถทางวิชาการและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

๒. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาในสาย
วิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) สู่การ
เปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๔ 
๑. จ านวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่

ได้ รั บรางวั ลการ เป็ นคนดี  คนเก่ งหรื อคนมี
ความสามารถในด้านต่างๆ ระดับชาติ นานาชาติ 

จ านวนคน ≥๘๐ 

๒. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาใน
สายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

ร้อยละ ≥๘๕ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ  
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 
๒. พัฒนาระบบและรูปแบบการสื่อสารองค์กรให้มีความทันสมัย ทั่วถึงและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๓. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. จ านวนช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพ่ือ

ก่อให้เกิดการรับรู้ของประชาคม ทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวนช่องทาง ๘ 

๒. ระดับความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดับ ๔ 

๓. จ านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชนภายนอก จ านวน ≥๒๐๐ 



๒๐  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข่าว 

๔. ระดับผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย
แผนพัฒนาต่างๆ ที่ส าคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร) 
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับ ≥๓.๕๑ 

๕.  ร้ อยละของการปรั บปรุ ง ข้ อมู ลกา รสื่ อ ส า ร 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานตั้งแต่ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ส านัก และมหาวิทยาลัยให้มี
ความทันสมัยทั้งเนื้อหาและภาษาที่สื่อสารไม่น้อย
กว่าเดือนละ ๒ ครั้ง 

ร้อยละ ≥๕๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยม
องค์กร MORALITY 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการใช้

ข้อมูลในระดับประเทศ 
๒. พัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม

บุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University 
๔. วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตขององค์กร 
๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดความ

คุ้มค่า โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และ

บุคลากรให้ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 
๗. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัย
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจ

ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 

ฐานข้อมูล 
≥๕ 



๒๑ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. ระดับความส าเร็จของฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการใน

การตัดสินใจตามพันธกิจหลักด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับ ๔ 

๓. ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย 
(ครบทั้ ง ๔ พันธกิจ) ที่ รองรับการเป็น SMART 
University 

ระดับ ๕ 

๔. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารงานภาครัฐ 

ระดับ สูงมาก 

๕. ผลการประเมินความส าเร็จด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ ≥๗๕ 

๖. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥๙๕ 

๗. ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้นต่อปี 

ร้อยละ ≥๕ 

๘. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้ยึดมั่นในค่านิยม
องค์กร MORALITY 

จ านวน  
โครงการ /
กิจกรรม 

≥๑๒ 

๙. จ านวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงในแต่ละป ี

จ านวน ≥๕ 

๑๐. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ดี 

๑๑. ผลส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน 
และผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥๗๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจน  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๒. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพ่ือน าไปสู่ 

การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่พร้อมต่อการเป็น SMART University 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานที่และพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุนทรียภาพ  

เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
 
 



๒๒  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. จ านวนห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนรู้ที่ทันสมัยห้องแสดง

นิทรรศการ ห้องประชุม อาคารเรียนที่ทันสมัยและ 
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานพร้อมต่อการเป็น SMART 
University 

จ านวน ≥๕๐ 

๒. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์  และผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียในการบริการ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ร้อยละ ≥๘๐ 
 

๓. ร้อยละค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของการเป็นส านักงานสีเขียว 
(Green Office) 

ร้อยละ ≥๖๐ 

๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการในการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อม 

ร้อยละ ≥๘๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์
พระราชา และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนด้านการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม 

  แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา และศูนย์สร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพ 

ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับสมุนไพร ศาสตร์พระราชา  

และการสร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป    
๓. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  

และภาคประชาชนเพื่อร่วมพัฒนา 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย 

และนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และบูรณาการการจัดการเรียนการสอน  
และเผยแพร่ให้บริการชุมชนท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงาน 

ระดับ ๔ 

๒. จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับสมุนไพร ศาสตร์
พระราชา และการสร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และ
ประชาชนทั่วไป 

จ านวนงานวิจัย ๑๐ 

๓. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี 

จ านวนเครือข่าย ๑๕ 



๒๓ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔. จ านวนโครงการ/กิจกรรม หรือการให้บริการด้าน

วิชาการและการให้บริการด้านสถานที่ แก่นักศึกษา 
บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม หรือการ

ให้บริการ 

๑๘ 

๕. จ านวนหลักสูตร ฝึกอบรมที่เกิดจากการบรูณาการ
ศาสตร์และองค์ความรู้ และความเชี่ ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวน ๕ 

๖. จ านวนประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหรือรับบริการจาก
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

คน ๕๐๐ 

๗. จ านวนประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหรือรับบริการจาก
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

ระดับ มาก 

  

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเองให้กับ
มหาวิทยาลัย 

  แนวทางการด าเนินงาน 
๑. เตรียมความพร้อมทางด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริหาร

จัดการเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพ่ึงพา
ตนเองให้กับมหาวิทยาลัย 

๒. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างรายได้
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๓. สนับสนุนการจัดท าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือสร้างรายได้จากการส่งเสริม 
และพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ 

๔. แสวงหาและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ความส าเร็จการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา

ท้ องถิ่ นและอุตสาหกรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ดรายได้ แก่
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ๓ 

๒. ความส าเร็จการด าเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาต ิ

ระดับ ๓ 

๓.  จ านวนเครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

จ านวน N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔  
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ด าเนินการศึกษา สัมภาษณ์  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลรายงานของคณะท างาน พิจารณาผล  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยและรายงานผล 
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินการเพ่ือรองรับ                     
ในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเปูาหมาย ที่ก าหนดไว้แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง  และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องรับผิดชอบด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือรองรับในแต่ละกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีขอบเขตการพิจารณาข้อมูลใน ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๑ กลยุทธ์ และ 
๑๒๖ ตัวชี้วัด ส าหรับการพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมีการก าหนดเปูาหมายในช่วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒๖ ตัวชี้วัด มีวิธีการรายงานผลการประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลและการจัดท าสรุปผล
จ านวน/ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมายและเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒) การรายงานผลตัวชี้วัดที่ก าหนดเปูาหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวิธีการ
รายงานผลการประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ  
ที่ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องตามรายละเอียดของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ โดยมีขั้นตอน  
การด าเนินงาน ดังนี้  

๒.๑) วิ เคราะห์ข้อมูลและจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเปูาหมายที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
 ๒.๒) วิเคราะห์เอกสารผลการด าเนินงานที่รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง  
และตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น และการผลิตและพัฒนาครู 
 3) วิเคราะห์รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการ อว.  
จ้างงาน และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” 
 

 
 

 
 
 



๒๕ 
 

 ส่วนที่  2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ 
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

  การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 

  

2.๑ 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 
 

กลุ่มเปูาหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
วิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสมาคม            
ศิษย์เก่าฯ อธิการบดี รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการโรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ 
ส านักงาน คณาจารย์ หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ และผู้น าในองค์การนักศึกษา  

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  

  ตอนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก  
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามหลักวิเคราะห์สว็อท       
(SWOT Analysis) เ พ่ื อ พิ จ ารณาจุ ดแข็ ง  ( Strength) จุ ด อ่ อน  (Weakness) โ อกาส  (Opportunity)  
และอุปสรรค (Threat) มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝุายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 



๒๖  
 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการ  
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ าแนกตามรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

แบบสอบถามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
ค าชี้แจง     
 

 แบ บส อบถ า มนี้ จั ด ท า ขึ้ น เ พ่ื อติ ด ต า ม กา รบ ริ ห า ร ง า นข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยความเห็นของประชาคมผู้มีส่วนได้เสีย และท่านเป็นผู้หนึ่ง  
ที่ได้รับการเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความ  
เป็นจริ งที่ ท่ านประสบเกี่ ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา  
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ค าตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะผู้ด าเนินการขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะใช้ความเห็น  
ของท่านให้เป็นประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 

 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

        ต าแหน่ง/หน้าที่ 
 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  (  ) กรรมการสภาวิชาการ 

  (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  (  ) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี (  ) คณบดหีรือผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า 
  (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  (  ) คณาจารย์ผู้สอน 
  (  ) เจ้าหน้าที่    (  ) ผู้น าในองค์การนักศึกษา  
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘  
 

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      
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

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 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐  
 

๓. ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล : 
ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก 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 

     

 
 
 
 



๓๑ 
 

โปรดแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในประเด็นต่อไปนี้ 
 

๑. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง / จุดเด่น ที่ส าคัญอะไรบ้างต่อการพัฒนา  
 

๑.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  ๒. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดอ่อน / จุดด้อย ที่ส าคัญอะไรบ้างต่อการพัฒนา 
  

2.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  ๓. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีปัญหา / อุปสรรค ที่ส าคัญอะไรบ้างต่อการพัฒนา 
 

3.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  ๔. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย ควรมีทิศทางการพัฒนาด้านใด/อย่างไร 
 

4.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



๓๒  
 

2.๒ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ด าเนินการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ ๑) ด้านบรรยากาศ 
ภายในมหาวิทยาลัย ๒) ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 3) ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” 
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 4) ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ และ 5) ด้านการให้บริการ
ของหน่วยงานฯ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยจะต้อง  

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

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 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 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

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

   

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ าแนกตามรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน  
 
 
 
 



๓๓ 
 

แบบสอบถามการประเมนิผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศกึษาต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ค าชี้แจง  
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น  
จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามการรับรู้และความเป็นจริง ที่ท่านประสบเกี่ยวกับ  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๔) 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔  
 

การรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาพิจารณาใน ๔ เรื่องหลัก ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามตามการรับรู้ และความเป็นจริง    

โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง 
 
 ๑. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

1. ภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาคณะนี้      
2. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย      
3. มีความเชื่อม่ันศรัทธาในคณาจารย์      
4. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่าง ๆ      
5. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน      

  
 ๒. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

1. ผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ไดค้รบถ้วน       
2. นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น      
3. นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ทกุที่ทุกเวลา      
4. กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นความร่วมมือ สนับสนุนให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและกระบวนการคิดของนักศึกษา 

     

5. ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม      
6.  มหาวิทยาลัยมี เครื่องมือ/อุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้แบบ
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรมการเรียนการสอน, สื่อออนไลน์ 
และเกมส์ ฯลฯ 

     

7. มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และนักศึกษาได้รับทราบ
วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชา 

     

 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

3. 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           
ที่ส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     

๑๓. นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับผู้อ่ืน      
๑๔. นักศึ กษามีความเป็นไทยในด้ านการแต่ งกาย มารยาท  

และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
     

 
 
 
 
 
 



๓๖  
 

4. พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน      
๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ      
๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง ได้ทดลองใช้

ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ และได้สร้าง
ความรู้ใหม่  

     

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

วินัย 
     

๑๔. คณาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และเทคนิคการถ่ายทอดให้
นักศึกษาน าไปใช้ประโยนช์ทั้งในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 

     

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

     

๑๖. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์      
๑๗. นักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผู้สอน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

5. การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

 
การให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

     

๒. เอกสาร สื่อและแหล่งความรู้ต่างๆ มีความพอเพียง      
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า      
๔. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ      
ส านักคอมพิวเตอร์ 
๕. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

     

๖. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก      
๗. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก      
๘. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักคอมพิวเตอร์      
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๙. ได้รับความสะดวกในการลงทะเบียนวิชาเรียน 

     

๑๐. บริการเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนมีประสิทธิภาพ      
๑๑. สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการการศึกษาได้อย่าง    

มีประสิทธิภาพ 
     

๑๒. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ      
ส านักกิจการนักศึกษา 
๑๓. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพ 

     

๑๔. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผล      
๑๕. กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษามีประสิทธิผล      
๑๖. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักกิจการนักศึกษา      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘  
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

1. เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านคิดว่า
มหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง  
 

๑) ............................................................................................................................................. ...... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
 

๒) ........................................................................................................... ................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
.............................................................................................................................................................................. 

 

๓) ............................................................................................................................. ............... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
2. นักศึกษาคิดว่าเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปแล้ว นักศึกษามีความมั่นใจว่าสามารถ

ออกไปประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนมาได้เลยหรือไม่เพียงใด  
 (       ) มากที่สุด (       ) มาก (       ) ปานกลาง (       ) น้อย (       ) น้อยที่สุด 

โปรดระบุเหตุผลที่แสดงถึงระดับความมั่นใจ ................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. . 
.............................................................................................................................................................................. . 
 

3. นักศึกษาคิดว่าเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปแล้ว นักศึกษามั่นใจ หรือไม่ เพียงใด  
ว่าจะมีสมรรถนะ (Skill) ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอ ถ้าไม่มั่นใจคิดว่ามหาวิทยาลัยควรเพ่ิมเติม
สมรรถนะด้านใดให้แก่นักศึกษาอีกบ้างก่อนจบการศึกษาออกไป 

  (       ) มั่นใจว่ามีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอ 
 (       ) ไม่ม่ันใจ โปรดระบุสมรรถนะ (Skill) ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตที่นักศึกษาสนใจ  
....................................................................................................................... .................................. 

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

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

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

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

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

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



๓๙ 
 

2.๓ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ด าเนินการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ๑) ด้านบรรยากาศ 
ในมหาวิทยาลัย ๒) ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ๓) ด้านพฤติกรรม
การสอน และ ๔) ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับคณาจารย์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ คณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากสังกัด                 

๕ คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุสาหกรรม และวิทยาลัยการดนตรี  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่  ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(Checklist)  
ตอนที่ ๒ การรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝุายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการ  
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งฝุายผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิต ิ

   

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ าแนกตามรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน  
 
 
 
 
 



๔๐  
 

แบบสอบถามการประเมนิผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ค าชี้แจง  
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ แสดงความคิดเห็น  
จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามการรับรู้และความเป็นจริงที่ท่านประสบเกี่ยวกับ  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๔) ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอให้ความมั่นใจกับท่านว่าจะใช้ความเห็นของท่านให้เป็น
ประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

 สังกัดคณะ/วิทยาลัย 
 (   )  คณะครุศาสตร์  (   )  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (   )  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (   )  คณะวิทยาการจัดการ  
 (   )  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 (   )  วิทยาลัยการดนตรี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

การรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ค าชี้แจง ให้คณาจารย์พิจารณาใน ๔ เรื่องหลัก ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามตามการรับรู้ และความเป็นจริง 

โดยท 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. มีสถานที่พักผ่อน สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย และสถานที่
จัดกิจกรรมของคณาจารย์อย่างพอเพียงและเหมาะสม 

     

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

     

๑๐. หอ้งสมุดมีความทันสมัย บรรยากาศเหมาะสม มีหนังสือต ารา 
วารสาร สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์  
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. มีความเชื่อม่ันศรัทธาในคณาจารย์      



๔๒  
 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่าง ๆ      
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 ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้
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 กษ ณ์บัณฑิ ตของ
มหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความ
เป็นไทยให้แก่นักศึกษา 

     

๑๒. คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรม           
ที่ส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้แก่นักศึกษา 

     



๔๓ 
 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” 
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑๓. คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับผู้อ่ืน 

     

๑๔. คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความเป็นไทย 
ในด้านการแต่งกาย มารยาท และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

     

 
๓. พฤติกรรมการสอน 

พฤติกรรมการสอน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน      
๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ      
๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง ได้ทดลองใช้

ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ และได้สร้าง
ความรู้ใหม่  

     

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

วินัย 
     

๑๔. คณาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ได้ทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

     

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

     

๑๖. คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของตนเอง      
๑๗. คณาจารย์มีความผูกพันต่อนักศึกษา      

 
 



๔๔  
 

๔. การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ 

 
การให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. คุณภาพการให้บริการ 

     

๒. เอกสาร สื่อและแหล่งความรู้ต่าง ๆ มีความพอเพียง      
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า      
๔. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ      
ส านักคอมพิวเตอร์ 
๕. คุณภาพการให้บริการ 

     

๖. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก      
๗. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก      
๘. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักคอมพิวเตอร์      
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
9. ได้รับการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษา 

     

๑๐. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร      
๑๑. สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการการศึกษาได้อย่าง    

มีประสิทธิภาพ 
     

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

     

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

การพัฒนานักศึกษาที่ส านักกิจการนักศึกษาจัดขึ้น 
     

19. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักกิจการนักศึกษา      
สถาบันวิจัยและพัฒนา      
20. การให้บริการแหล่งศึกษาค้นคว้างานวิจัยของมหาวิทยาลัย      
21. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย      
22. ได้รับการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการขอทุนสนับสนุนวิจัย 
การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยแก่สาธารณชน 

     



๔๕ 
 

 

 
การให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา      
23. ไดร้ับการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับด้านจริยธรรมการวิจัย  
ในมนุษย์ 

     

24. การให้บริการของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา      
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านคิดว่า
มหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง โดยจ าแนกตามประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๕. ด้านอื่น ๆ  
 

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

 



๔๖  
 

2.๔ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย อธิการบดี ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และ
หน่วยงาน ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่  
  ๑) ด้านคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
  ๒) ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย   
  ๓) ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย                
การสอบถามข้อมูลหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักความมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
๑. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีโดยใช้แบบสอบถาม 

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

๒. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี ผู้อ านวยการโรงเรียน ส านัก 
สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ประธานสาขาวิชาหรือ
เทียบเท่า คณาจารย์ และหัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ สังกัด (ส าหรับบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย) 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  
 

  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 
โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  
  ตอนที่  ๒ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย อธิการบดี ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และ
หน่วยงาน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด   
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝุายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการ  



๔๗ 
 

กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งฝุายผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิต ิ
 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ในข้อค าถามแต่ละประเด็น แต่ละด้านและรวมทุกด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิดเปรียบเทียบ  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๔๘  
 

แบบสอบถามการปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของอธกิารบดี 
 

ค าชี้แจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของอธิการบดีในช่วงปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๓  และประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับ                
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

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 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐  
 

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 

     

 
 
 



๕๑ 
 

๓. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก 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 

     

 
 

 
 
 



๕๒  
 

ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๓ 
 

แบบสอบถามการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวทิยาลัย โรงเรียน ส านัก  
สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 

 

ค าชี้แจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิต
วิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน ซึ่ง หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการศูนย์ รองผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าหน่วยงาน ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านคุณลักษณะ
ผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 ๒.ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิต
วิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่า
เหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

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

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คณะที่สังกัด 
 

 (   ) คณะครุศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 (   ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาการจัดการ 
 

 (   ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 (   ) วิทยาลัยการดนตรี 
 

 (   ) บัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

 
 
 
 
 



๕๔  
 

๑. ด้านคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน 
และหน่วยงาน  

 คุณลักษณะผูน้ า 

ระดับคุณลักษณะ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพ่ือก าหนดทิศทาง 
    การด าเนินงานของคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน 

ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 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 บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ 
ส านักงาน และหน่วยงาน 

     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

     

๑๐. แสดงความมุ่งม่ันในการพัฒนาคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 
โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงานให้มี
ความเจริญก้าวหน้า 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

๒. ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ของผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน 
ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 

การบริหารงานตามหน้าที่ 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. บริหารกิจการของคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก 
สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและ 
ของมหาวิทยาลัย 

     

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย      
๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน 

ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบั งคับของทางราชการและ 
ของมหาวิทยาลัย 

     

๔. ควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของคณะ วิทยาลัย บัณฑิต
วิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
ทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

     

๕. ควบคุม ดูแล สถานที่และทรัพย์สินของคณะ วิทยาลัย บัณฑิต
วิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย 

     

๖. จัดท าแผนพัฒนาคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก 
สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับบริบท 
ของมหาวิทยาลัย 

     

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

     

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

ภารกิจต่าง ๆ ของคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน 
ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 

     

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ           
ในการบริหารงานและพัฒนาคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 
โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 

 

     



๕๖  
 

การบริหารงานตามหน้าที่ 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิต
วิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และ
หน่วยงาน ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 
โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 

     

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะ วิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และ
หน่วยงาน ไปบริหารงาน 

     

 

๓. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก 
สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 

 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :   
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ  
และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเปูาหมายที่ก าหนด           
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส  :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้                

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ          

     



๕๗ 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

เพ่ือการบริหารและพัฒนาคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน 
ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 
๗. หลักการกระจายอ านาจ :  
มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ          
ในการด าเนินงานที่ดีให้แก่คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน 
ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 

     

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

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน 
ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน โดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลง 
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มที่ได้และเสียประโยชน์ 

     

 
 

ท่านคิดวา่มหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง 
 

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

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

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



๕๘  
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

๑. การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย () โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, น. 101)   
     

N

X
μ


  

เมื่อ         แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
X    แทน ผลรวมของคะแนน 
 N  แทน จ านวนข้อมูล 

๒. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, น. 102)   
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เมื่อ             แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 

             X       แทน คะแนนแต่ละตัว 
             N       แทน จ านวนข้อมูล 
                แทน ผลรวม 
 

 ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 1.75 ขึ้นไป หมายถึง  
มีความคิดเห็นแตกต่างกันมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25 – 1.75 หมายถึง ความคิดเห็นมีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.25 หมายถึง ความคิดเห็นมีความแตกต่างน้อย                  
หรือมีความใกล้เคียงกัน 
 

๓. การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, น. 101)   
 

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  

 

 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 ส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบผล  
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝุายบริหาร  
โดยเป็นการตรวจเยี่ยมลงพ้ืนที่ ดังนี้ 

ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝุายบริหาร  
โดยเป็นการตรวจเยี่ยมลงพ้ืนที่ ดังนี้ 

๑) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานการจัดเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียน 

๒) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
3) ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  

3.๑) โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

3.๒) โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยจากโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  

 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
หน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ในพ้ืนที่บริการ 
ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เพ่ือรวบรวม
ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ผู้รับการตรวจเยี่ยมขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย หรือจากฝุายบริหาร 
ของมหาวิทยาลัย โดยให้เลขานุการและคณะท างาน ก าหนดวัน เวลา สถานที่  และติดต่อนัดหมาย  
รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีตารางก าหนดการตรวจเยี่ยม ดังนี้ 
 

ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย/์ส านักงาน เวลา 
๑. กรกฎาคม ๒๕๖4  คณะครุศาสตร์  

สาขาวชิาการประถมศึกษา 
สาขาวชิาศิลปศึกษา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมโรงเรียนสาธติฯ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. กรกฎาคม ๒๕๖4  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวชิาภาษาไทย (ค.บ.) 
สาขาวชิานาฏยศิลป ์
สาขาวชิาภาษาจนี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 



๖๐  
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 
   วิทยาลัยการดนตร ี

สาขาวชิาดนตรีไทยศึกษา 
สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. กรกฎาคม ๒๕๖4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(ค.บ.) 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาผู้ประกอบการอาหาร 
สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. สิงหาคม ๒๕๖4  คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว 
สาขาวชิาภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 
5. สิงหาคม ๒๕๖4 บัณฑิตวิทยาลยั 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. สิงหาคม ๒๕๖4 ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพนัธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักงานอธิการบด ี
ส านักประชาสัมพนัธ์ฯ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

7. กันยายน ๒๕๖4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่บริการใน กทม. 
และจังหวัดสมุทรสาคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

8. กันยายน ๒๕๖4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและชุมชนในพื้นทีบ่ริการ 
ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา ตามแนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 
 
 
 
 



๖๑ 
 

แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
๑. หน่วยงานมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 อะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ...................................................
......................................................................................................................................... ...................................... 
.......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
  
๒. หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง 

............................................................................................................................. ....................................
.......................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. .............................................................................. 
 
๓. หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝุายบริหาร อะไรบ้าง 
 ............................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................... ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
 



๖๒  
 

 ส่วนที่ 4 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

พิจารณาผลการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสัมภาษณ์รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดีที่ด าเนินการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานในทุกภาคส่วนตามแผนการด าเนินงาน
เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลเป็นแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ซ่ึงประกอบด้วย  

๑) ประเด็นความเห็นจากคณะกรรมการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
๒) แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  
๓) ผลการด าเนินงาน   
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

๑) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มอบให้ฝุาย
เลขานุการเป็นผู้ประสานงาน ในการด าเนินการจัดท าแผนและผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็น  
ของคณะกรรมการที่ได้เสนอไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการก าหนด 

๒) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการ
สัมภาษณ์รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่ด าเนินการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานในทุกภาคส่วน
ตามแผนการด าเนินงานเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาผลการด าเนินงาน และผลการสัมภาษณ์ประกอบการรายงานผล
การด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4  
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 

 
 
 
 



๖๓ 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

ประเด็นความเห็นจาก 
คณะกรรมการฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

(โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ) 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับดูแล 

(หน่วยงาน /บุคคล) 

    

    

    

    

    
 
 



๖๔ 

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม 
ม.ค. 

๒๕๖4 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.ค. 
๒๕๖5 

๑. ก าหนดแนวคิด กรอบการประเมิน             
และกรอบเวลาการปฏิบัติงาน 

             

๒. พัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ส่วนที่ ๒) 

             

๓. จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

             

๔. เสนอเอกสารแนวทางฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย       
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

             

๕. การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน               
๖. เก็บข้อมูลการประเมิน ส่วนที่ ๑ – ๒ และ ๔              
๗. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมด 

             

๘. เขียนรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ          
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

             

๙. จัดท ารูปเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานฯ (จัดพิมพ์และส่งโรงพิมพ์) 

             

๑๐. น าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย 

             



๖๕ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1๒/๒๕๖3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 

1) เนื่องจากในส่วนที่ 2 การประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ 
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร มีค่าคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กระจายตัวค่อนข้างมาก จึงควรมี  
การแปลผลในเชิงสถิติโดยอธิบายความหมายของผลคะแนนดังกล่าวและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
แก่มหาวิทยาลัยด้วย 

2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรเพ่ือทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ 
หรือบุคลากรส ารองส าหรับหลักสูตรวิชาชีพควรระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ข้อมูลขัดแย้งกับ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

3) การก าหนดตัวชี้วัดควรสะท้อนคุณภาพนักศึกษา คุณภาพงานวิจัยและงานบริการ และ
การบริหารจัดการ ที่ประเมินจากการใช้ทรัพยากร การรับรู้ของหน่วยงานภายนอก ศักยภาพของบุคลากร 
รวมถึงความสุขในการท างานของบุคลากรด้วย โดยตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณภาพของบัณฑิต ควรมีการประเมินที่
เฉพาะเจาะจงแยกจากอัตราการมีงานท า โดยอาจประเมินข้อมูลรายได้ของบัณฑิตเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
1 ปี และ 3 ปี ตามล าดับ เพ่ือแสดงศักยภาพในการสร้างรายได้ แต่การประเมินเฉพาะรายได้ยังไม่สามารถ
สะท้อนลึกลงไปยังอุดมการณ์ของบัณฑิตได้ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ตัวชี้วัด  
ที่เหมาะสมต่อไป  

4) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณให้มีการท า Commission Research เพ่ือศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยในเชิงลึกอย่างละเอียด รวมทั้งการจัดประชุม สัมมนา เพ่ือสร้างสมรรถนะและสร้างองค์ความรู้
แก่คณาจารย์และบุคลากร เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย 

5) รายงานผลการประเมินระดับคณะในองค์ประกอบย่อยพบว่าแต่ละคณะมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยมีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา  
คณะจึงควรมีการน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแบบอย่างแก่คณะอ่ืนได้ 

6) ควรพัฒนาวารสารวิชาการให้อยู่ใน  Tier1 และควรส่งเสริมให้ทุกศาสตร์สาขาวิชา 
มีวารสารทางวิชาการรองรับ ซึ่งหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแบบใหม่ได้ก าหนดให้มีการน าเสนอ 
ในการประชุมวิชาการร่วมกับสมาคมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาด้านวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้อาจารย์สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ส่วนที่ ๑ ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 สรุปผลการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยการวัด และเปูาหมาย โดยผ่านการเห็นชอบ  
จากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๗ กลยุทธ์ ที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๙๔ ตัวชี้วัด  
เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการประเมินเป็นไปตามเปูาหมายทั้งหมด 
จ านวน ๙๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๑. มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานต่างๆ ที่ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์และบรรลุ 
ตามเปูาหมายของตัวชี้วัดได้อย่างครบถ้วนทั้งสิ้น ๙๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกภาคส่วนที่มีการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

๒. ควรมีการก าหนดเปูาหมายในการให้ทุนเพ่ือสร้างนักวิจัยใหม่ให้มีศักยภาพในการขอทุน
ประเภทชุดโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมากขึ้น และสอดรับกับนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย  
ของหน่วยงานภายนอก 

๓. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น และ
ครอบคลุมต่อการปฏิบัติงาน การวางแผนการตัดสินใจ และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
ในทุก ๆ ด้าน 

๔. ควรยกระดับการก าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย TCI ฐาน ๒ ขึ้นไป 
และก าหนดนโยบายการน าผลงานวิชาการไปต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเปูาหมาย 

๕. ควรวางแผนและจัดท าแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพ่ือให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในชุมชนเปูาหมายอย่างแท้จริง โดยน าศาสตร์ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
บูรณาการศาสตร์สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทั้ง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกภาคส่วน และสร้างเป็นชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ และการขยายพ้ืนที่
กลุ่มเปาูหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

๖. ควรจัดท าโครงการเพ่ือการหารายได้ โดยมุ่งเน้นการน าทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนท้องถิ่น 



๖๙ 
 

 
 

๗. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเป็นแหล่งเรียนรู้กับทุกสาขาวิชา 
ของมหาวิทยาลัย และขยายการให้บริการให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

๘. มีการปรับตัวชี้วัดจากปีงบประมาณที่แล้วให้สามารถวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แต่ก็ยังมีบางตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณเท่านั้น เช่น จ านวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ร้อยละของนักศึกษา  
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาฯ เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่านี้หากระบุผลของโครงการ/
กิจกรรมที่ควรบรรลุไว้ด้วยก็จะเป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงต้องมีการประเมินโครงการ/
กิจกรรมอย่างเข้มข้นว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ อย่างไร ทุกโครงการ/กิจกรรมด้วย  

๙. ในระหว่างการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป ควรประเมินภาพรวม
ของแผนยุทธศาสตร์ และประเมินตัวชี้วัดในทุกยุทธศาสตร์ไปด้วย เพ่ือพร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยน 
ในปีงบประมาณต่อไปให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ 
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย                             
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้
และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
๓) การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ๔) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ได้แก่ อธิการบดี และผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน  
และหน่วยงาน ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 
 ๑. การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ที่เก่ียวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จ านวน ๗๙๒ คน 
พบว่า ผู้ประเมินเห็นว่าในภาพรวมผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมากทั้งสามปี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงถึงความคิดเห็น
กระจายตัวกันค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบริหารงาน 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ
ด้านการบริหารงานเชิงระบบ ตามล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานเชิงระบบ การบริหารงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ตามล าดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานเชิงระบบ และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ 
 ๒. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน ๑๓,๐๐๗ คน 
พบว่า นักศึกษาเห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมากทั้งสองปี 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทีแ่สดงถึงความคิดเห็นกระจายตัวกันค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่  



๗๐ 

ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และด้านการให้บริการของ
หน่วยงานฯ ตามล าดับ ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
  ๓. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับคณาจารย์ทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน ๓๘๒ คน 
พบว่า คณาจารย์ เห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน  
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงถึง
ความคิดเห็นกระจายตัวกันค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมการสอนของ
คณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ และค่านิยม
องค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
  ๔. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี และ
ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับ ซึ่งมีผลการประเมิน  
โดยสรุป ดังนี้ 
   ๔.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วน
รับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี จ านวน ๑๖๓ คน โดยผู้ประเมินให้ความเห็น 
ในภาพรวมผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมาก ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงถึงความคิดเห็นกระจายตัวกันค่อนข้างมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณลักษณะผู้น า และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านคุณลักษณะผู้น า และด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่  
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ด้านคุณลักษณะผู้น า  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามล าดับ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง ๓ ด้าน มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๔.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน 
ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน ทั้งด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และ  
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติ 
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทั้งในกลุ่มคณาจารย์ และหัวหน้าส านักงาน หรือเจ้าหน้าที่ จ านวน ๖๖๒ คน  
โดยผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ 
ส านักงาน และหน่วยงาน ทั้ง ๓ ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับ
มากทั้งสามปี มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งสามปี และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทีแ่สดงถึงความคิดเห็น
กระจายตัวกันค่อนข้างมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วิทยาลัย 
การดนตรี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นวิทยาลัย บัณฑิต
วิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
บัณฑิตวิทยาลัย รองลงมาได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน และส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตามล าดับ 



๗๑ 
 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ขอชื่นชมกับผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของอธิการบดีและผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน 
และหน่วยงาน ที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา จะมีค่าเฉลี่ย
ในบางเรื่องเพ่ิมขึ้นบ้าง บางเรื่องลดลงบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในระดับมากเหมือนเดิม 

๒. ควรพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัย และการให้บริการของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอีก ทั้งควรแก้ปัญหาเช่นพ้ืนที่จอดรถไม่เพียงพอ การดูแลความสะอาดห้องน้ ายังไม่ทั่วถึง  
การบริการระบบ Wifi ยังไม่สะดวกรวดเร็ว เป็นต้น ควบคู่ไปด้วย 

๓. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดการสนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้นโดยค านึงถึงความต้องการด้านการเรียนรู้ 

๔. ควรพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
คณาจารย์และนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลาควรส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน
เพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่ 

 

 ส่วนที่ ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก
ฝุายบริหาร และติดตามผลการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จากการ
ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นการตรวจเยี่ยมลงพ้ืนที่ ดังนี้ 
 

 การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายชูชีพ พงษ์ไชย) กล่าวชื่นชมการด าเนินงานด้าน 

การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และพร้อมจะให้ความร่วมมือทุกโครงการ 
โครงการใดที่สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนได้ก็จะด าเนินการทันที โดยกล่าวว่าในจังหวัดสุพรรณบุรี  
มีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ามาเป็นแหล่งวิชาการให้จังหวัด ๔ สถาบัน ได้แก่ ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ๒) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๓) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนด้านองค์ความรู้ทางวิชาการต่อไป 

 

 การเยี่ยมชมชุมชนที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ชุมชนต าบลหนองโอ่งและชุมชน 
บ้านดงเย็น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑. การจัดกิจกรรม/อบรมในพ้ืนที่ชุมชนต าบลหนองโอ่ง และชุมชนบ้านดงเย็น  
๑.๑ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การพัฒนาภาคการเกษตร การสร้างความภูมิใจและ

ความมั่นคงในอาชีพฯ การปลูกผักปลอดภัย การเพ่ิมขีดความสามารถให้กับการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมฯ เป็นต้น 



๗๒ 

๑.๒ กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตชุมชน เช่น การพัฒนาวัตถุดิบและแปรรูป  
(ท าแปูงกล้วย) การพัฒนาวัตถุดิบและแปรรูป (น้ าอ้อยไซรัป) การน าผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปเป็นขนมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า (กล้วยฉาบ, กล้วยตาก) การแปรรูปเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าสินค้า (หมูยอ, ลูกชิ้น) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
เป็นต้น  

๑.๓ การสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการจัดจ าหน่ายสินค้า ผ่านระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา การจัดท าเว็บไซต์ การใช้สื่อ
ออนไลน์ เป็นต้น 

๑.๔ การพัฒนาตลาดชุมชนให้คงอยู่แบบยั่งยืน โดยทุกกิจกรรม/โครงการที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดให้บริการแก่ชุมชนนั้น มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมตลอดทุกกิจกรรม/โครงการ  
 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมคณะ 
 

 ๑. ขอรับการจัดสรรอัตราอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือการทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และ 
เพ่ือให้มีจ านวนคุณสมบัติที่เพียงพอต่อบัณฑิต และขออัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิมเติม เพ่ือการด าเนินงาน 
ตามภารกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ห้องพัก ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนเพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้  
 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน จากการตอบ
แบบสอบถามแทนการตรวจเยี่ยม 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหน่วยงานยังไม่เพียงพอ 
2. การจัดสรรงบประมาณที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายการเปิด – ปิด ภาคเรียน 

ของมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอ 
ที่จะด าเนินงานให้เต็มศักยภาพได้ 

3. การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการด าเนินงานและ
การให้บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ  

4. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน 

5. การจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อกระบวนการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 ปัญหาที่พบความแตกต่าง 
 ระดับคณะ 
 ๑. คณะครุศาสตร์ ประสบปัญหานักศึกษาขาดความต่อเนื่องในการท างานสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะและการผลิตชิ้นงานที่สามารถน าไปประกวดตามเวทีต่าง ๆ เนื่องจากการปิดท าการตามเวลาราชการ  
ของมหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือน าไปประกวด 
ในเวทีต่าง ๆ ที่มีชิ้นงานขนาดใหญ่ สามารถท างานล่วงเวลาได้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้สร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย 



๗๓ 
 

 
 

 ๒. วิทยาลัยการดนตรี ประสบปัญหาเรื่องอาคารเรียนที่ใช้ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท าให้ขาดห้องปฏิบัติการดนตรีและห้องซ้อมดนตรี จึงขอให้มีการจัดสรรการใช้งานอาคารเรียน  
ของวิทยาลัยการดนตรีให้ชัดเจน และเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและการฝึกซ้อมดนตรี 
   

 ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้องการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส านักงาน เนื่องจาก
ระบบโทรศัพท์ Analog เดิมมีปัญหาในการใช้งาน เช่น ผู้โทรเข้ามหาวิทยาลัยไปเจอคู่สายที่ช ารุด จะได้ยินเสียง 
เป็นโทรติดแต่ไม่มีผู้รับสาย ท าให้เกิดการเข้าใจผิดและเกิดความรู้สึกไม่ดี และแสดงความเห็นในเชิงลบตามหน้าสื่อ
สังคมออนไลน์  
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

1. ควรจัดทดสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ โดยจัดแบ่งระดับ
ความสามารถองนักศึกษาเป็นกลุ่ม โดยนักศึกษาที่สอบได้ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ควรเพ่ิมรายวิชา
ภาษาอังกฤษเข้าไปในรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เพ่ือการพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิผล 
อย่างแท้จริง 

2. ควรให้ความส าคัญในเรื่องข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงานท าให้มาก 
เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ น ามาเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงกับ  
ความต้องการต่อไป โดยการเก็บข้อมูลในรูปแบบค าถามปลายเปิด และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นรายละเอียด 
เชิงคุณภาพที่สามารถน ามาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตได้ 

3. ควรส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา ศิษย์เก่า และนายจ้างว่าต้องการพัฒนาสมรรถนะใดเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้กระบวนการผลิตบัณฑิตมีความสมบูรณ์และตอบเสนองความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 

4. ควรหาประเด็นที่เป็นจุดเด่น จุดแข็ง ของแต่ละหลักสูตร หรือของคณะว่าเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ผู้เรียนมีจุดเด่นอะไร เช่น ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดีทุกคน หรือผู้เรียนทุกคน
เก่งเรื่องการจัดการตัวเอง หรือมีทักษะใดที่เด่นกว่าสถาบันอ่ืนท าให้สามารถสร้างคุณค่าเพ่ิม (Value Added) 
ให้แก่ผู้เรียนได ้ 

5. ควรก าหนดตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ นอกเหนือจากภาวะการมีงานท า เช่น การตอบโจทย์ 
ความต้องการในการเพ่ิมศักยภาพ หรือสมรรถนะตามความต้องการของบัณฑิตหรือนายจ้างเพ่ือติดตาม
คุณภาพของบัณฑิตและใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตบัณฑิตต่อไป 

6. ควรสร้างหลักสูตรระยะสั้น โดยมีรูปแบบการเก็บสะสมหน่วยกิตเพ่ือได้คุณวุฒิทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

7. ควรมีตัวชี้วัดในด้านการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น เช่น การเพ่ิมรายได้ ให้แก่ชุมชน 
เพ่ือให้เห็นผลที่แตกต่างจากการท างานของกรมการพัฒนาชุมชน และได้ผลตอบสนองตามความต้องการ 
ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และแสดงถึงผลความส าเร็จของการจัดโครงการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยควรศึกษาการจัดอัตราก าลังสายผู้สอนและสายสนับสนุนที่เหมาะสมของหน่วยงานต่าง ๆ  
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร หรือท าความเข้าใจกับหน่วยงานในด้านการจัดสรรอัตราก าลัง และ  
ควรศึกษาการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมต่อภาระงานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน
งบประมาณ อีกท้ังควรศึกษาปัญหาด้านการขาดแคลนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของหน่วยงานทุกระดับ 



๗๔ 

 ส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ผลการด า เนิ น งาน เ พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของมหาวิทยาลั ยตามความ เห็ น 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในภาพรวม มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมในด้าน
ต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ครอบคลุมตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมาและมีความสอดคล้องกับพันธกิจ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมที่ส าคญั ดังนี้ 

๑) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และโครงการ/กิจกรรม 
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษาอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะ
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ เรียนให้สอดคล้องกับผลการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลการเรียนรู้  ( Learning 
Outcome หรือ Outcome Based Education, OBE) ในแต่ละหลักสูตร และพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็น
ผู้ที่มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี ได้ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตได้จัดขึ้น ซึ่งท าให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ต้ องการของนายจ้าง ซึ่งสะท้อนได้จาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก 

๒) มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพ่ือเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง  
โดยเป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งผลักดันคณาจารย์เป็นนักวิจัยขั้นสูงผ่านรูปแบบกิจกรรม 
พ่ีเลี้ยงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คณาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

๓) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับท้องถิ่นและ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนเพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชน
และประชาชนในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

๔) มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมที่หารายได้เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนรายรับ  
รวมทั้งสิ้น ๖๓,๑๑๑,๙๑๔.๖๐ บาท ซึ่งได้มาจากโครงการบริการวิชาการ จ านวน ๔๐ โครงการ  

๕) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาภูมิทัศน์และสถานที่ต่ าง ๆ เ พ่ือเสริมสร้ างบรรยากาศ 
ในมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้ง  
มีการพัฒนาและปรับปรุงขยายพื้นที่จอดรถเพ่ิมขึ้น  มีการปรับปรุงเครือข่ายไร้สายภายในเขตพ้ืนที่อ านวยการ 
ขยายจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Access Point) และปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สาย ทั้งเสาสัญญาณ Suriya - Wifi และ BSRU - Wifi ให้สามารถรองรับการขอใช้บริการของ
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลความสะอาดห้องน้ าให้ดีขึ้น 

๖) มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามด้านงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน และเคร่งครัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดในทุกไตรมาส รวมทั้ง 
มีการวิเคราะห์งบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงจากการประมาณการรายรับ และน าผลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย 
มาประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าเสื่อมราคาในการด าเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจหลัก 
ของมหาวิทยาลัย 

 



๗๕ 
 

 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณที่แล้ว 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ได้ให้ความเห็นที่ส าคัญหลายเรื่อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน มาในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ มหาวิทยาลัยได้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตามความเห็น 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เห็นได้จากการมีระบบ
การขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การมีแผนงานการพัฒนา การมีผู้บริหารระดับสูงก ากับ ดูแล 
ติดตามผลการด าเนินงานครบถ้วนทุกเรื่องตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นไว้ แม้บางโครงการ/กิจกรรมจะยังไม่ปรากฏผลเชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากต้องอาศัยการด าเนินการอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ก็มีหลายโครงการ/กิจกรรมที่เห็นผลเชิง
ประจักษ์แล้ว 
  หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่าการที่มหาวิทยาลัยพยายามพัฒนาตามความเห็น 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยภายหลังการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเมื่อปีงบประมาณที่แล้ว ด้วยการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในหลายด้าน  
เป็นการท าให้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน จึงขอชื่นชมการร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือร่วมสร้าง “มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล” ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 
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 บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล  

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

(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ  

(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 



๗๗ 
 

 
 

   
 

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 าแหนง่ ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
  

 มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจ
และหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ ายงบประมาณ                  
การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 
  (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบ              
การประเมินผลงาน  
  (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 

 

 



๗๘ 

 

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 
 



๗๙ 
 

 
 

 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 แต่ถ้าว าระ              
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 



๘๐ 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
 

   

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที ่1 /๒๕64 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
---------------------------------- 

 

 เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ข้อ 10 และ ข้อ 11 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 และ 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.2547 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564  
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 1. ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์สุธน เสถียรยานนท์ กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ  
  

 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่  
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ข้อ 7    
 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ตามข้อ 2 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559 
      

สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 
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๘๒ 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่  199/๒๕64 
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ  

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
---------------------------------- 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1/๒๕64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 นั้น 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ  พ.ศ.2547 และให้การด าเนินงานเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและมีองค์ประกอบครบถ้วน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 และมาตรา 50  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 จึงเห็นควรให้แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการและพนักงานขับรถ ดังนี้ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว เลขานุการ 
2. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นายอภิชาติ    สิงห์ชัย  เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
8. นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
9. นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 
10. นายวิชชา  สุขรัตน์  เจ้าหน้าที่การประชุม 
11. เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ 
12. เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ 
13. เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ 
14. พนักงานขับรถ   

 

สั่ง ณ วันที่  29 มกราคม พ.ศ.2564 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ร่าง/พิมพ์   กฤตยา  
ทาน        ผศ.ดร.พิษณุ           

 



๘๓ 
 

 
 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่  802/๒๕64 

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 199/๒๕64 
 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ  

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
---------------------------------- 

 

  เพ่ือให้การด าเนินงานของฝุายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 จึงขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 199/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม 
เจ้าหน้าที่บริการและพนักงานขับรถ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 เฉพาะหมายเลข 4 นายอภิชาติ สิงห์ชัย เจ้าหน้าที่
การประชุม แก้ไขเป็น นางสาวประภัสสร แก้วหาวงษ์ ส าหรับคณะกรรมการอื่น ๆ ให้คงไว้ 

  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  29 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 



๘๔ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

                
 

     
     

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  
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
กรรมการ 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
สถานที่ติดต่อได้ 
89/33 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ถนนบรมราชชนนี ต าบลบางเตย 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 
 

โทรศัพท์ : 094-4599463 
 

e-Mail : dr.suwat.1962@gmail.com 



๘๕ 
 

 
 

      
 
 
  

      
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  

รองศาสตราจารย์สุธน เสถียรยานนท์ 
กรรมการ 

สถานที่ท างาน 
126/73 หมู่บ้านพรรณิการ์  ซอย 15 ถนนบางแวก  
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
สถานที่ติดต่อได้ 
126/73 หมู่บ้านพรรณิการ์  ซอย 15 ถนนบางแวก  
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
 

โทรศัพท์ : 081-8098549 
 

e-Mail : suthonsathienyanon@hotmail.com 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
กรรมการ 

สถานที่ท างาน 
679/1 หมู่บ้านอมรชัย 3 ซอยบรมราชชนนี 72  
ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10170 
สถานที่ติดต่อได้ 
679/1 หมู่บ้านอมรชัย 3 ซอยบรมราชชนนี 72  
ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10170 
 

โทรศัพท์ : 081-9876150 
 

e-Mail : mai2500@hotmail.com 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 
เลขานุการ 

 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๗๘๘๓๗๒๕ 
 

e-Mail : ajnu009@hotmail.com 



๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๙๓๓๐๔๒ 
 

e-Mail : s_yan2@hotmail.com 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๙๔-๕๔๒๙๐๐๙ 
 

e-Mail : drifbsru@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:s_yan2@hotmail.com
mailto:drifbsru@hotmail.com


๘๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๙๗๙๓๑๖๔ 
 

e-Mail : porntip.po@bsru.ac.th 
 

นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 

โทรศัพท์ : 09๐-๒๑๙๔๑๔๘ 
 

e-Mail : wanrudee.sa@gmail.com 
 
 

นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 

โทรศัพท์ : 091-7155971 
 

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

นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 

โทรศัพท์ : 091-3932954 
 

e-Mail : kittaya.su@bsru.ac.th 
 
 

นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 

โทรศัพท์ : 09๐-๒๑๙๔๑๔๘ 
 

e-Mail : wanruedee.sa@bsru.ac.th 
 
 



๘๘ 

 
  

 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
  

 
  
  
 

นายวิชชา  สุขรัตน์ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 

โทรศัพท์ : 083-2208992 
 

e-Mail : coolingpuper@gmail.com 
 
 

นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 

โทรศัพท์ : 08๘-๙๑๖๐๔๓๕ 
 

e-Mail : jakchai_trakoonosot@hotmail.com 
 
 

นางสาวประภัสสร แก้วหาวงษ์ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 

โทรศัพท์ : 087-7590808 
 

e-Mail : pum.susc36@gmail.com 
 
 




