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 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และให้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี แล้วรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ 
ดังกล่าว พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานฯ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ เป็นรายปีงบประมาณ บัดนี้ ส้ินปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ดังกล่าวเสร็จส้ินแล้ว คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ จึงจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อทราบและพิจารณา 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่าน               
ท่ีมีส่วนส าคัญท าให้การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ เป็นไปด้วย             
ความเรียบร้อย รวมทั้ง ช่วยด าเนินการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ทรงคุณวุฒิ            
และผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย 
อันจะเป็นโอกาสเพื่อการปรับปรุง พัฒนาและเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 
 

      คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
      ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

       ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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  บทสรุปย่อ 
 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบ่งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น ๔ ส่วน 
คือ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง  ส่วนท่ี ๒            
การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย                    
ส่วนท่ี ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และ ส่วนท่ี ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท้ัง ๔ ส่วน ปรากฏดังนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง   
 การประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการด าเนินงานดังนี ้
 ๑. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด หน่วยการวัด 
และเป้าหมาย โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ท่ีได้ก าหนดตัวชี้วัด
ท้ังหมด ๑๒๖ ตัวชี้วัด  เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมาย มีจ านวน ๑๐๔ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๔ ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย                   
มีจ านวน ๑๕ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐ และตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย มีจ่านวน                   
๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ 
 ๒. ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ มีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า มีจ านวนท้ังส้ิน ๕ โครงการ จากงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน 
๑๒,๑๑๓,๕๕๐.๐๐ บาท โดยงบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๒,๐๒๐,๑๐๑.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๒๓  มีผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ ด้านการผลิตและพัฒนาครู ตามยุทธศาสตร์       
ท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิ จัย และนวัตกรรม จ านวนท้ังส้ิน ๑ โครงการ                        
จากงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยงบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
๙๙๗,๐๐๙.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐ 
  ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการโครงการ อว. จ้างงาน และโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” ตามนโยบายรัฐบาลท่ีการกระจายการจ้างงานอยู่
ในจังหวัดต่าง ๆ ตามพื้นท่ีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย รวมอัตราจ้างงานท้ังหมด ๙๙๘ คน ประกอบด้วย
การจ้างงานบัณฑิต ประชาชน นักศึกษา เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๒๕ คน จังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน ๖๕๗ คน จังหวัดสุพรรณบุรี (อ าเภออู่ทอง) จ านวน ๑๑๖ คน และได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ให้แก่ประชาชนในชุมชน และท้องถ่ิน 
 ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กรและ
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่มสถาบัน พบว่าการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ (Performance) เท่ากับ 



ง 
 
๓.๗๕ และศักยภาพในการพัฒนา (Potential) เท่ากับ ๔.๕๐ จาก 2 ปัจจัยดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบทบาทหน้าท่ีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรา ๗ มาตรา 8 และมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีพื้นท่ีรับผิดชอบ                    
(Area Based) และมีทิศทางเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือ
ชุมชนอื่น (กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. มหาวิทยาลัยควรวางแผน วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา และติดตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด
ท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๗ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ๑) ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา 
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละสังกัด ๒) ร้อยละของนักศึกษาครูท่ีผ่านการประเมินความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย ๓) ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู             
๔) ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้เข้าท างานท้ังในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี ๕) ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจั ย                
๖) ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ และ ๗) ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม                  
ท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี เพื่อให้มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. ควรทบทวนการก าหนดทุกตัวช้ีวัดให้มีลักษณะเป็น Objective and Key Results (OKRs) 
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยสามารถออกแบบการวัดและ
ประเมินผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ประเด็นเชิงพัฒนาท่ีครอบคลุมตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

๓. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ โครงการ 
อว. จ้างงาน และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” และสามารถด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์และประโยชน์อันน าไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ ่น              
หรือชุมชนอื่น  

๔. ควรทบทวนแผนและนโยบายระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินตนเอง                      
ของมหาวิทยาลัยท้ังด้านตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กร (Potential Indicator) และด้านตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
(Performance Indicator) และแผนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ในกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 

๕. ควรวัดความส าเร็จการด าเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยท่ีเช่ือมโยงกับ                   
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีมีการด าเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact Rankings 
 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

  การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย                             
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้
และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           



ง 
 
๓.๗๕ และศักยภาพในการพัฒนา (Potential) เท่ากับ ๔.๕๐ จาก 2 ปัจจัยดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบทบาทหน้าท่ีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรา ๗ มาตรา 8 และมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีพื้นท่ีรับผิดชอบ                    
(Area Based) และมีทิศทางเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือ
ชุมชนอื่น (กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. มหาวิทยาลัยควรวางแผน วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา และติดตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด
ท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๗ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ๑) ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา 
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละสังกัด ๒) ร้อยละของนักศึกษาครูท่ีผ่านการประเมินความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย ๓) ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู             
๔) ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้เข้าท างานท้ังในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี ๕) ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจั ย                
๖) ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ และ ๗) ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม                  
ท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี เพื่อให้มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. ควรทบทวนการก าหนดทุกตัวช้ีวัดให้มีลักษณะเป็น Objective and Key Results (OKRs) 
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยสามารถออกแบบการวัดและ
ประเมินผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ประเด็นเชิงพัฒนาท่ีครอบคลุมตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

๓. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ โครงการ 
อว. จ้างงาน และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” และสามารถด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์และประโยชน์อันน าไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ ่น              
หรือชุมชนอื่น  

๔. ควรทบทวนแผนและนโยบายระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินตนเอง                      
ของมหาวิทยาลัยท้ังด้านตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กร (Potential Indicator) และด้านตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
(Performance Indicator) และแผนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ในกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 

๕. ควรวัดความส าเร็จการด าเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยท่ีเช่ือมโยงกับ                   
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีมีการด าเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact Rankings 
 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

  การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย                             
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้
และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           

จ 
 
๓) การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ๔) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป 
ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จ านวน                  
๑,๐๖๒ คน พบว่า ผู้ประเมินเห็นว่าในภาพรวมผลการบริหารงานของมหาวิทยา ลัย ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับมากท้ังสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่                               
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารงานเชิงระบบ ตามล าดับ  ปีงบประมาณ                      
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงาน
เชิงระบบ และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านการบริหารงาน                       
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานเชิงระบบ และการบริหารงาน                   
ตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการบริหารงานทุกด้านมีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ             
กับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน ๑๒,๕๓๐ คน 
พบว่า นักศึกษาเห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน                      
พบว่า ด้านท่ี ๑ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย และด้านท่ี ๔ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านท่ี ๓ ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย                    
และด้านท่ี ๕ ด้านการให้บริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
  ๓. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับคณาจารย์ทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน 
๕๑๖ คน พบว่า คณาจารย์เห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                          
ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การให้บริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับคณาจารย์ และค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย ตามล าดับ  
   ๔. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี 
และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน โดยใช้แบบสอบถามกับผู้เกี่ยวข้อง  
ท่ีมีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับ ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 
    ๔.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี จ านวน ๒๒๖ คน โดยผู้ประเมินให้
ความเห็นในภาพรวมผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดีในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมาก และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ถึงปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 อยู่ ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                              
ด้านคุณลักษณะผู้น า และด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงาน



ฉ 
 
ตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 
ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และ                  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
   ๔.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ท้ังด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และด้านการบริหารงาน  
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารท้ังในกลุ่มคณาจารย์ และหัวหน้าส านักงาน หรือเจ้าหน้าท่ี จ านวน ๘๙๕ คน โดยผลการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ท้ัง ๓ ด้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับมากท้ังสามปี มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท้ังสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ วิทยาลัยการ
ดนตรี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็น ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/
ส านักงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย รองลงมาได้แก่ ศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี และบัณฑิตวิทยาลัย ตามล าดับ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ขอช่ืนชมกับผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของอธิการบดีและผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ท่ีอยู่ในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด เมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา จะมีค่าเฉล่ียในบางเรื่องเพิ่มขึ้นบ้าง บางเรื่องลดลงบ้าง 
แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในระดับมากเหมือนเดิม 

๒. ควรพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย และการให้บริการของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการลิฟต์ให้พร้อมใช้งาน การปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน และการจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

๓. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดการสนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้นโดยค านึงถึงความต้องการด้านการเรียนรู้ 

๔. ควรพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้
คณาจารย์และนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา 

๕. ควรส่งเสริมการใช้การวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้สร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มท่ี และท่ีส าคัญควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัย 

 

 ส่วนที่ ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ถึงวันท่ี ๒๔ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร และติดตามผลการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการฯ จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเป็นการตรวจเยี่ยม
ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ สรุปได้ดังนี้ 
 



ฉ 
 
ตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 
ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และ                  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
   ๔.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ท้ังด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และด้านการบริหารงาน  
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารท้ังในกลุ่มคณาจารย์ และหัวหน้าส านักงาน หรือเจ้าหน้าท่ี จ านวน ๘๙๕ คน โดยผลการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ท้ัง ๓ ด้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับมากท้ังสามปี มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท้ังสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ วิทยาลัยการ
ดนตรี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็น ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/
ส านักงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย รองลงมาได้แก่ ศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี และบัณฑิตวิทยาลัย ตามล าดับ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ขอช่ืนชมกับผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของอธิการบดีและผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ท่ีอยู่ในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด เมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา จะมีค่าเฉล่ียในบางเรื่องเพิ่มขึ้นบ้าง บางเรื่องลดลงบ้าง 
แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในระดับมากเหมือนเดิม 

๒. ควรพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย และการให้บริการของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการลิฟต์ให้พร้อมใช้งาน การปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน และการจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

๓. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดการสนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้นโดยค านึงถึงความต้องการด้านการเรียนรู้ 

๔. ควรพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้
คณาจารย์และนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา 

๕. ควรส่งเสริมการใช้การวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้สร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มท่ี และท่ีส าคัญควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัย 

 

 ส่วนที่ ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ถึงวันท่ี ๒๔ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร และติดตามผลการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการฯ จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเป็นการตรวจเยี่ยม
ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ สรุปได้ดังนี้ 
 

ช 
 
 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 
 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมคณะและหลักสูตรความเป็นเลิศ 
  ๑. การจัดสรรอัตราอาจารย์เพิ่มเติม เพื่อการทดแทนอาจารย์ ท่ีเกษียณอายุราชการ                 
และเพื่อให้มีจ านวนคุณสมบัติท่ีเพียงพอต่อการผลิตบัณฑิต และขออัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อให้                  
การด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. การจัดสรรงบประมาณ ห้องพัก ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนการสอนเพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร / ไม่ท่ัวถึง               
ควรเพิ่มจุดสัญญาณ และอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับ Wifi เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
รวมไปถึงการจัดซื้อ account zoom ให้สาขาวิชาละ ๑ account พร้อมด าเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม
ส าหรับการสอนแบบออนไลน์ 
 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  
1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหน่วยงานยังไม่เพียงพอ 
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน 

ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในแต่ละไตรมาส  
3. การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการด าเนินงานและ

การให้บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ  
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุน 
5. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้และบริหารงานโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 ปัญหาที่พบความแตกต่าง 
 ระดับคณะ/หลักสูตรความเป็นเลิศ 
  ๑. คณะครุศาสตร์ประสบปัญหาในการท างานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ท่ีขาดความต่อเนื่อง 
ในการผลิตผลงาน และช้ินงานท่ีสามารถน าไปประกวดตามเวทีต่าง ๆ เนื่องจากการปิดท าการตามเวลาราชการ 
ของมหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ ให้นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อน าไปประกวด
ในเวทีต่าง ๆ ท่ีมีช้ินงานขนาดใหญ่ สามารถท างานล่วงเวลาได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้สร้างช่ือเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย 
  ๒. คณะครุศาสตร์ เสนอถึงการจัดช่องทางในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีไม่มีค่าใช้จ่าย และการจัดแหล่งตีพิมพ์ส าหรับงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเผยแพร่
ผลงานสู่สาธารณชน 
 ๓. วิทยาลัยการดนตรีประสบปัญหาเรื่องอาคารเรียนท าให้ขาดห้องปฏิบัติการดนตรีและ 
ห้องซ้อมดนตรี จึงขอให้มีการจัดสรรการใช้งานอาคารเรียนของวิทยาลัยการดนตรีให้ชัดเจน และเอื้ออ านวยต่อ
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและการฝึกซ้อมดนตรี 



ซ 
 
 ๔. วิทยาลัยการดนตรีประสบปัญหาเนื่องจาก College of Music, BSRU ยังไม่ได้ยกระดับ
ให้เทียบเท่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในการเป็น College of Music จึงส่งผลต่อการประสานงานกับ
หน่วยงานด้านดนตรีท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท่ีต้องการจะท าความร่วมมือกับองค์กรท่ีมีมาตรฐาน
ทางด้านดนตรีท่ีองค์กรตรวจสอบทางวิชาชีพรองรับ  
 ๕. วิทยาลัยการดนตรีน าเสนอควรมีท่ีปรึกษาท่ีมีความหลากหลาย เช่น นักธุรกิจ นักสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร นักเศรษฐศาสตร์ นักการจัดการ เพื่อวิเคราะห์องค์กรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในมุมมอง
หลากหลายมิติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 ๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบปัญหาเรื่องฐานข้อมูลหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการ 
ท าวิจัยจึงต้องการให้เพิ่มฐานข้อมูลหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการท าวิจัยมากกว่าปัจจุบัน 
 ๗. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบปัญหาเรื่องข้อมูลของนักศึกษา ท่ีเกี่ยวกับสถานะ
ต่าง ๆ ควรด าเนินการให้เป็นปัจจุบันในระบบทันทีท่ีมีการอนุมัติ เช่น การลาออกของนักศึกษา เนื่องจาก
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในการท าประกันคุณภาพ  
 

   ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
  ๑. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้องการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส านักงาน 
เนื่องจากระบบโทรศัพท์ Analog เดิมมีปัญหาในการใช้งาน เช่น ผู้โทรเข้ามหาวิทยาลัยไปเจอคู่สายท่ีช ารุด  
จะได้ยินเสียงเป็นผู้โทรติดแต่ไม่มีผู้รับสาย ท าให้เกิดการเข้าใจผิดและน าไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจ และเสียงบ่น 
ตามหน้าส่ือสังคมออนไลน์ 
  ๒. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากระบบเครือข่ายมีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๐ ปี หากระบบเครือข่ายหยุดท างานกะทันหันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายอย่างมาก ท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ท้ังอาคาร และไม่สามารถใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติและระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการบริการได้ 
  ๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นควรให้พิจารณานโยบายในการผลักดันให้คณาจารย์ ท่ียัง 
ไม่เคยมีผลงานวิจัยมาก่อน จ าเป็นต้องท าผลงานวิจัยเพื่อร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๔. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเห็นควรให้ระบุเป้าหมายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ตามพันธกิจให้ชัดเจน เช่น จะมุ่งสู่การสร้างรายได้ การให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือการสร้างภาพลักษณ์โดยรวมให้แก่มหาวิทยาลัย และควรก าหนดบทบาทหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดีให้ชัดเจนว่าจะเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการ หรืออาจเป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ
ใหแ้กม่หาวิทยาลัย ซึ่งต้องเกิดจากบุคคลภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน  

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                  
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

  1. ขอช่ืนชมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ท่ีร่วมกัน
ด าเนินงานในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                     
อย่างเข้มแข็ง โดยมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการประชุม การจัดกิจกรรม                
ในโครงการต่างๆ ฯลฯ การจัดสวัสดิการเพื่อป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่บุคลากร นักศึกษา 
รวมท้ังประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีในการคัดกรองกลุ่มเส่ียง 



ซ 
 
 ๔. วิทยาลัยการดนตรีประสบปัญหาเนื่องจาก College of Music, BSRU ยังไม่ได้ยกระดับ
ให้เทียบเท่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในการเป็น College of Music จึงส่งผลต่อการประสานงานกับ
หน่วยงานด้านดนตรีท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท่ีต้องการจะท าความร่วมมือกับองค์กรท่ีมีมาตรฐาน
ทางด้านดนตรีท่ีองค์กรตรวจสอบทางวิชาชีพรองรับ  
 ๕. วิทยาลัยการดนตรีน าเสนอควรมีท่ีปรึกษาท่ีมีความหลากหลาย เช่น นักธุรกิจ นักสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร นักเศรษฐศาสตร์ นักการจัดการ เพื่อวิเคราะห์องค์กรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในมุมมอง
หลากหลายมิติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 ๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบปัญหาเรื่องฐานข้อมูลหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการ 
ท าวิจัยจึงต้องการให้เพิ่มฐานข้อมูลหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการท าวิจัยมากกว่าปัจจุบัน 
 ๗. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบปัญหาเรื่องข้อมูลของนักศึกษา ท่ีเกี่ยวกับสถานะ
ต่าง ๆ ควรด าเนินการให้เป็นปัจจุบันในระบบทันทีท่ีมีการอนุมัติ เช่น การลาออกของนักศึกษา เนื่องจาก
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในการท าประกันคุณภาพ  
 

   ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
  ๑. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้องการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส านักงาน 
เนื่องจากระบบโทรศัพท์ Analog เดิมมีปัญหาในการใช้งาน เช่น ผู้โทรเข้ามหาวิทยาลัยไปเจอคู่สายท่ีช ารุด  
จะได้ยินเสียงเป็นผู้โทรติดแต่ไม่มีผู้รับสาย ท าให้เกิดการเข้าใจผิดและน าไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจ และเสียงบ่น 
ตามหน้าส่ือสังคมออนไลน์ 
  ๒. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากระบบเครือข่ายมีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๐ ปี หากระบบเครือข่ายหยุดท างานกะทันหันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายอย่างมาก ท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ท้ังอาคาร และไม่สามารถใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติและระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการบริการได้ 
  ๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นควรให้พิจารณานโยบายในการผลักดันให้คณาจารย์ ท่ียัง 
ไม่เคยมีผลงานวิจัยมาก่อน จ าเป็นต้องท าผลงานวิจัยเพื่อร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๔. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเห็นควรให้ระบุเป้าหมายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ตามพันธกิจให้ชัดเจน เช่น จะมุ่งสู่การสร้างรายได้ การให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือการสร้างภาพลักษณ์โดยรวมให้แก่มหาวิทยาลัย และควรก าหนดบทบาทหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดีให้ชัดเจนว่าจะเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการ หรืออาจเป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ
ใหแ้กม่หาวิทยาลัย ซึ่งต้องเกิดจากบุคคลภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน  

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                  
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

  1. ขอช่ืนชมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ท่ีร่วมกัน
ด าเนินงานในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                     
อย่างเข้มแข็ง โดยมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการประชุม การจัดกิจกรรม                
ในโครงการต่างๆ ฯลฯ การจัดสวัสดิการเพื่อป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่บุคลากร นักศึกษา 
รวมท้ังประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีในการคัดกรองกลุ่มเส่ียง 

ฌ 
 
การเปิดศูนย์พักคอยส าหรับผู้ติดเช้ือ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ร่วมเป็นจิตอาสาลงพื้นท่ีเพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
  2. ควรวิเคราะห์ศักยภาพและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้าน เพื่อทบทวน 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยก าหนดเป้าหมายในการพลิกโฉม และแนวทางการขับเคล่ือนพัฒนาสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
ก าหนด 
  ๓. มหาวิทยาลัยต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีตอบสนอง                    
ต่อแผนพัฒนาความเป็นเลิศและแผนพลิกโฉมด้านตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential Indicator) ของการเป็น
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 

๔. ควรมีคณะกรรมการร่วมในการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื่อดูแลการผลิตครูและพัฒนาครูของคณะต่าง ๆ ท่ีอยู่แยกคณะกันให้มีสมรรถนะความเป็นครู              
โดยก าหนดสมรรถนะความเป็นครูตามเงื่อนไขของคุรุสภา และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และให้หลักสูตร
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของครุสภา ทุกคณะต้องสร้างวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู โดยมีเงื่อนไขเหมือนกัน 
และต้องมีแผนพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีสามารถผลิตครู                     
และพัฒนาครูท่ีมีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีโดดเด่นต่างจากสถาบันอื่น สอดคล้องกับความต้องการ                  
ในการใช้ครูของประเทศและเป็นแบบอย่างให้แก่สถาบนัอื่น  
  ๕. ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้ครู ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ใช้จริง เพื่อน ามาปรับปรุงคุณลักษณะท่ีผู้ใช้บัณฑิตต้องการอย่างแท้จริงในทศวรรษใหม่ เช่น การมีจิตอาสา 
ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ การเสียสละ ความอดทน การตรงต่อเวลา เป็นต้น 
  ๖. ควรพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรร่วมผลิตให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และการพัฒนาประเทศ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงาน                   
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
  ๗. การบริหารจัดการการเรียนการสอนและช้ันเรียนในแต่ละหลักสูตร ควรน า Digital Learning 
มาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีศักยภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ๘. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน ( WIL)                              
ท้ัง ๙ รูปแบบ เนื่องจากสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้โดยผสมผสานกับจัดการเรียนการสอนแบบ                     
Outcome-based Education ได้ 
  ๙. ควรบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (วิศวกรสังคม)        
เพื่อสร้างหรือน าผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น                  
ในพื้นท่ีเป้าหมาย 
  ๑๐. ควรจัดท าแผนการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างคณะเพื่อคัดเลือกปัญหาและท า
ข้อเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ่ท่ีให้ผลลัพธ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นและเชิงพาณิชย์ 
  1๑. ควรเพิ่มพื้นท่ีและจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกในการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อาทิ ห้องเรียนอัจฉริยะ ระบบ WIFI ห้องสมุดในลักษณะ Co-Working Space ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ ท่ีทันต่อ
เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต 
  ๑๒. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต้องก าหนดแผนพัฒนา
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี โดยก าหนดกรอบเวลาในการพัฒนาขึ้นเป็นวิทยาเขตให้ชัดเจน 



ญ 
 
  ๑๓. ควรพัฒนาการส่ือสารองค์กรของมหาวิทยาลัยในหลายช่องทางสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
นักเรียน  นักศึกษา บุคลากรในตลาดแรงงานและผู้สูงวัยเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสร้างความสนใจ                
ในการสมัครเรียนหรืออบรม 
  ๑๔. มหาวิทยาลัยควรมีเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรความเป็นเลิศโดยพิจารณาจาก                     
ด้านตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (Performance Indicator) และด้านตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร 
(Potential Indicator) ย้อนหลัง ๓ ปี และมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
 

 ส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 ผลการด าเนินงานเ พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความ เห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓               
ในภาพรวม มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ครอบคลุมตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมาและมีความสอดคล้องกับพันธกิจ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill / Newskill) หลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non degree) และระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ที่ตอบสนองความต้องการของประชากร
ทุกช่วงวัยในสังคมศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศและนักศึกษานานาชาติสู่การมีงานท า
และเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต จ านวน ๒๗ หลักสูตร และหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
จัดท าขึ้น จ านวน ๑๗ หลักสูตร 
  2) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์                 
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์                     
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๔ หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  
ของบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ ๓ ประการ คือ ด้านจิตสาธารณะ ด้านทักษะสื่อสารดี ด้านมีความเป็นไทย ให้แก่
นักศึกษาทุกชั้นปีให้แก่นักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๒๘,๖๕๓ คน ซึ่งประกอบด้วยโครงการด้านจิตสาธารณะ                  
ของนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายงานสรุปโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ ๒๑  
กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาตามมาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ (การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) โครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3) มหาวิทยาลัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนักศึกษาในการสร้างงานวิจัย 
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้จากการบูรณาการองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน ซึ่งมีจ านวน
ทั้งสิ้น ๓๐ ผลงาน ได้แก่ ประเภทงานวิจัย จ านวน ๑๕ ผลงาน ประเภทนวัตกรรม จ านวน ๙ ผลงาน และ
ประเภทงานสร้างสรรค์ จ านวน ๖ ผลงาน 
  4) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดด้านการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในลักษณะ Objectives 
and Key Result : OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์               
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และได้จัดท าแผนพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่ทุกภาคส่วน
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ในมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับคณะ ส านัก ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมชุมชนในการ
ก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการพัฒนาท้องถ่ิน ได้แก่ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๕ เขต พ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร จ านวน ๓ อ าเภอ พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ อ าเภอ โดยด าเนินการในรูปแบบของ                
การแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 
  5) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการบริหารจัดการที่ครอบคลุมด้านอัตราก าลังและการพัฒนา               
สายผู้สอนและสายสนับสนุนซึ่งก าหนดไว้ในแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             
มีระบบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่  ๒๑    
ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  ICT Integrated Learning และมีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (BSRU EIS)               
ที่สอดคล้องกับพันธกิจการด าเนินงาน ที่พัฒนาและดูแลโดยส านักคอมพิวเตอร์ ด้านอาคารสถานทีม่ีการพัฒนา
ภูมิทัศน์และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงขยายพ้ืนที่จอดรถเพ่ิมขึ้น                 
มีการปรับปรุงเครือข่ายไร้สายภายในเขตพ้ืนที่อ านวยการ ขยายจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต            
ไร้สาย (Access Point) และปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ทั้งเสาสัญญาณ Suriya – Wifi และ 
BSRU – Wifi ให้สามารถรองรับการขอใช้บริการของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ดูแลความสะอาดห้องน้ าให้ดีขึ้น 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  1. มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 
  2. ควรด าเนินการวิเคราะห์แนวโน้ม สภาวการณ์ของประเทศ และศักยภาพของมหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างเข้มแข็ง และความเป็นเลิศทางวิชาการในกลุ่ม
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 
  3. ควรมุ่งเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เชิง พ้ืนที่ 
ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “สถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตและ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล” และสอดคล้องตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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ฐ 
 

 
 

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

 ประโยชน์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 6 
บทที่ ๒ สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 7 

 ภูมิหลัง ๙ 
 ปรัชญา คติพจน์ประจ ามหาวิทยาลัย ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   ๑๑ 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิต วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ ๑๑ 
 โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ๑๓ 
 ข้อมูลจ านวนบุคลากร ๑๕ 
 ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ๑๖ 
 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 20 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
20 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 21 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  ๒3 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับระดับหน่วยงานสนับสนุน (ส านักงานคณบดี/

ส านักงาน/สถาบัน/ศูนย์ และโรงเรียนสาธิต) ประจ าปีการศึกษา 2563 
๒6 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  27 
บทที่ ๓ วิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 29 

 ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้ านสมเด็จ เจ้ าพ ระยา ระยะ  ๕  ปี                 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 

๓1 

 ส่วนท่ี ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

32 

 ส่วนท่ี ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 38 
 ส่วนท่ี ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
            ของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวทิยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

40 

 
 

  

 

 



ฑ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
บทที่ ๔ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 43 
 ผลการประเมินส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ มห าวิท ยา ลัยราชภั ฏ บ้ าน สม เด็ จ เจ้ าพ ระยา ระยะ  ๕  ปี                 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 

43 

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

94 

 ผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

97 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

134 

 ผลการประเมินส่วนท่ี ๓ การตรวจเย่ียมหน่วยงาน 137 
 สรุปผลการประเมินส่วนที่  ๓  ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรวมจากการตรวจเย่ียมหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 

185 

 ผลการประเมินส่วนที่  ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน   
ผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

189 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน       
ผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

200 

ภาคผนวก 203 
 ภาคผนวก ก บทสรุปย่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
205 

 ภาคผนวก ข พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ค าส่ัง ท่ีเกี่ยวข้อง 215 
 ภาคผนวก ค คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ภาคผนวก ง ปฏิทินการปฏิบัติงานฯ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ภาคผนวก จ ภาพกิจกรรมการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

225 
 

233 
265 

 



ฑ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
บทที่ ๔ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 43 
 ผลการประเมินส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ มห าวิท ยา ลัยราชภั ฏ บ้ าน สม เด็ จ เจ้ าพ ระยา ระยะ  ๕  ปี                 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 

43 

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

94 

 ผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

97 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

134 

 ผลการประเมินส่วนท่ี ๓ การตรวจเย่ียมหน่วยงาน 137 
 สรุปผลการประเมินส่วนที่  ๓  ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรวมจากการตรวจเย่ียมหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 

185 

 ผลการประเมินส่วนที่  ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน   
ผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

189 

 สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน       
ผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

200 

ภาคผนวก 203 
 ภาคผนวก ก บทสรุปย่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
205 

 ภาคผนวก ข พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ค าส่ัง ท่ีเกี่ยวข้อง 215 
 ภาคผนวก ค คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ภาคผนวก ง ปฏิทินการปฏิบัติงานฯ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ภาคผนวก จ ภาพกิจกรรมการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

225 
 

233 
265 

 

ฒ 
 

 
 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางท่ี ๑ จ านวนบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/ประเภทสายงาน ๑๕ 
ตารางท่ี ๒ จ านวนบุคลากรสายสอนท้ังหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/คุณวุฒิการศึกษา ๑5 
ตารางท่ี ๓ จ านวนบุคลากรสายสอนท้ังหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/สภาพการปฏิบัติงาน ๑๖ 
ตารางท่ี ๔ จ านวนบุคลากรสายสอนท้ังหมด จ าแนกตามหน่วยงาน/ต าแหน่งทางวิชาการ 1๖ 
ตารางท่ี ๕ จ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ าแนกตาม ประเภท

นักศึกษา/ระดับการศึกษา 
๑6 

ตารางท่ี ๖ สรุปรวมเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 
ตารางท่ี ๗ สรุปรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามแผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
17 

ตารางท่ี ๘ สรุปรวมงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามแผนงาน 
ผลผลิต/โครงการ 

18 

ตารางท่ี ๙ สรุปรวมเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามแผนงาน ผลผลิต/
โครงการ 

19 

ตารางท่ี 10 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 20 
ตารางท่ี 11 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
20 

ตารางท่ี 12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 2๑ 
ตารางท่ี 13 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ๒3 
ตารางท่ี ๑4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน (ส านักงาน

คณบดี/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และโรงเรียนสาธิต) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
๒6 

ตารางท่ี ๑5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 27 
ตารางท่ี ๑๒ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) 
ฉบับปรับปรุง จ าแนกตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

๔6 

ตารางท่ี ๑7 การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

๔7 

ตารางท่ี ๑8 ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น                     
ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

55 

ตารางท่ี ๑9 การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 

55 

ตารางท่ี 20 ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ เรื่องการผลิตครูตามยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

63 

 

 



ณ 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี 21 การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ 
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

64 

ตารางท่ี 22 ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น                 
ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต
บัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

73 

ตารางท่ี 23  การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

73 

ตารางท่ี ๒4 ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
ท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

82 

ตารางท่ี 25 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กรและตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน
เพื่อจัดกลุ่ม 

90 

ตารางท่ี 26 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน               
เพื่อจัดกลุ่ม 

93 

ตารางท่ี ๒7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 97 
ตารางท่ี ๒8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

98 

ตารางท่ี ๒9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 

99 

ตารางท่ี 30 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

100 

ตารางท่ี 31 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

101 

ตารางท่ี 32 จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 103 
ตารางท่ี 33 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา

ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

104 

ตารางท่ี 34 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย 

105 

 
 



ณ 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี 21 การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ 
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

64 

ตารางท่ี 22 ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น                 
ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต
บัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

73 

ตารางท่ี 23  การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

73 

ตารางท่ี ๒4 ผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
ท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

82 

ตารางท่ี 25 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กรและตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน
เพื่อจัดกลุ่ม 

90 

ตารางท่ี 26 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน               
เพื่อจัดกลุ่ม 

93 

ตารางท่ี ๒7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 97 
ตารางท่ี ๒8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

98 

ตารางท่ี ๒9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 

99 

ตารางท่ี 30 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

100 

ตารางท่ี 31 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

101 

ตารางท่ี 32 จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 103 
ตารางท่ี 33 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา

ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

104 

ตารางท่ี 34 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย 

105 

 
 

ด 
 

 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี 35 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา                          

ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการจัด             
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

105 

ตารางท่ี 36 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา                          
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยม
องค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

106 

ตารางท่ี ๓7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรม
การสอนของคณาจารย์ 

107 

ตารางท่ี 38 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้บริการ
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย 

108 

ตารางท่ี ๓9 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาต่อส่ิงท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

109 

ตารางท่ี 40 การมีงานท าของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 110 
ตารางท่ี 41 สมรรถนะ (Skill) ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอเมื่อส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย 
110 

ตารางท่ี 42 จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 111 

ตารางท่ี 43 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์                           
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

112 

ตารางท่ี 44 
 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์                     
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย 

113 

ตารางท่ี 45 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ 
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยม
องค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

114 

ตารางท่ี 46 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ 
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรม
การสอนของคณาจารย์ 

115 

ตารางท่ี ๔7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้บริการ
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย 

116 

ตารางท่ี ๔8 จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 119 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี ๔9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดีโดยรวม 120 
ตารางท่ี 50 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท

หน้าท่ีของอธิการบดี ด้านคุณลักษณะผู้น า 
121 

ตารางท่ี 51 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของอธิการบดี ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี 

122 

ตารางท่ี 52 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
อธิการบดี ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

123 

ตารางท่ี 53 จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 125 
ตารางท่ี 54 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ

ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เปรียบเทียบ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

126 

ตารางท่ี 55 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน               
ด้านคุณลักษณะผู้น า 

127 

ตารางท่ี 56 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน           
ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี 

128 

ตารางท่ี ๕7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

129 

ตารางท่ี ๕8   จ านวนผู้ประเมิน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน           
โดยรวมท้ัง ๓ ด้าน จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/
ส านักงาน            

130 

ตารางท่ี ๕9 
 
 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านคุณลักษณะ
ผู้น า จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน            

131 
 

 
ตารางท่ี 60 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ

ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านการบริหารงาน
ตามหน้าท่ี จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน 

132 

ตารางท่ี 61 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน 

133 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี ๔9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดีโดยรวม 120 
ตารางท่ี 50 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท

หน้าท่ีของอธิการบดี ด้านคุณลักษณะผู้น า 
121 

ตารางท่ี 51 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของอธิการบดี ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี 

122 

ตารางท่ี 52 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
อธิการบดี ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

123 

ตารางท่ี 53 จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 125 
ตารางท่ี 54 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ

ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เปรียบเทียบ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

126 

ตารางท่ี 55 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน               
ด้านคุณลักษณะผู้น า 

127 

ตารางท่ี 56 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน           
ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี 

128 

ตารางท่ี ๕7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

129 

ตารางท่ี ๕8   จ านวนผู้ประเมิน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน           
โดยรวมท้ัง ๓ ด้าน จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/
ส านักงาน            

130 

ตารางท่ี ๕9 
 
 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านคุณลักษณะ
ผู้น า จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน            

131 
 

 
ตารางท่ี 60 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ

ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านการบริหารงาน
ตามหน้าท่ี จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน 

132 

ตารางท่ี 61 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน 
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สารบัญแผนภูมิ 
 

  หน้า 
แผนภูมิท่ี ๑ แสดงร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย 

และต่ ากว่าเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์             
เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

54 

แผนภูมิท่ี ๒ แสดงร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตาม
เป้าหมาย และต่ ากว่าเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและ
พัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

63 

แผนภูมิท่ี ๓ แสดงร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตาม
เป้าหมาย และต่ ากว่าเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัยสู่ความเปน็เลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

72 

แผนภูมิท่ี ๔ แสดงร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตาม
เป้าหมาย และต่ ากว่าเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

81 

แผนภูมิท่ี ๕ สถานภาพผู้ประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

98 

แผนภูมิท่ี ๖ การประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวม 
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

99 

แผนภูมิท่ี ๗ สถานภาพผู้ประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

104 

แผนภูมิท่ี ๘ การประเมินการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

105 

แผนภูมิท่ี ๙ สถานภาพผู้ประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

112 

แผนภูมิท่ี ๑๐ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

113 

แผนภูมิท่ี ๑1 สถานภาพผู้ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี 120 
แผนภูมิท่ี ๑2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี โดยรวม เปรียบ เทียบระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
121 

แผนภูมิท่ี ๑3 สถานภาพผู้ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน  

126 

แผนภูมิท่ี ๑4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ส านักงาน โดยรวม เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

127 
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สารบัญแผนภาพ 
  หน้า 
แผนภาพท่ี ๑ การจัดโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1๒ 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 
 

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

 ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้ปรัชญำของมหำวิทยำลัยท่ีว่ำ “มุ่งสร้ำงมหำวิทยำลัยคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล”                    
โดยยึดถือเป็นแนวทำงกำรขับเคล่ือนมหำวิทยำลัย เนื่องจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ      
เป็นสถำบันกำรศึกษำท่ีเก่ำแก่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีคุณภำพ มำตรฐำน และควำมเป็นเลิศในกำรปฏิบัติงำน
หลำยประกำร โดยเฉพำะด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงวัฒนธรรมและกำรสร้ำงเครือข่ำยสำยสัมพันธ์กับประเทศ 
ในกลุ่มอำเซียน มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำ แก้ปัญหำ และช้ีน ำสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อีกท้ังมหำวิทยำลัย              
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพื่อก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย                    
สู่คุณภำพมำตรฐำนสำกลและสอดคล้องตำมแนวทำงกำรยกระดับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ท่ีมุ่งเน้นให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิ่น  
ตำมพระบรมรำโชบำยท่ีมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้ำน ๑) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ๒) มีพื้นฐำน
ชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงำนท ำ มีอำชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองท่ีดี และกำรส่งเสริมแนวทำงกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์นี้ได้น ำกรอบกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยกลุ่มใหม่หรือมหำวิทยำลัยเชิงพื้นท่ี (Area based university) 
ตำมนโยบำยของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยยกระดับให้มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำโชบำย และนโยบำยของรัฐบำลและทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศ ทำงเศรษฐกิจ กำรลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ (Mega Project) ของรัฐบำล กำรเข้ำสู่ภำวะสังคม
สูงวัยและกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ดังนั้นแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยจึงสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีก ำหนดให้ส่วนรำชกำรปรับระบบ 
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กำรบริหำรจัดกำรให้เป็นกำรบริหำรงำนเชิงยุทธศำสตร์ท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยส่วนรำชกำรต่ำง ๆ จะต้องวำงแผน
ยุทธศำสตร์ เพื่อก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร อันประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ 
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดผลงำนหลัก และกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนไว้
ล่วงหน้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม อีกท้ังสอดคล้องกับมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ท่ีระบุให้สถำบันอุดมศึกษำมีหน้ำท่ีและอ ำนำจ ๕ ด้ำน คือ กำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรม 
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม กำรทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และหน้ำท่ีและอ ำนำจอื่นตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด และกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ และแผนด้ำนกำรอุดมศึกษำ และ 
สนองต่อควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประเทศด้ำนต่ำง ๆ ท้ังนี้ในกำรด ำเนินกำรทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จ ำเป็นต้องเช่ือมโยงผลงำนของคณะและหน่วยงำนสนับสนุนทุกหน่วยงำนมำเป็นส่วนหนึ่ง
เพื่อบ่งช้ีผลส ำเร็จของงำนโดยรวม รวมท้ังสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกบุคลำกรภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ท่ีมีมุมมองต่อมหำวิทยำลัยในกำรสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ทำงบวกและทำงลบ และกำรประเมินผลของ              
กำรด ำเนินงำนตามศักยภาพองค์กรท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ (Performance) และศักยภำพ
องค์กร (Potential) เพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเ ชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม  ๓                   
ท่ีเน้นพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนความเป็นเลิศและแผนพลิกโฉม                   
เสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
 

ขอบเขตกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมนิผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการก ากับ ดูแลการ
ด า เนิน ง าน ให้ เ ป็น ไปตามนโยบายและ เป้ าหมาย ท่ีสภามหาวิ ทยา ลัยก าหนด และสนับสนุ น  
ให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและ                 
ผู้รับการประเมินอย่างสร้างสรรค์  และใช้กระบวนการประเมิน ท่ีมีบรรยากาศของความสัมพันธ์ 
แบบกัลยาณมิตร จึงได้ก าหนดประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ โดยแยกออกเป็น ๔ ส่วน 
ดังนี้  
 

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

 

ด ำเนินกำรศึกษำและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔           
ตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

๑) ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมท่ีมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีสอดคล้องและรองรับในแต่ละยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แนวทำง 
กำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด และเป้ำหมำยท่ีระบุไว้ในแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 

๒) ผลกำรด ำเนินงำนท่ีรองรับในแต่ละยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ท่ีก ำหนดไว้ในแผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง  
และตำมพระบรมรำโชบำยรัชกำลท่ี ๑๐ เรื่องกำรพัฒนำท้องถิ่น และกำรผลิตและพัฒนำครู 
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๓) ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมนโยบำยรัฐบำล ได้แก่ โครงกำร อว. จ้ำงงำน และ
โครงกำรมหำวิทยำลัยสู่ต ำบล สร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” 

๔) กำรรำยงำนผลของกำรด ำเนินงำนท่ีสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
(Performance) และด้ำนศักยภำพองค์กร (Potential) เพื่อใช้เป็นตัวช้ีวัด ( Indicator) ในการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ ท่ีเน้นพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 

 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 ด ำเนินกำรสอบถำมควำมคิดเห็นเพื่อประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย โดยใช้แบบสอบถำมจำกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

 ๑) ผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 ๒) ผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 ๓) ผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 ๔) ผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย อธิกำรบดี 

ผู้บริหำรคณะ วิทยำลัย บัณฑิตวิทยำลัย โรงเรียน ส ำนัก สถำบัน ศูนย์ ส ำนักงำน และหน่วยงำน  
 จำกผลท่ีได้รับจำกส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ น ำมำสังเครำะห์ให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีมี

ประสิทธิภำพ (Performance) และศักยภำพองค์กร (Potential) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ในการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ ท่ีเน้นพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  
 

 ส่วนที่ ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย เพื่อรับทรำบ  
ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกสภำมหำวิทยำลัยหรือจำกฝ่ำยบริหำร  
โดยเป็นกำรตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี้ 

๑) ตรวจเยี่ยมหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอนระดับคณะ วิทยำลัย ในหลักสูตรโดดเด่น
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด รวมท้ังบัณฑิตวิทยำลัย และโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

๒) ตรวจเยี่ยมหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับส ำนัก สถำบัน ศูนย์ 
๓) ตรวจเยี่ยมผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่น  

๓.๑) โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริกำรของมหำวิทยำลัยในกรุงเทพมหำนคร 
และจังหวัดสมุทรสำครจ ำนวน ๑ - ๒ แห่ง ตำมท่ีมหำวิทยำลัยเสนอ 

๓.๒) โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริกำรของมหำวิทยำลัย ในอ ำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ ำนวน ๑ - ๒ แห่ง ตำมท่ีมหำวิทยำลัยเสนอ 

ผลกำรสังเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนของคณะกรรมกำรฯ ได้จัดท ำ
ข้อเสนอกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมโดดเด่นแตกต่ำงจำกสถำบันอื่น และสอดคล้องกับกำรใช้งำน พร้อมท้ังเสนอให้มี
กำรพัฒนำท้ังสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน พร้อมท้ังกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพื่อเน้นควำมเป็นเลิศในกำรผลิต



6๖ 

บัณฑิต กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรท่ีตอบสนองตัวช้ีวัดกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำ ท่ีเน้นกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนอื่น  
 

 ส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และสัมภำษณ์รองอธิกำรบดี 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีท่ีด ำเนินกำรบริหำรงำนและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนในทุกภำคส่วนตำมแผนกำรด ำเนินงำน
เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำมควำมเห็น 
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ท่ีน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังในระดับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน 
  ผลของกำรสังเครำะห์กำรประเมินส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ ได้ข้อมูลสำรสนเทศเชิงประจักษ์ 
ซึ่งเป็นปัจจุบันท้ังในรูปของผลส ำเร็จและเชิงศักยภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง  
เพื่อน ำไปท ำแผนยุทธศำสตร์ต่อไป 
 

ประโยชน์ของกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

๑. ได้ทราบผลการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 

๒. ได้ทราบผลการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

๓. ได้ทราบความคิดเห็นในการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัย
ในระดับคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก  สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน ๒ โรงเรียน และชุมชน/องค์กรในพื้นท่ีบริการของ
มหาวิทยาลัยจากโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในอ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๔. ได้ทราบข้อมูลสารสนเทศท้ังในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภำพ (Performance) และ
ด้ำนศักยภำพองค์กร (Potential) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  

 
 



7๖ 

บัณฑิต กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรท่ีตอบสนองตัวช้ีวัดกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำ ท่ีเน้นกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น
หรอืชุมชนอื่น  
 

 ส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และสัมภำษณ์รองอธิกำรบดี 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีท่ีด ำเนินกำรบริหำรงำนและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนในทุกภำคส่วนตำมแผนกำรด ำเนินงำน
เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำมควำมเห็น 
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ท่ีน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังในระดับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน 
  ผลของกำรสังเครำะห์กำรประเมินส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ ได้ข้อมูลสำรสนเทศเชิงประจักษ์ 
ซึ่งเป็นปัจจุบันท้ังในรูปของผลส ำเร็จและเชิงศักยภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง  
เพื่อน ำไปท ำแผนยุทธศำสตร์ต่อไป 
 

ประโยชน์ของกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

๑. ได้ทราบผลการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 

๒. ได้ทราบผลการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

๓. ได้ทราบความคิดเห็นในการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัย
ในระดับคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก  สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน ๒ โรงเรียน และชุมชน/องค์กรในพื้นท่ีบริการของ
มหาวิทยาลัยจากโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในอ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๔. ได้ทราบข้อมูลสารสนเทศท้ังในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภำพ (Performance) และ
ด้ำนศักยภำพองค์กร (Potential) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  

 
 

 
 
 
 

บทที่ ๒ 
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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บทที่ ๒ 
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 

ภูมิหลัง 
 

 สถานศึกษาซึ่งเป็นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ในปัจจุบันนี้ได้ใช้
ประโยชน์เพื่อการศึกษามาเป็นเวลา ๑๒๐ ปีเศษ จุดเริ่มต้นเกิดจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ท่ีทรงมีพระราชประสงค์จะต้ังโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ 
โดยโปรดให้จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการเรื่องนี้ โดยมีพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ 
เป็นประธานท่ีประชุม เห็นว่าจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย 
หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้น้อมเกล้าถวายไว้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นท่ีกว้างขวางใหญ่โต เห็นสมควร
จัดต้ังเป็นโรงเรียนให้ช่ือว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เปิดเรียนต้ังแต่วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๙ ชาวบ้านนิยม
เรียกว่า “โรงเรียนฟากขะโน้น” หรือ “โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตราของโรงเรียนเป็นรูปจุฬมงกุฎ 
การแต่งกายนุ่งผ้าสีฟ้าครามแก่ เส้ือขาว มีนายเอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 

  ครั้นต่อมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นล าดับ ท าให้สถานท่ีคับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัย จึงย้าย
ไปอยู่ท่ีต าบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวังสระประทุม จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ก็ว่างลง ในขณะนั้นการศึกษา
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  การจัดการศึกษาฝึกหัดครูระยะนั้น ได้ขยายตัวออกไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น จึงท าให้ความจ าเป็น
ท่ีจะส่งนักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯ ท่ีบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อยลง ทางราชการเห็นว่าการฝึกหัดครูท่ีมีอยู่เดิม
จะให้ได้ประโยชน์อย่างสูง ควรจัดเป็นโรงเรียนประจ า จึงให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์ ซึ่งเป็น
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 พ.ศ. ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปสังกัดเป็นแผนกหนึ่งในโรงเรียนข้าราชการพลเรือน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          
ในปัจจุบัน) แต่ยังต้ังอยู่ท่ีเดิม จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ท่ีวังใหม่ (กรีฑาสถานแห่งชาติ            
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 โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงมาต้ังแต่อดีต มีสีประจ าโรงเรียน 
คือ ม่วงและขาว อักษรย่อของโรงเรียน คือ บ.ส. มีคติพจน์ประจ าโรงเรียน คือ “สจฺจํเว อมตา วาจา”และ      
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ตราประจ าโรงเรียน คือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์
ท่ีกล่าวมานี้เป็นรากฐานท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบัน 
 

 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน
ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จึงมอบท่ีดินบริเวณต าบลบางไส้ไก่            
และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิม เพื่อสร้างหอนอนและโรงเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ท่ีแห่งใหม่นี้
ต้ังแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งเป็นสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้น               
มีการศึกษาถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๗ - ม.๘) 
 

 ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูเพิ่มขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู          
อีกแผนกหนึ่งท่ีโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  
คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัดท่ีส าเร็จ                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ และได้เปิดสอนหลักสูตรครูประถม (ป.ป.) เป็นโรงเรียนประจ า ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๙              
ได้ยุบหลักสูตรดังกล่าว และได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) กับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) 
 

 พ.ศ. ๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครู          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

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

 เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” พร้อมกับพระราชทานตรา
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ ให้เป็นตราเครื่องหมายของสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ 
ชาว “ราชภัฏ” ทุกคนได้ตระหนักในพระราชปณิธานของพระองค์ ท่ีมุ่งหวังให้สถาบันราชภัฏ เป็นท่ีพึ่งและ 
เป็นผู้น าทางปัญญาให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น และผลจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๓๘  
ท าให้สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้องปฏิบัติภารกิจในฐานะอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ท าหน้าท่ี
ให้บริการวิชาการ โดยมี จุดมุ่ งหมายในการสร้างและพัฒนาคนให้มีความรู้ทางวิชาการ พัฒนาคน  
ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพพร้อม ๆ กับการสร้างองค์ความรู้ท่ียังประโยชน์ในเชิงวิชาการและ
น าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
 

จวบจนในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏ ท้ัง ๔๑ แห่ง ต่างปิติกันถ้วนหน้า 
ด้วยในพระราชวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยท่ีเป็นการสมควรจัดต้ัง “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ในครั้งนี้ และจากการเปล่ียนแปลงสถานะดังกล่าว 



11๑๐ 
 
ตราประจ าโรงเรียน คือ รูปเสมาสุริยมณฑล เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สัญลักษณ์
ท่ีกล่าวมานี้เป็นรากฐานท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบัน 
 

 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการได้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) และได้ตัดถนน
ผ่านโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จึงมอบท่ีดินบริเวณต าบลบางไส้ไก่            
และตอนใต้ของโรงเรียนศึกษานารีเดิม เพื่อสร้างหอนอนและโรงเรียน และได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ ณ ท่ีแห่งใหม่นี้
ต้ังแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งเป็นสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ขณะนั้น               
มีการศึกษาถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๗ - ม.๘) 
 

 ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูเพิ่มขึ้น จึงให้เปิดสอนแผนกฝึกหัดครู          
อีกแผนกหนึ่งท่ีโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  
คู่กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูแห่งนี้เปิดรับนักเรียนทุนของจังหวัดท่ีส าเร็จ                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ และได้เปิดสอนหลักสูตรครูประถม (ป.ป.) เป็นโรงเรียนประจ า ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๙              
ได้ยุบหลักสูตรดังกล่าว และได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) กับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) 
 

 พ.ศ. ๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครู          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

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

 เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” พร้อมกับพระราชทานตรา
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ ให้เป็นตราเครื่องหมายของสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ 
ชาว “ราชภัฏ” ทุกคนได้ตระหนักในพระราชปณิธานของพระองค์ ท่ีมุ่งหวังให้สถาบันราชภัฏ เป็นท่ีพึ่งและ 
เป็นผู้น าทางปัญญาให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น และผลจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๓๘  
ท าให้สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้องปฏิบัติภารกิจในฐานะอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ท าหน้าท่ี
ให้บริการวิชาการ โดยมี จุดมุ่ งหมายในการสร้างและพัฒนาคนให้มีความรู้ทางวิชาการ พัฒนาคน  
ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพพร้อม ๆ กับการสร้างองค์ความรู้ท่ียังประโยชน์ในเชิงวิชาการและ
น าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
 

จวบจนในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏ ท้ัง ๔๑ แห่ง ต่างปิติกันถ้วนหน้า 
ด้วยในพระราชวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยท่ีเป็นการสมควรจัดต้ัง “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ในครั้งนี้ และจากการเปล่ียนแปลงสถานะดังกล่าว 

๑๑ 
 

ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกข้อบังคับ ระ เบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
ได้เองอย่างเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น  

 

ปรัชญา   :   “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล” 
  

คติพจน์ประจํามหาวิทยาลัย   :   สจฺจ เว อมตา วาจา “ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย” 
 

ปณิธาน   :   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นท่ีจะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพท่ีเปี่ยมด้วย
คุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษา การส่ือสารและเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   :   เช่ียวชาญในศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต   :   บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะ 
การส่ือสารดีและมีความเป็นไทย 

 

วิสัยทัศน์   :   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันช้ันน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิต 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีคุณภาพ  
ได้มาตรฐานสากล 

 

ค่านิยมองค์กร   :   MORALITY  
Moral   :  คุณธรรมประจ ำใจ  
Orderliness  :  วินัยประจ ำตน 
Responsibility  :  เป่ียมล้นรับผิดชอบ  
Adoration :  มอบใจให้องค์กร 
Loveliness  :  เอื้ออำทรแบ่งปัน 
Innovation  :  สร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่  
Teamwork  :  ร่วมใจพัฒนำ  
Yield   :  น ำพำสู่ควำมส ำเร็จ 

 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ให้มีการบูรณาการความเช่ียวชาญของสาขาวิชา

ต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิต

บัณฑิต 
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ในท้องถิ่น และชุมชน  
๔. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล   
๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
 



12๑๒ 
 
 

 

หน่วยงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตหรือนักเรียน 

 
คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ 

   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  วิทยาลัยการดนตรี 

   
บัณฑิตวิทยาลัย  โรงเรียนสาธิต 

 

หน่วยงานสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน 
 

ส านักงานอธิการบดี  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองบริหารงานบุคคล 
- กองคลัง 
- กองอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

  
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักกิจการนักศึกษา 

   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักคอมพิวเตอร์ 

   
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

   
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

               
 

แผนภาพที่ ๑ การจัดโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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หน่วยงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตหรือนักเรียน 

 
คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ 

   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  วิทยาลัยการดนตรี 

   
บัณฑิตวิทยาลัย  โรงเรียนสาธิต 

 

หน่วยงานสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน 
 

ส านักงานอธิการบดี  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองบริหารงานบุคคล 
- กองคลัง 
- กองอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

  
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักกิจการนักศึกษา 

   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักคอมพิวเตอร์ 

   
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

   
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

               
 

แผนภาพที่ ๑ การจัดโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

๑๓ 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (รายงานข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังนี้ 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ดร.สุรัฐ   ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายวรพงษ์   วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม   สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนบริหาร 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนบริหาร 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนบริหาร 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนบริหาร 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์   สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์   วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ 

และข้าราชการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 

                 ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 
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คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย 
  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล ท่ีปรึกษา 
๓.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิการบดี 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิการบดี 
๖. รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี 
๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี 
๘. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี 
๙. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 

๑๐. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสด์ิชัย ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๙. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒๒. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
๒๓. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ 

และเครือข่ายอาเซียน 
๒๕. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
๒๖. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๗. ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
๓๐. อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 

และสารสนเทศ 
๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
๓๒. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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๑๕ 
 

จํานวนบุคลากรทั้งหมด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตารางท่ี ๑ จํานวนบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหน่วยงาน / ประเภทสายงาน 
 

 

ตารางท่ี ๒ จํานวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด จําแนกตามหน่วยงาน / คุณวุฒิการศึกษา 
 

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

คณะครุศาสตร์  ๑ ๒๘ ๔๓ ๗๒ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๑ ๘๖ ๔๕ ๑๓๒ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑ ๗๗ ๗๓ ๑๕๑ 
คณะวิทยาการจัดการ - ๕๘ ๑๘ ๗๖ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ - ๓๔ ๑๗ ๕๑ 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ๑๕ ๒๘ ๓ ๔๖ 
วิทยาลัยการดนตร ี - ๑๘ ๑๖ ๓๔ 

รวม ๑๘ ๓๒๙ ๒๑๕ ๕๖๒ 
 
 

 
 
 

หน่วยงาน 

ประเภทสายงาน 
สายสอน (คน) สายสนับสนุน (คน) 

รวม 
(คน) พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย  

ข้าราชการ 
 

รวม 
สายสอน 

ข้าราชการ 
(PC) 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลกูจ้าง 
มหาวทิยาลยั 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย รวม 

สาย 
สนับสนุน 

งปม.
แผ่นดิน 

งปม.
รายได้ 

งปม.
แผ่นดิน 

งปม.
รายได้ 

คณะครุศำสตร์ - ๕๑ ๑ ๒๐ ๗๒ ๑ ๑ - - ๙ - ๑๑ ๘๓ 
คณะมนุษยศำสตร์ฯ - ๑๐๒ ๗ ๒๓ ๑๓๒ ๑ - ๑ - ๘ ๑ ๑๑ ๑๔๓ 
คณะวิทยำศำสตร์ฯ - ๑๒๓ ๕ ๒๓ ๑๕๑ ๑ ๓ - ๑ ๙ ๕ ๑๙ ๑๗๐ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร - ๕๘ ๒ ๑๖ ๗๖ ๑ - - ๑ ๑๓ - ๑๕ ๙๑ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ - ๔๔ ๓ ๔ ๕๑ - - - - ๒ - ๒ ๕๓ 
วิทยำลยักำรดนตรี - ๒๙ - ๕ ๓๔ - - - - ๓ ๒ ๕ ๓๙ 
บัณฑิตวิทยำลัย - - - - - - ๑ - - ๗ - ๘ ๘ 
โรงเรียนสำธิต มรภ.บ้ำนสมเด็จฯ - ๓๑ ๑๕ - ๔๖ - ๑ ๑ - ๔ ๑ ๗ ๕๓ 
ส ำนักงำนอธกิำรบด ี - - - - - ๕ ๙ ๕ ๓๐ ๕๒ ๓๕ ๑๓๖ ๑๓๖ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ - - - - - ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๓ ๕ ๒๕ ๒๕ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ - - - - - ๑ ๑ - ๕ ๑๐ ๑ ๑๘ ๑๘ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - - - ๑ - ๓ ๑ ๕ ๕ 
ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ - - - - - - ๒ - - ๗ ๑ ๑๐ ๑๐ 
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ - - - - - - ๑ - - ๖ ๒ ๙ ๙ 
ส ำนักคอมพิวเตอร ์ - - - - - - ๕ - ๑ ๙ ๑ ๑๖ ๑๖ 
สถำบันวิจยัและพัฒนำ - - - - - - ๑ - - ๗ - ๘ ๘ 
ส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ - - - - - - ๒ - - - ๓ ๕ ๕ 
หน่วยตรวจสอบภำยใน - - - - - ๑ ๒ ๑ - ๑ ๒ ๗ ๗ 
ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี - - - - - - - - ๓ ๓ ๒ ๘ ๘ 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย - - - - - - - - - ๔ ๔ ๘ ๘ 

รวม - ๔๓๘ ๓๓ ๙๑ ๕๖๒ ๑๒ ๓๒ ๑๑ ๔๒ ๑๗๐ ๖๖ ๓๓๓ ๘๙๕ รวมทั้งสิ้น ๕๖๒ ๓๓๓ 



16๑๖ 
 
ตารางที่ ๓ จํานวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด จําแนกตามหน่วยงาน / สภาพการปฏิบัติงาน 
 

หน่วยงาน 
สภาพการปฏิบัติงาน (คน) รวม 

(คน) ปฏิบัติราชการ ไปช่วย
ราชการ ลาศึกษาต่อ 

คณะครศุาสตร์  ๗๑ - ๑ ๗๒ 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๒๘ ๑ ๓ ๑๓๒ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๔๔ - ๗ ๑๕๑ 
คณะวิทยาการจัดการ ๗๖ - - ๗๖ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ๕๑ - - ๕๑ 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ๔๖ - - ๔๖ 
วิทยาลัยการดนตรี ๓๔ - - ๓๔ 

รวม ๕๕๐ ๑ ๑๑ ๕๖๒ 
 

ตารางที่ ๔ จํานวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด จําแนกตามหน่วยงาน / ตําแหน่งทางวิชาการ 
 

หน่วยงาน 
ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

รวม อาจารย์ 
ปฏิบัติการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

คณะครศุำสตร์  - ๓๒ ๒๙ ๙ ๒ ๗๒ 
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

- ๖๕ ๖๓ ๓ ๑ ๑๓๒ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - ๗๓ ๗๑ ๗ - ๑๕๑ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร - ๔๕ ๒๖ ๕ - ๗๖ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ - ๒๙ ๒๑ ๑ - ๕๑ 
โรงเรียนสำธิต มรภ. บ้ำนสมเด็จฯ ๔๖ - - - - ๔๖ 
วิทยำลัยกำรดนตรี - ๓ ๒๘ ๓ - ๓๔ 

รวม ๔๖ ๒๔๗ ๒๓๘ ๒๘ ๓ ๕๖๒ 
รอ้ยละ ๘.๑๙ ๔๓.๙๕ ๔๒.๓๕ ๔.๙๘ ๐.๕๓ ๑๐๐ 

จํานวนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓   
ตารางที่ ๕ จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ จําแนกตาม ประเภทนักศึกษา / ระดับการศึกษา  
 

คณะ 
ระดับการศึกษา (คน) รวม 

(คน) ปริญญาตร ี
๔ ปี 

ปริญญาตร ี
๕ ปี 

ปริญญาตรี
ต่อเน่ือง 

ป. 
บัณฑิต 

ปริญญา
โท ปริญญาเอก 

คณะครุศาสตร์ ๗๒๕ ๑,๒๒๑ - - - -  ๑,๙๔๖  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๒,๙๒๑ ๕๙๗ - - - -  ๓,๕๑๘  
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๑,๕๘๙ ๓๒๙ - - - -  ๑,๙๑๘  
คณะวิทยาการจัดการ ๒,๘๑๖ - - - - -  ๒,๘๑๖  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ๔๔๗ ๒๐๔ - - - -  ๖๕๑  
วิทยาลัยการดนตรี ๘๘๕ - ๑๗ - - -  ๙๐๒  
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - -  -    

รวม  ๙,๓๘๓   ๒,๓๕๑   ๑๗   -     -     -     ๑๑,๗๕๑  



17๑๖ 
 
ตารางที่ ๓ จํานวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด จําแนกตามหน่วยงาน / สภาพการปฏิบัติงาน 
 

หน่วยงาน 
สภาพการปฏิบัติงาน (คน) รวม 

(คน) ปฏิบัติราชการ ไปช่วย
ราชการ ลาศึกษาต่อ 

คณะครศุาสตร์  ๗๑ - ๑ ๗๒ 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๒๘ ๑ ๓ ๑๓๒ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๔๔ - ๗ ๑๕๑ 
คณะวิทยาการจัดการ ๗๖ - - ๗๖ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ๕๑ - - ๕๑ 
โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ๔๖ - - ๔๖ 
วิทยาลัยการดนตรี ๓๔ - - ๓๔ 

รวม ๕๕๐ ๑ ๑๑ ๕๖๒ 
 

ตารางที่ ๔ จํานวนบุคลากรสายสอนทั้งหมด จําแนกตามหน่วยงาน / ตําแหน่งทางวิชาการ 
 

หน่วยงาน 
ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

รวม อาจารย์ 
ปฏิบัติการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

คณะครศุำสตร์  - ๓๒ ๒๙ ๙ ๒ ๗๒ 
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

- ๖๕ ๖๓ ๓ ๑ ๑๓๒ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - ๗๓ ๗๑ ๗ - ๑๕๑ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร - ๔๕ ๒๖ ๕ - ๗๖ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ - ๒๙ ๒๑ ๑ - ๕๑ 
โรงเรียนสำธิต มรภ. บ้ำนสมเด็จฯ ๔๖ - - - - ๔๖ 
วิทยำลัยกำรดนตรี - ๓ ๒๘ ๓ - ๓๔ 

รวม ๔๖ ๒๔๗ ๒๓๘ ๒๘ ๓ ๕๖๒ 
รอ้ยละ ๘.๑๙ ๔๓.๙๕ ๔๒.๓๕ ๔.๙๘ ๐.๕๓ ๑๐๐ 

จํานวนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓   
ตารางที่ ๕ จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ จําแนกตาม ประเภทนักศึกษา / ระดับการศึกษา  
 

คณะ 
ระดับการศึกษา (คน) รวม 

(คน) ปริญญาตร ี
๔ ปี 

ปริญญาตร ี
๕ ปี 

ปริญญาตรี
ต่อเน่ือง 

ป. 
บัณฑิต 

ปริญญา
โท ปริญญาเอก 

คณะครุศาสตร์ ๗๒๕ ๑,๒๒๑ - - - -  ๑,๙๔๖  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๒,๙๒๑ ๕๙๗ - - - -  ๓,๕๑๘  
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๑,๕๘๙ ๓๒๙ - - - -  ๑,๙๑๘  
คณะวิทยาการจัดการ ๒,๘๑๖ - - - - -  ๒,๘๑๖  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ๔๔๗ ๒๐๔ - - - -  ๖๕๑  
วิทยาลัยการดนตรี ๘๘๕ - ๑๗ - - -  ๙๐๒  
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - -  -    

รวม  ๙,๓๘๓   ๒,๓๕๑   ๑๗   -     -     -     ๑๑,๗๕๑  

๑๗ 
 

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ตารางที่ ๖ สรุปรวมเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณแผ่นดนิ เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 
ประเภทเงินรายได ้

รวม 

งบบุคลำกร ๘๕,๒๑๓,๖๐๐ ๔๕,๓๗๙,๐๐๐ ๑๓๐,๕๙๒,๖๐๐ 
งบด ำเนินงำน ๑๑,๖๙๓,๐๐๐ ๒๐๔,๐๒๓,๕๔๕ ๒๑๕,๗๑๖,๕๔๕ 
งบลงทุน ๑๒๖,๙๐๒,๕๐๐ ๘๙,๖๓๓,๘๓๐ ๒๑๖,๕๓๖,๓๓๐ 
งบเงินอุดหนุน ๓๙๓,๑๙๘,๓๐๐ - ๓๙๓,๑๙๘,๓๐๐ 
งบรำยจ่ำยอื่น - ๙๒,๒๔๒,๔๐๕ ๙๒,๒๔๒,๔๐๕ 

รวม ๖๑๗,๐๐๗,๔๐๐ ๔๓๑,๒๗๘,๗๘๐ ๑,๐๔๘,๒๘๖,๑๘๐ 
        หน่วยนับ:บำท 

 

ตารางที่ ๗ สรุปรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกตามแผนงาน ผลผลิต / โครงการ 
 
 

แผนงาน 
ผลผลิต/โครงการ 

ประเภทงบประมาณ ยอดรวม 
แผ่นดิน เงินรายได้ 

รวมทั้งสิ้น ๖๑๗,๐๐๗,๔๐๐ ๔๓๑,๒๗๘,๗๘๐ ๑,๐๔๘,๒๘๖,๑๘๐ 
๑. แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๔๐๘,๑๒๑,๖๐๐    ๔๗,๐๘๐,๖๐๐ ๑๓๒,๒๙๔,๒๐๐ 
ผลผลิตที่  ๑ : รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐ ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

๔๐๘,๑๒๑,๖๐๐ ๔๗,๐๘๐,๖๐๐ ๑๓๒,๒๙๔,๒๐๐ 

๒. แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๑๖๖,๔๘๙,๙๐๐ ๓๗๙,๐๔๔,๐๘๐ ๕๔๕,๕๓๓,๙๘๐ 

 ผลผลิตที่ ๑ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ  ๕๐,๓๗๗,๒๐๐ ๑๕,๘๙๘,๘๙๐ ๖๖,๒๗๖,๐๙๐ 
 ผลผลิตที่ ๒ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ๓๖,๓๓๘,๐๐๐ ๕๐,๘๐๑,๙๙๐ ๘๗,๑๓๙,๙๙๐ 
 ผลผลิตที่ ๓ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  ๗๕,๕๐๔,๗๐๐ ๓๐๙,๑๑๓,๒๒๐ ๓๘๔,๖๑๗,๙๒๐ 
 ผลผลิตที่ ๔ : ผลงำนกำรบริกำรวิชำกำร  ๔,๒๗๐,๐๐๐ ๒,๗๓๓,๖๘๐ ๗,๐๐๓,๖๘๐ 
 ผลผลิตที่ ๕ : ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม - ๔๙๖,๓๐๐   ๔๙๖,๓๐๐ 
๓. แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๓๔,๔๕๑,๑๐๐ - - 
โครงกำร : โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

๓๔,๔๕๑,๑๐๐ - - 

๔. แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

๗,๙๔๔,๘๐๐ ๔,๑๑๓,๔๐๐ ๑๒,๐๕๘,๒๐๐ 

โครงกำร : โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๗,๙๔๔,๘๐๐ ๔,๑๑๓,๔๐๐ ๑๒,๐๕๘,๒๐๐ 

๕. แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม - ๑,๐๔๐,๗๐๐ ๑,๐๔๐,๗๐๐ 
โครงกำร : โครงกำรกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสรำ้งองคค์วำมรู้
พื้นฐำนของประเทศ 

- ๑,๐๔๐,๗๐๐ ๑,๐๔๐,๗๐๐ 

 

        หน่วยนับ:บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 



18๑๘ 
 
ตารางที่ ๘ สรุปรวมงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกตามแผนงาน ผลผลิต / โครงการ 
 

แผนงาน งบรายจ่าย 

ผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบ
รายจ่าย

อื่น 

รวม 

รวมทั้งสิ้น ๘๕,๒๑๓,๖๐๐ ๑๑,๖๙๓,๐๐๐ ๑๒๖,๙๐๒,๕๐๐ ๓๙๓,๑๙๘,๓๐๐ - ๖๑๗,๐๐๗,๔๐๐ 

 ๑. แผนงาน : แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ  

๘๕,๒๑๓,๖๐๐ ๑๑,๖๙๓,๐๐๐ - ๓๑๑,๒๑๕,๐๐๐ - ๔๐๘,๑๒๑,๖๐๐ 

 ผลผลิตที่  ๑ : รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกรภำครัฐ ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต   

๘๕,๒๑๓,๖๐๐ ๑๑,๖๙๓,๐๐๐ - ๓๑๑,๒๑๕,๐๐๐ - ๔๐๘,๑๒๑,๖๐๐ 

๒. แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

- - ๑๒๖,๙๐๒,๕๐๐ ๓๙,๕๘๗,๔๐๐ - ๑๖๖,๔๘๙,๙๐๐ 

 ผลผลิตที่ ๑ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ  

- - ๔๕,๙๓๗,๒๐๐ ๔,๔๔๐,๐๐๐ - ๕๐,๓๗๗,๒๐๐ 

 ผลผลิตที่ ๒ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

- - ๒๔,๙๙๓,๖๐๐ ๑๑,๓๔๔,๔๐๐ - ๓๖,๓๓๘,๐๐๐ 

 ผลผลิตที่ ๓ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนสังคมศำสตร์  

- - ๕๕,๙๗๑,๗๐๐ ๑๙,๕๓๓,๐๐๐ - ๗๕,๕๐๔,๗๐๐ 

 ผลผลิตที่ ๔ : ผลงำนกำรบริกำร
วิชำกำร  

- - - ๔,๒๗๐,๐๐๐ - ๔,๒๗๐,๐๐๐ 

 ผลผลิตที่ ๕ : ผลงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

- - - - - - 

๓. แผนงาน : แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทาง
สังคม 

- - - ๓๔,๔๕๑,๑๐๐ - ๓๔,๔๕๑,๑๐๐ 

โครงกำร : โครงกำรยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

- - - ๓๔,๔๕๑,๑๐๐ - ๓๔,๔๕๑,๑๐๐ 

๔. แผนงาน : แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

- - - ๗,๙๔๔,๘๐๐ - ๗,๙๔๔,๘๐๐ 

โครงกำร : โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ 

- - - ๗,๙๔๔,๘๐๐ - ๗,๙๔๔,๘๐๐ 

๕. แผนงาน : แผนงานบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม 

- - - - - - 

โครงกำร : โครงกำรกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
พื้นฐำนของประเทศ 

- - - - - - 

        หน่วยนับ:บำท 
 

 
 
 
 
 



19๑๙ 
 

ตารางที่ ๙ สรุปรวมเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกตามแผนงาน ผลผลิต / โครงการ 
 

แผนงาน งบรายจ่าย 

ผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่ายอื่น รวม 

รวมท้ังสิ้น ๔๕,๓๗๙,๐๐๐ ๒๐๔,๐๒๓,๕๔๕ ๘๙,๖๓๓,๘๓๐ - ๙๒,๒๔๒,๔๐๕ ๔๓๑,๒๗๘,๗๘๐ 

 ๑. แผนงาน : แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ  

๔๕,๓๗๙,๐๐๐ ๑,๗๐๑,๖๐๐ - - - ๔๗,๐๘๐,๖๐๐ 

 ผลผลิตที่  ๑ : รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกรภำครัฐ ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต   

๔๕,๓๗๙,๐๐๐ ๑,๗๐๑,๖๐๐ - - - ๔๗,๐๘๐,๖๐๐ 

๒. แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

- ๑๙๘,๒๖๐,๓๒๕ ๘๘,๕๔๑,๓๕๐ - ๙๒,๒๔๒,๔๐๕ ๓๗๙,๐๔๔,๐๘๐ 

 ผลผลิตที่ ๑ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ  

- ๗,๕๖๖,๐๙๐ ๘,๓๓๒,๘๐๐ - - ๑๕,๘๙๘,๘๙๐ 

 ผลผลิตที่ ๒ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

- ๒๑,๑๘๖,๑๙๐ ๗,๓๘๗,๓๐๐ - ๒๒,๒๒๘,๕๐๐ ๕๐,๘๐๑,๙๙๐ 

 ผลผลิตที่ ๓ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนสังคมศำสตร์  

- ๑๖๘,๔๕๖,๗๔๕ ๗๒,๘๒๑,๒๕๐ - ๖๗,๘๓๕,๒๒๕ ๓๐๙,๑๑๓,๒๒๐ 

 ผลผลิตที่ ๔ : ผลงำนกำรบริกำร
วิชำกำร  

- ๕๕๕,๐๐๐ - - ๒,๑๗๘,๖๘๐ ๒,๗๓๓,๖๘๐ 

 ผลผลิตที่ ๕ : ผลงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

- ๔๙๖,๓๐๐ - - - ๔๙๖,๓๐๐ 

๓. แผนงาน : แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

- - - - - - 

โครงกำร : โครงกำรยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

- - - - - - 

๔. แผนงาน : แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

- ๓,๔๓๒,๗๒๐ ๖๘๐,๖๘๐ - - ๔,๑๑๓,๔๐๐ 

โครงกำร : โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ 
ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

- ๓,๔๓๒,๗๒๐ ๖๘๐,๖๘๐ - - ๔,๑๑๓,๔๐๐ 

๕. แผนงาน : แผนงานบูรณา
การวิจัยและนวัตกรรม 

- ๖๒๘,๙๐๐ ๔๑๑,๘๐๐ - - ๑,๐๔๐,๘๐๐ 

โครงกำร : โครงกำรกำรวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ 

- ๖๒๘,๙๐๐ ๔๑๑,๘๐๐ - - ๑,๐๔๐,๗๐๐ 

          หน่วยนับ:บำท 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 

 ข้อมูล : กองนโยบำยและแผน (ส ำนักงำนอธิกำรบดี) 
 

 



20๒๐ 
 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ตารางที่ ๑๐  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

คณะ 
จํานวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
ท่ีตอบแบบ
ประเมิน 

คิดป็น
ร้อยละ 

มีงานทํา ไม่มีงานทํา ศึกษาต่อ ตรงสาขา 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ ๘๓๕ ๖๗๙ ๘๑.๓๒ ๕๗๕ ๘๔.๖๘ ๙๔ ๑๓.๘๔ ๘ ๑.๑๘ ๓๙๗ ๕๘.๔๗ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๕๔๕ ๓๖๙ ๖๗.๗๑ ๒๔๐ ๖๕.๐๔ ๑๑๒ ๓๐.๓๕ ๑๒ ๓.๒๕ ๕๗ ๑๕.๔๕ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๔๑๐ ๓๒๔ ๗๙.๐๒ ๒๘๗ ๘๘.๕๘ ๓๕ ๑๐.๘๐ ๑ ๐.๓๑ ๑๔๐ ๔๓.๒๑ 
คณะวิทยาการจัดการ ๘๐๒ ๕๘๙ ๗๓.๔๔ ๔๗๐ ๗๙.๘๐ ๑๑๐ ๑๘.๖๘ ๔ ๐.๖๘ ๒๓๒ ๓๙.๓๙ 
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ๒๔๒ ๑๑๘ ๔๘.๗๖ ๙๐ ๗๖.๒๗ ๒๖ ๒๒.๐๓ ๔ ๓.๓๙ ๔๑ ๓๔.๗๕ 
วิทยาลัยการดนตรี ๗๐ ๕๙ ๘๔.๒๙ ๕๕ ๙๓.๒๒ ๓ ๕.๐๘ ๐ ๐.๐๐ ๔๑ ๖๙.๔๙ 

รวม ๒,๙๐๔ ๒,๑๓๘ ๗๓.๖๒ ๑,๗๕๐ ๘๑.๘๕ ๓๘๗ ๑๘.๑๐ ๓๖ ๑.๖๘ ๘๙๑ ๔๑.๖๗ 
   

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ตารางที่ ๑๑  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

คณะ 
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นว
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ู้สํา
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ิน 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต 

ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ            
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะ           
การวิเคราะห์            
เชิงตัวเลข              

การสื่อสารและ        
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อัตลักษณ์
บัณฑิต 

 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
คณะครศุาสตร ์ ๘๓๕ ๓๒๗ ๓๙.๑๖ ๔.๕๙ ดีมาก ๔.๓๐ ดี ๔.๒๘ ดี ๔.๔๕ ดี ๔.๑๘ ดี ๔.๔๓ ดี 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๕๔๕ ๑๒๙ ๒๓.๖๗   ๔.๕๓ ดีมาก ๔.๑๘ ดี ๔.๑๔ ดี ๔.๓๙ ดี ๔.๑๑ ดี ๔.๓๗ ดี 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๔๑๐ ๑๕๔ ๓๗.๕๖ ๔.๕๔ ดีมาก ๔.๑๗ ดี ๔.๒๑ ดี ๔.๔๓ ดี ๔.๑๑ ดี ๔.๓๕ ดี 
คณะวิทยาการจัดการ ๘๐๒ ๓๓๑ ๔๑.๒๗ ๔.๔๕ ดี ๔.๒๑ ดี ๔.๑๘ ดี ๔.๓๕ ดี ๔.๑๖ ดี ๔.๓๕ ดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ๒๔๒ ๔๔ ๑๘.๑๘ ๔.๓๙ ดี ๓.๙๕ ดี ๔.๐๑ ดี ๔.๑๙ ดี ๓.๙๑ ดี ๔.๑๘ ดี 
วิทยาลัยการดนตรี ๗๐ ๒๔ ๓๔.๒๙ ๔.๕๔ ดีมาก ๔.๕๙ ดีมาก ๔.๖๑ ดีมาก ๔.๕๗ ดีมาก ๔.๕๖ ดีมาก ๔.๔๙ ดี 

รวม ๒,๙๐๔ ๑,๐๐๙ ๓๔.๗๕ ๔.๕๒ ดีมาก ๔.๒๓ ดี ๔.๒๑ ดี ๔.๔๐ ดี ๔.๑๕ ดี ๔.๓๘ ดี 
 

หมายเหตุ   ๑) ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐ หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
๒) ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก 
๓) ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙ หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
๔) ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙ หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดับน้อย 
๕) ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙ หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 



21๒๐ 
 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ตารางที่ ๑๐  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

คณะ 
จํานวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
ท่ีตอบแบบ
ประเมิน 

คิดป็น
ร้อยละ 

มีงานทํา ไม่มีงานทํา ศึกษาต่อ ตรงสาขา 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ ๘๓๕ ๖๗๙ ๘๑.๓๒ ๕๗๕ ๘๔.๖๘ ๙๔ ๑๓.๘๔ ๘ ๑.๑๘ ๓๙๗ ๕๘.๔๗ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๕๔๕ ๓๖๙ ๖๗.๗๑ ๒๔๐ ๖๕.๐๔ ๑๑๒ ๓๐.๓๕ ๑๒ ๓.๒๕ ๕๗ ๑๕.๔๕ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๔๑๐ ๓๒๔ ๗๙.๐๒ ๒๘๗ ๘๘.๕๘ ๓๕ ๑๐.๘๐ ๑ ๐.๓๑ ๑๔๐ ๔๓.๒๑ 
คณะวิทยาการจัดการ ๘๐๒ ๕๘๙ ๗๓.๔๔ ๔๗๐ ๗๙.๘๐ ๑๑๐ ๑๘.๖๘ ๔ ๐.๖๘ ๒๓๒ ๓๙.๓๙ 
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ๒๔๒ ๑๑๘ ๔๘.๗๖ ๙๐ ๗๖.๒๗ ๒๖ ๒๒.๐๓ ๔ ๓.๓๙ ๔๑ ๓๔.๗๕ 
วิทยาลัยการดนตรี ๗๐ ๕๙ ๘๔.๒๙ ๕๕ ๙๓.๒๒ ๓ ๕.๐๘ ๐ ๐.๐๐ ๔๑ ๖๙.๔๙ 

รวม ๒,๙๐๔ ๒,๑๓๘ ๗๓.๖๒ ๑,๗๕๐ ๘๑.๘๕ ๓๘๗ ๑๘.๑๐ ๓๖ ๑.๖๘ ๘๙๑ ๔๑.๖๗ 
   

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ตารางที่ ๑๑  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต 

ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ            
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะ           
การวิเคราะห์            
เชิงตัวเลข              

การสื่อสารและ        
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อัตลักษณ์
บัณฑิต 

 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
คณะครศุาสตร ์ ๘๓๕ ๓๒๗ ๓๙.๑๖ ๔.๕๙ ดีมาก ๔.๓๐ ดี ๔.๒๘ ดี ๔.๔๕ ดี ๔.๑๘ ดี ๔.๔๓ ดี 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๕๔๕ ๑๒๙ ๒๓.๖๗   ๔.๕๓ ดีมาก ๔.๑๘ ดี ๔.๑๔ ดี ๔.๓๙ ดี ๔.๑๑ ดี ๔.๓๗ ดี 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๔๑๐ ๑๕๔ ๓๗.๕๖ ๔.๕๔ ดีมาก ๔.๑๗ ดี ๔.๒๑ ดี ๔.๔๓ ดี ๔.๑๑ ดี ๔.๓๕ ดี 
คณะวิทยาการจัดการ ๘๐๒ ๓๓๑ ๔๑.๒๗ ๔.๔๕ ดี ๔.๒๑ ดี ๔.๑๘ ดี ๔.๓๕ ดี ๔.๑๖ ดี ๔.๓๕ ดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ๒๔๒ ๔๔ ๑๘.๑๘ ๔.๓๙ ดี ๓.๙๕ ดี ๔.๐๑ ดี ๔.๑๙ ดี ๓.๙๑ ดี ๔.๑๘ ดี 
วิทยาลัยการดนตรี ๗๐ ๒๔ ๓๔.๒๙ ๔.๕๔ ดีมาก ๔.๕๙ ดีมาก ๔.๖๑ ดีมาก ๔.๕๗ ดีมาก ๔.๕๖ ดีมาก ๔.๔๙ ดี 

รวม ๒,๙๐๔ ๑,๐๐๙ ๓๔.๗๕ ๔.๕๒ ดีมาก ๔.๒๓ ดี ๔.๒๑ ดี ๔.๔๐ ดี ๔.๑๕ ดี ๔.๓๘ ดี 
 

หมายเหตุ   ๑) ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐ หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
๒) ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก 
๓) ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙ หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
๔) ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙ หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดับน้อย 
๕) ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙ หมายถึง ความพงึพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

๒๑ 
 

ตารางที่ ๑๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

คณะ หลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ น้อย ไม่ผ่าน
มาตรฐาน รวม 

๑. คณะครุศาสตร์ 

ปริญญาตร ี - ๘ - - - - ๘ 
ประกาศนียบัตร-
บัณฑิตวิชาชีพครู 

- ๑ - - - - ๑ 

ปริญญาโท - ๓ - - - - ๓ 
ปริญญาเอก - ๒ - - - - ๒ 

รวม - ๑๔ - - - - ๑๔ 

๒. คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 

ปริญญาตร ี - ๑๕ - - - - ๑๕ 
ปริญญาโท - ๓ ๑ - - - ๔ 

รวม - ๑๘ ๑ - - - ๑๙ 

๓. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ปริญญาตร ี ๑ ๒๑ - - - - ๒๒ 
ปริญญาโท - ๒ - - - - ๒ 
ปริญญาเอก - ๑ - - - - ๑ 

รวม ๑ ๒๔ - - - - ๒๕ 

๔. คณะวิทยาการจัดการ 
ปริญญาตร ี - ๑๓ - - - - ๑๓ 
ปริญญาโท - ๑ - - - - ๑ 

รวม - ๑๔ - - - - ๑๔ 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปริญญาตร ี - ๘ - - - - ๘ 

รวม - ๘ - - - - ๘ 

๖. วิทยาลัยการดนตรี 

ปริญญาตร ี ๓ ๑ - - - - ๔ 
ปริญญาโท - ๑ - - - - ๑ 

ปริญญาโทเอก - ๑ - - - - ๑ 
รวม ๓ ๓ - - - - ๖ 

๗. บัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาโท - ๑ - - - - ๑ 
ปริญญาโทเอก - ๑ - - - - ๑ 

รวม - ๒ - - - - ๒ 

รวม 

ปริญญาตรี ๔ ๖๖ - - - - ๗๐ 
ปริญญาโท - ๑๑ ๑ - - - ๑๒ 
ปริญญาเอก - ๕ - - - - ๕ 
ประกาศนียบัตร-
บัณฑิตวิชาชีพครู - ๑ - - - - ๑ 

รวม ๔ ๘๓ ๑ - - - ๘๘ 
 



22๒๒ 
 
หมายเหตุ  ๑) ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยได้น าผลคะแนนประเมินของหลักสูตรเพียงจ านวน ๘๘ หลักสูตรเท่าน้ัน ที่ประเมินตามเกณฑ์                 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีมี  ๗๐ หลักสูตร                         
ส่วนอีก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ              
ของ สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

 ๒)  ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี ๒ - ๖ หมายถึง ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย , ๒.๐๑ – ๓.๐๐                       
ระดับคุณภาพปานกลาง, ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี, ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



23๒๒ 
 
หมายเหตุ  ๑) ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยได้น าผลคะแนนประเมินของหลักสูตรเพียงจ านวน ๘๘ หลักสูตรเท่าน้ัน ที่ประเมินตามเกณฑ์                 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีมี  ๗๐ หลักสูตร                         
ส่วนอีก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ              
ของ สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

 ๒)  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๒ - ๖ หมายถึง ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย , ๒.๐๑ – ๓.๐๐                       
ระดับคุณภาพปานกลาง, ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี, ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก 
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ะเท

คโน
โล

ย ี
คณ

ะว
ิทย

าก
ารจั

ดก
าร

 
คณ

ะ
วศิ

วก
รร

มศ
าส

ตร
์ฯ 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

วิท
ยา

ลัย
กา

รด
นต

รี 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ 

๑.๑
 ผล

กา
รบ

ริห
ารจ

ัดก
ารห

ลัก
สูต

ร
โดย

รวม
 

๓.๖
๔ 

ดี 
๓.๕

๒ 
ดี 

๓.๕
๔ 

ดี 
๓.๔

๕ 
พอ

ใช้
 

๓.๓
๗ 

พอ
ใช้ 

๓.๕
๕ 

ดี 
๓.๗

๙ 
ดี 

๑.๒
 อ

าจ
าร

ย์ป
ระ

จ า
คณ

ะท
ี่มีวุ

ฒิ
ปร

ิญญ
าเอ

ก 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๓.๙
๙ 

ดี 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๓.๐
๘ 

พอ
ใช้

 
๔.๘

๘ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๑.
๓ 

อา
จา

รย์
ปร

ะจ
 าค

ณะ
ที่ด

 าร
ง

ต า
แห

น่ง
ทา

งวิช
าก

าร
 

๔.๖
๖ 

ดีม
าก

 
๔.๑

๔ 
ดี 

๔.๑
๙ 

ดี 
๓.๔

๖ 
พอ

ใช้
 

๓.๕
๙ 

ดี 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 

๑.
๔ 

กา
รบ

ริก
าร

นัก
ศึก

ษา
ระ

ดับ
ปร

ิญญ
าตร

ี/บ
ัณฑิ

ตศ
ึกษ

า 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๔.๐
๐ 

ดี 
๔.๐

๐ 
ดี 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๑.
๕ 

กิจ
กร

รม
นัก

ศึก
ษา

ระ
ดับ

    
    

    
  

ปร
ิญญ

าตร
ี / 

บัณ
ฑิต

ศึก
ษา

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๔.๐
๐ 

ดี 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๑.๖
 ก

าร
เสร

ิมส
ร้า

งส
มร

รถ
นะ

แล
ะ

ทัก
ษะ

การ
ใช้ภ

าษ
าอ

ังกฤ
ษ 

๔.๐
๐ 

ดี 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๔.๐

๐ 
ดี 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๔.๐

๐ 
ดี 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 

๑.๗
 กา

รส
่งเส

ริม
สม

รรถ
นะ

แล
ะท

ักษ
ะ 

ด้า
นดิ

จิท
ัล 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๔.๐

๐ 
ดี 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๔.๐

๐ 
ดี 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 

๑.๘
 ห

ลัก
สูต

รท
ี่นัก

ศึก
ษา

มีส
่วน

ร่ว
ม

ในก
ารส

ร้าง
นวั

ตก
รรม

 
๔.๒

๙ 
ดี 

๓.๑
๖ 

พอ
ใช้ 

๔.๑
๗ 

ดี 
๔.๒

๙ 
ดี 

๓.๑
๓ 

พอ
ใช้ 

๒.๕
๐ 

ต้อ
งป

รับ
 

ปร
ุง 

๔.๑
๗ 

ดี 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ ๑

 
กา

รผ
ลิต

บัณ
ฑิต

 
๔.๕

๗ 
ดีม

าก
 

๔.๓
๕ 

ดี 
๔.๖

๑ 
ดีม

าก
 

๓.๖
๖ 

ดี 
๔.๑

๖ 
ดี 

๔.๒
๖ 

ดี 
๔.๗

๕ 
ดีม

าก
 



24

๒๔
 

 ตา
รา

งท
ี่ ๑

๓ 
(ต่อ

) 

   อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
/ ตั

วบ
่งช

ี้ 
คณ

ะค
รุศ

าส
ตร

์ 
คณ

ะม
นุษ

ยศ
าส

ตร
์

แล
ะส

ังค
มศ

าส
ตร

์ 
คณ

ะว
ิทย

าศ
าส

ตร
์

แล
ะเท

คโน
โล

ย ี
คณ

ะว
ิทย

าก
ารจั

ดก
าร

 
คณ

ะ
วศิ

วก
รร

มศ
าส

ตร
์ฯ 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

วิท
ยา

ลัย
กา

รด
นต

รี 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ 

๒.๑
 ระ

บบ
แล

ะก
ลไ

กง
าน

วิจ
ัย 

งาน
สร

้างส
รรค

์ หร
ือน

วัต
กร

รม
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 

๒.๒
 เง

ินส
นับ

สนุ
นง

าน
วิจ

ัยแ
ละ

งาน
สร

้างส
รรค

์ 
๓.๒

๔ 
พอ

ใช้ 
๔.๔

๓ 
ดี 

๑.๕
๗ 

ต้อ
งป

รับ
ปร

ุง 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๓.๔
๓ 

พอ
ใช้ 

๐.๘
๖ 

ต้อ
งป

รับ
 

ปร
ุง

เร่ง
ด่ว

น 
๒.๗

๙ 
พอ

ใช้ 

๒.๓
 ผล

งาน
ทา

งวิช
าก

ารข
อง

อา
จา

รย์
ปร

ะจ
 าแล

ะนั
กวิ

จัย
ปร

ะจ
 า 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๓.๓

๐ 
พอ

ใช้ 
๔.๔

๗ 
ดี 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๔.๓

๘ 
ดี 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ ๒

 
กา

รว
ิจัย

 
๔.๙

๓ 
ดีม

าก
 

๔.๐
๒ 

ดี 
๔.๐

๑ 
ดี 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๔.๔

๕ 
ดี 

๓.๗
๖ 

ดี 
๔.๔

๕ 
ดี 

๓.
๑ 

ระ
บบ

แล
ะก

ลไ
กก

าร
บร

ิกา
ร

วิช
าก

าร
เพื่

อก
าร

พัฒ
นา

ท้อ
งถิ่

น 
 

ชุม
ชน

 หร
ือส

ังคม
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 

๓.๒
 จ า

นว
นช

ุมช
นเป

้าห
มา

ยท
ี่ได้

รับ
กา

รพั
ฒน

าอ
ย่า

งต่
อเนื่

อง
ตา

มแ
ผน

เสร
ิมส

ร้าง
คว

ามส
ัมพั

นธ์
กับ

ชุม
ชน

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ ๓

 
กา

รบ
ริก

าร
วิช

าก
าร

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๔.
๑ 

ระ
บบ

แล
ะก

ลไ
กด้

าน
ศิล

ปวั
ฒน

ธร
รม

แล
ะค

วา
มเป

็นไ
ทย

  
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
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๒๔
 

 ตา
รา

งท
ี่ ๑

๓ 
(ต่อ

) 

   อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
/ ตั

วบ
่งช

ี้ 
คณ

ะค
รุศ

าส
ตร

์ 
คณ

ะม
นุษ

ยศ
าส

ตร
์

แล
ะส

ังค
มศ

าส
ตร

์ 
คณ

ะว
ิทย

าศ
าส

ตร
์

แล
ะเท

คโน
โล

ย ี
คณ

ะว
ิทย

าก
ารจั

ดก
าร

 
คณ

ะ
วศิ

วก
รร

มศ
าส

ตร
์ฯ 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

วิท
ยา

ลัย
กา

รด
นต

รี 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ 

๒.๑
 ระ

บบ
แล

ะก
ลไ

กง
าน

วิจ
ัย 

งาน
สร

้างส
รรค

์ หร
ือน

วัต
กร

รม
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 

๒.๒
 เง

ินส
นับ

สนุ
นง

าน
วิจ

ัยแ
ละ

งาน
สร

้างส
รรค

์ 
๓.๒

๔ 
พอ

ใช้ 
๔.๔

๓ 
ดี 

๑.๕
๗ 

ต้อ
งป

รับ
ปร

ุง 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๓.๔
๓ 

พอ
ใช้ 

๐.๘
๖ 

ต้อ
งป

รับ
 

ปร
ุง

เร่ง
ด่ว

น 
๒.๗

๙ 
พอ

ใช้ 

๒.๓
 ผล

งาน
ทา

งวิช
าก

ารข
อง

อา
จา

รย์
ปร

ะจ
 าแล

ะนั
กวิ

จัย
ปร

ะจ
 า 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๓.๓

๐ 
พอ

ใช้ 
๔.๔

๗ 
ดี 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๔.๓

๘ 
ดี 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ ๒

 
กา

รว
ิจัย

 
๔.๙

๓ 
ดีม

าก
 

๔.๐
๒ 

ดี 
๔.๐

๑ 
ดี 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๔.๔

๕ 
ดี 

๓.๗
๖ 

ดี 
๔.๔

๕ 
ดี 

๓.
๑ 

ระ
บบ

แล
ะก

ลไ
กก

าร
บร

ิกา
ร

วิช
าก

าร
เพื่

อก
าร

พัฒ
นา

ท้อ
งถิ่

น 
 

ชุม
ชน

 หร
ือส

ังคม
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 

๓.๒
 จ า

นว
นช

ุมช
นเป

้าห
มา

ยท
ี่ได้

รับ
กา

รพั
ฒน

าอ
ย่า

งต่
อเนื่

อง
ตา

มแ
ผน

เสร
ิมส

ร้าง
คว

ามส
ัมพั

นธ์
กับ

ชุม
ชน

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ ๓

 
กา

รบ
ริก

าร
วิช

าก
าร

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๔.
๑ 

ระ
บบ

แล
ะก

ลไ
กด้

าน
ศิล

ปวั
ฒน

ธร
รม

แล
ะค

วา
มเป

็นไ
ทย

  
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๒๕
  

ตา
รา

งท
ี่ ๑

3 
(ต่อ

) 

      
  

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
/ ตั

วบ
่งช

ี้ 
คณ

ะค
รุศ

าส
ตร

์ 
คณ

ะม
นุษ

ยศ
าส

ตร
์

แล
ะส

ังค
มศ

าส
ตร

์ 
คณ

ะว
ิทย

าศ
าส

ตร
์

แล
ะเท

คโน
โล

ย ี
คณ

ะว
ิทย

าก
ารจั

ดก
าร

 
คณ

ะ
วศิ

วก
รร

มศ
าส

ตร
์ฯ 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

วิท
ยา

ลัย
กา

รด
นต

รี 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 
ผล

กา
ร

ปร
ะเม

ิน 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ ๔

 
ด้า

นศ
ิลป

วัฒ
นธ

รร
มแ

ละ
คว

าม
เป

็นไ
ทย

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐

๐ 
ดีม

าก
 

๕.๐
๐ 

ดีม
าก

 
๕.๐
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26๒๖ 
 
ตารางที่ ๑๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สํานักงานคณบดี สํานัก 

/ สถาบัน / ศูนย์ และโรงเรียนสาธิต) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

หน่วยงาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๑. ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ๕.๐๐ ดีมาก 
๒. ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕.๐๐ ดีมาก 
๓. ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕.๐๐ ดีมาก 
๔. ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ๕.๐๐ ดีมาก 
๕. ส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๖. ส านักงานคณบดี วิทยาลัยการดนตรี ๕.๐๐ ดีมาก 
๗. ส านักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ๕.๐๐ ดีมาก 
๘. ส านักงานอธิการบดี ๔.๘๘  ดีมาก 
๙. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๔.๖๗ ดีมาก 
๑๐. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๑. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๔.๗๕ ดีมาก 
๑๓. ส านักกิจการนักศึกษา ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๔. ส านักคอมพิวเตอร์ ๔.๘๗ ดีมาก 
๑๕. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๖. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๔.๗๕  ดีมาก 
๑๗. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๘. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๔.๕๐ ดี 

 

หน่วยงาน 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๙. โรงเรียนสาธิต ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
 

หมายเหตุ ๑)  โรงเรียนสาธิต ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

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

 
 
 
 

๒๗ 
 

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

ตารางที่ ๑๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต   
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๓.๕๔ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๔.๙๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ๔.๓๒ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖ การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๗ การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๘ หลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ๓.๖๗ ดี 

รวม ๔.๕๖ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย   

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๓.๒๗ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ๔.๒๗ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ๕.๐๐ ดีมาก 

รวม ๔.๓๙ ดี 
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ   

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒ ชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน ๕.๐๐ ดีมาก 

รวม ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ๕.๐๐ ดีมาก 

รวม ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ   

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒ การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ                  
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๓ ผลการบริหารงานของคณะ ๔.๕๑ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๔ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ๕.๐๐ ดีมาก 

รวม ๔.๖๓ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๔.๖๓ ดีมาก 

 



27๒๗ 
 

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

ตารางที่ ๑๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต   
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๓.๕๔ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๔.๙๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ๔.๓๒ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖ การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๗ การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๘ หลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ๓.๖๗ ดี 

รวม ๔.๕๖ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย   

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๓.๒๗ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ๔.๒๗ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ๕.๐๐ ดีมาก 

รวม ๔.๓๙ ดี 
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ   

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒ ชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน ๕.๐๐ ดีมาก 

รวม ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ๕.๐๐ ดีมาก 

รวม ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ   

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒ การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ                  
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๓ ผลการบริหารงานของคณะ ๔.๕๑ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๔ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ๕.๐๐ ดีมาก 

รวม ๔.๖๓ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๔.๖๓ ดีมาก 
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บทที่ ๓ 

วิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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บทที่ ๓ 
วิธีการด าเนินการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                    
ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี แยกออกเป็น                
๔ ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
 ส่วนท่ี ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 ส่วนท่ี ๓ การตรวจเย่ียมหน่วยงาน 
 ส่วนท่ี ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

รายละเอียดของวิธีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

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

ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง โดยพิจารณา
ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ เมื่อคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น (๒๙ ตัวช้ีวัด) 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม (๒๙ ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

 ท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (๓๖ ตัวชี้วัด)  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (๓๒ ตัวช้ีวัด) 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลรายงานของคณะท างาน พิจารณาผล  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยและรายงานผล
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการเพื่อรองรับ 
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ในแต่ละกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีจะต้องรับผิดชอบด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ   
เพื่อรองรับในแต่ละกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์  
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยมีขอบเขตการพิจารณาข้อมูลใน ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๑ กลยุทธ์ และ ๑๒๖ ตัวช้ีวัด ส าหรับการพิจารณาผล 
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดมีการก าหนดเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒๖ ตัวช้ีวัด  
มีวิธีการรายงานผลการประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลและการจัดท าสรุปผลจ านวน/ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผล 
การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย และเปน็ไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒) การรายงานผลตัวช้ีวัดท่ีก าหนดเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวิธีการ
รายงานผลการประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ  ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ   
ท่ีขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์  ท่ีสอดคล้องตามรายละเอียดของตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์ โดยมีขั้นตอน 
การด าเนินงาน ดังนี้  

๒.๑) วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 

๒.๒) วิเคราะห์จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีสอดคล้องและรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทาง 
การด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายท่ีระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
  ๒.๓) ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ ในโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๒.๔) ผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการ อว. จ้างงาน และ
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T”  
 ๓) การรายงานผลของการด าเนินงานท่ีสะท้อนผลประสิทธิภาพ (Performance) และ
ศักยภาพ (Potential) ตามศักยภาพองค์กรเพื่อจัดสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 
 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

  การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบั ติตามบทบาทหน้า ท่ี  
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 
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ในแต่ละกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีจะต้องรับผิดชอบด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ   
เพื่อรองรับในแต่ละกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์  
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยมีขอบเขตการพิจารณาข้อมูลใน ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๑ กลยุทธ์ และ ๑๒๖ ตัวช้ีวัด ส าหรับการพิจารณาผล 
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดมีการก าหนดเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒๖ ตัวช้ีวัด  
มีวิธีการรายงานผลการประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลและการจัดท าสรุปผลจ านวน/ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผล 
การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย และเปน็ไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒) การรายงานผลตัวช้ีวัดท่ีก าหนดเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวิธีการ
รายงานผลการประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ  ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ   
ท่ีขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์  ท่ีสอดคล้องตามรายละเอียดของตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์ โดยมีขั้นตอน 
การด าเนินงาน ดังนี้  

๒.๑) วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 

๒.๒) วิเคราะห์จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีสอดคล้องและรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทาง 
การด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายท่ีระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
  ๒.๓) ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ ในโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๒.๔) ผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการ อว. จ้างงาน และ
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T”  
 ๓) การรายงานผลของการด าเนินงานท่ีสะท้อนผลประสิทธิภาพ (Performance) และ
ศักยภาพ (Potential) ตามศักยภาพองค์กรเพื่อจัดสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 
 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

  การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบั ติตามบทบาทหน้า ท่ี  
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 

 
 
 
  

๓๓ 

๒.๑ 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  
หลักนติิธรรม หลักความเสมอภาค และหลักความมุ่งเน้นฉันทามติ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
วิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสมาคมศิษย์เก่า
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ อธิการบดี รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน คณาจารย์ หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าท่ี และผู้น าในองค์การนักศึกษา  

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  

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

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการกรอกข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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๓๔ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

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

๒.๒ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ช้ันปีท่ี ๒ ขึ้นไป และมีจ านวนเป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสม จ าแนกตามระดับการศึกษา ช้ันปี คณะ และสาขาวิชา  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(Checklist)  
ตอนท่ี ๒ การรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปฏิบัติมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการกรอกข้อมูล  
ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมท้ังฝ่ายผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลจะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

   

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ าแนกตามรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
จ าแนกตามรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิด 
     

๒.๒ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ช้ันปีท่ี ๒ ขึ้นไป และมีจ านวนเป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสม จ าแนกตามระดับการศึกษา ช้ันปี คณะ และสาขาวิชา  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(Checklist)  
ตอนท่ี ๒ การรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปฏิบัติมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการกรอกข้อมูล  
ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมท้ังฝ่ายผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลจะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

   

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ าแนกตามรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน 

 
 

๓๕ 

๒.๓ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

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

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากสังกัด                 

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

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(Checklist)  
ตอนท่ี ๒ การรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานงานของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปฏิบัติมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการ 
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมท้ังฝ่ายผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 

   

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ าแนกตามรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน  

 

๒.๔ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

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

 กลุ่มเป้าหมาย 
๑. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดีโดยใช้แบบสอบถาม 

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

๒. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของคณบดี ผู้อ านวยการโรงเรียน ส านัก 
สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานสาขาวิชาหรือ
เทียบเท่า คณาจารย์ และหัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีสังกัด (ส าหรับบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย) 
 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล  
 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 
โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  
  ตอนท่ี ๒ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย อธิการบดี ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน 
และหน่วยงาน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับการปฏิบัติมาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด   
 ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการ  
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมท้ังฝ่ายผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 
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  ๒) ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย   
  ๓) ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย                
การสอบถามข้อมูลหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักความมุ่งเน้น
ฉันทามติ  
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
๑. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดีโดยใช้แบบสอบถาม 

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

๒. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของคณบดี ผู้อ านวยการโรงเรียน ส านัก 
สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานสาขาวิชาหรือ
เทียบเท่า คณาจารย์ และหัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีสังกัด (ส าหรับบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย) 
 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล  
 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 
โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  
  ตอนท่ี ๒ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย อธิการบดี ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน 
และหน่วยงาน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับการปฏิบัติมาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด   
 ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
จัดท าฐานข้อมูลแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ก ากับ ดูแลและประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับทราบข้อมูลและวิธีการ  
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมท้ังฝ่ายผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๗ 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

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

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

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

N
Xμ   

เมื่อ        แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 
X    แทน ผลรวมของคะแนน 
N แทน จ านวนข้อมูล 

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

                
2

N
X2

N
X







 σ  

 
เมื่อ    แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  X  แทน คะแนนแต่ละตัว 
    N        แทน จ านวนข้อมูล 
               แทน ผลรวม 

 
๓. การแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕54, น.๑๐3) 
 

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  

 
 
 
 
 
 



38๓๘ 

 ส่วนท่ี ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร  
โดยเป็นการตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี้ 

๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานการจัดเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 

๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
๓. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑) โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - ๒ แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

๓.๒) โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยจากโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม
หน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และ 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นท่ีบริการ  
ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรวบรวม
ปัญหา อุปสรรค และส่ิงท่ีผู้รับการตรวจเยี่ยมขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย หรือจากฝ่ายบริหาร
ของมหาวิทยาลัย โดยให้เลขานุการและคณะท างาน ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และติดต่อนัดหมาย รวมท้ัง
อ านวยความสะดวกให้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีตารางก าหนดการตรวจเย่ียม ดังนี้ 
 

ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/
ศูนย์/ส านักงาน 

เวลา การประชุมออนไลน์ 

๑. วันศุกร์ท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะครศุาสตร์  
สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา  
สาขาวิชาศิลปศึกษา  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

Meeting ID:  
๙๙๐ ๘๘๓๒ ๘๒๔๐ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ 

โรงเรียนสาธิตฯ  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
๒. วันศุกร์ท่ี ๓๐ 

กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะมนษุยศาสตรแ์ละ     
สังคมศาสตร ์

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
สาขาวิชาภาษาจีน 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 

Meeting ID:  
๙๒๓ ๘๒๗๔ ๗๐๘๗ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ 

๓๙ 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/
ศูนย์/ส านักงาน 

เวลา การประชุมออนไลน์ 

วิทยาลัยการดนตร ี
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันพฤหัสบดีท่ี ๕ 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(ค.บ.) 
สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

Meeting ID:  
๙๑๕ ๗๘๒๔ ๙๐๐๘ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

สาขาวิชาผู้ประกอบการ
อาหาร 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. วันศุกร์ท่ี ๒๐ 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะวิทยาการจดัการ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาภาพยนตร์และ
ดิจิทัลมีเดีย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

Meeting ID:  
๙๖๓ ๒๕๑๖ ๒๘๘๒ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ 
 

๕. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. Meeting ID:  

๙๖๗ ๒๑๐๔ ๙๔๒๖ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๖. วันอังคารท่ี ๓๑ 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
Meeting ID:  
๙๑๘ ๙๕๙๖ ๑๒๐๐ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๘. วันศุกร์ท่ี ๑๗ 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตรวจเย่ียมชุมชนในพื้นท่ี
บริการในอ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

Meeting ID:  
๙๖๖ ๐๑๙๐ ๒๓๗๕ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
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 ส่วนท่ี ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร  
โดยเป็นการตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี้ 

๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานการจัดเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 

๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
๓. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑) โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - ๒ แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

๓.๒) โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยจากโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม
หน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และ 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นท่ีบริการ  
ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรวบรวม
ปัญหา อุปสรรค และส่ิงท่ีผู้รับการตรวจเยี่ยมขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย หรือจากฝ่ายบริหาร
ของมหาวิทยาลัย โดยให้เลขานุการและคณะท างาน ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และติดต่อนัดหมาย รวมท้ัง
อ านวยความสะดวกให้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีตารางก าหนดการตรวจเย่ียม ดังนี้ 
 

ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/
ศูนย์/ส านักงาน 

เวลา การประชุมออนไลน์ 

๑. วันศุกร์ท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะครศุาสตร์  
สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา  
สาขาวิชาศิลปศึกษา  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

Meeting ID:  
๙๙๐ ๘๘๓๒ ๘๒๔๐ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ 

โรงเรียนสาธิตฯ  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
๒. วันศุกร์ท่ี ๓๐ 

กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะมนษุยศาสตรแ์ละ     
สังคมศาสตร ์

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
สาขาวิชาภาษาจีน 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 

Meeting ID:  
๙๒๓ ๘๒๗๔ ๗๐๘๗ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ 

๓๙ 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/
ศูนย์/ส านักงาน 

เวลา การประชุมออนไลน์ 

วิทยาลัยการดนตร ี
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันพฤหัสบดีท่ี ๕ 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(ค.บ.) 
สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

Meeting ID:  
๙๑๕ ๗๘๒๔ ๙๐๐๘ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

สาขาวิชาผู้ประกอบการ
อาหาร 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. วันศุกร์ท่ี ๒๐ 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะวิทยาการจดัการ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาภาพยนตร์และ
ดิจิทัลมีเดีย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

Meeting ID:  
๙๖๓ ๒๕๑๖ ๒๘๘๒ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ 
 

๕. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. Meeting ID:  

๙๖๗ ๒๑๐๔ ๙๔๒๖ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๖. วันอังคารท่ี ๓๑ 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
Meeting ID:  
๙๑๘ ๙๕๙๖ ๑๒๐๐ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๘. วันศุกร์ท่ี ๑๗ 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตรวจเย่ียมชุมชนในพื้นท่ี
บริการในอ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

Meeting ID:  
๙๖๖ ๐๑๙๐ ๒๓๗๕ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
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๔๐ 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/
ศูนย์/ส านักงาน 

เวลา การประชุมออนไลน์ 

๗. วันศุกร์ท่ี ๒๔ 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชน
หรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของ
มหาวิทยาลัยใน กทม. จังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัด
สุพรรณบุรี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

Meeting ID:  
๙๒๙ ๘๒๗๗ ๗๙๘๖ 
Passcode: ๑๑๒๒๓๓ 

  

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา ตามแนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 
 
 ส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 พิจารณาผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสัมภาษณ์รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดีท่ีด าเนินการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานในทุกภาคส่วนตามแผนการด าเนินงาน
เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล  
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลเป็นแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย  

๑) ประเด็นความเห็นจากคณะกรรมการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒) แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๓) ผลการด าเนินงาน  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

๑) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มอบให้ฝ่าย
เลขานุการเป็นผู้ประสานงาน ในการด าเนินการจัดท าแผนและผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีได้ด าเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็น  
ของคณะกรรมการท่ีได้เสนอไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบรายงานท่ีคณะกรรมการก าหนด 

๒) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการ
สัมภาษณ์รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีท่ีด าเนินการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานในทุกภาคส่วน
ตามแผนการด าเนินงานเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

๔๑ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาผลการด าเนินงาน และผลการสัมภาษณ์ประกอบการรายงานผล
การด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมท้ังสังเคราะห์ข้อมูลผลการด า เนินงานตาม                        
ผลประสิทธิภาพ (Performance) และด้านศักยภาพองค์กร (Potential) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๔๑ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาผลการด าเนินงาน และผลการสัมภาษณ์ประกอบการรายงานผล
การด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมท้ังสังเคราะห์ข้อมูลผลการด า เนินงานตาม                        
ผลประสิทธิภาพ (Performance) และด้านศักยภาพองค์กร (Potential) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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บทที่ ๔ 
ผลการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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บทที่ ๔ 
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั 

 

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขอบเขตแนวทางการประเมิน  
แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ตามล าดับ ดังนี้ 
 

 ผลการประเมินส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
ฉบับปรับปรุง 
 การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง เป็นการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยท่ีจะสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
องค์กรของคณะผู้บริหารภายใต้แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ท่ีได้วางไว้ โดยมหาวิทยาลัย            
ได้ด าเนินการใน ๓ ขั้นตอน คือ  
 ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบยุทธศาสตร์                 
กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าท่ีเขียนรายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง และเตรียมเอกสารหลักฐาน พร้อมท้ังเป็นผู้ให้
ข้อมูลการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
 ๒) แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จ านวน ๔ ท่าน โดยมีหน้าท่ีพิจารณา
ประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)  
ฉบับปรับปรุง ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

ท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

  ๓) กองนโยบายและแผนจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)  
ฉบับปรับปรุง ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานและพิจารณาแนวทางการพัฒนา
ต่อไป 
 ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินงานการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยตาม                                
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)                   
ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด หน่วยการวัด และเป้าหมายท้ัง ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการด าเนินงาน ๔ ส่วนส าคัญ ได้แก่ ๑) ผลการ



46๔๖ 
 
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ๒) ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ ในโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓) ผลการด าเนินงาน
โครงการตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการ อว. จ้างงาน และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ หรือ “U2T” และ ๔) ผลของการด าเนินงานท่ีสะท้อนผลประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ 
(Potential) ตามศักยภาพองค์กรเพื่อจัดสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๑๖ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
จ าแนกตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่มี 
ผลการประเมิน 
สูงกว่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่มี 
ผลการประเมิน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่มี 
ผลการประเมิน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับ
การพัฒนาท้องถิ่น 

๒๙ ๒๖ ๘๙.๖๕ ๒ ๖.๙๐ ๑ ๓.๔๕ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ การพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและพัฒนา
ครู การวิจัย และนวัตกรรม 

๒๙ ๒๒ ๗๕.๘๖ ๔ ๑๓.๗๙ ๓ ๑๐.๓๔ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลิต บัณฑิต           
ท่ี มี อั ต ลั ก ษ ณ์ โ ด ด เ ด่นบน
พื้นฐานของมหาวิทยาลัย สู่
ความเป็นเลิศ 

๓๖ ๓๐ ๘๓.๓๓ ๔ ๑๑.๑๑ ๒ ๕.๕๖ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

๓๒ ๒๖ ๘๑.๒๕ ๕ ๑๕.๖๒ ๑ ๓.๑๓ 

รวม ๑๒๖ ๑๐๔ ๘๒.๕๔ ๑๕ ๑๑.๙๐ ๗ ๕.๕๖ 
 

จากตารางท่ี ๑๖ เมื่อพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)  
ฉบับปรับปรุง เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินจากตัวช้ีวัดจ านวนท้ังส้ิน ๑๒๖ ตัวชี้วัด พบว่า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๑๐๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๔ ผลการประเมิน
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ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ๒) ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ ในโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓) ผลการด าเนินงาน
โครงการตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการ อว. จ้างงาน และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ หรือ “U2T” และ ๔) ผลของการด าเนินงานท่ีสะท้อนผลประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ 
(Potential) ตามศักยภาพองค์กรเพื่อจัดสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๑๖ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
จ าแนกตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่มี 
ผลการประเมิน 
สูงกว่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่มี 
ผลการประเมิน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่มี 
ผลการประเมิน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับ
การพัฒนาท้องถิ่น 

๒๙ ๒๖ ๘๙.๖๕ ๒ ๖.๙๐ ๑ ๓.๔๕ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ การพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและพัฒนา
ครู การวิจัย และนวัตกรรม 

๒๙ ๒๒ ๗๕.๘๖ ๔ ๑๓.๗๙ ๓ ๑๐.๓๔ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต           
ท่ี มี อั ต ลั ก ษ ณ์ โ ดด เ ด่นบน
พื้นฐานของมหาวิทยาลัย สู่
ความเป็นเลิศ 

๓๖ ๓๐ ๘๓.๓๓ ๔ ๑๑.๑๑ ๒ ๕.๕๖ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

๓๒ ๒๖ ๘๑.๒๕ ๕ ๑๕.๖๒ ๑ ๓.๑๓ 

รวม ๑๒๖ ๑๐๔ ๘๒.๕๔ ๑๕ ๑๑.๙๐ ๗ ๕.๕๖ 
 

จากตารางท่ี ๑๖ เมื่อพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)  
ฉบับปรับปรุง เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินจากตัวช้ีวัดจ านวนท้ังส้ิน ๑๒๖ ตัวชี้วัด พบว่า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๑๐๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๔ ผลการประเมิน

๔๗ 
 

 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๑๕ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐ และตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมาย มีจ านวน ๗ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ ปรากฏผลดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ
ประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา              
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละสังกัด คะแนนร้อยละ ๕๐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม จ านวน ๓ 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ร้อยละของนักศึกษาครูท่ีผ่านการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๐ 

- ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ร้อยละ ๑๐๐ 
- ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้เข้าท างานท้ังในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี ร้อยละ ๗๕ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมี 
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ ๔๐ 

- ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ ร้อยละ ๓๕ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ จ านวน  
๑ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม                 
ท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี ร้อยละ ๕ 

จากข้อมูลข้างต้นนั้น มหาวิทยาลัยด าเนินการรายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง จ าแนกตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
ตารางที่ ๑๗  การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถ่ิน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน             
  (BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาเครื่องมือจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีบริการ 
๒. พัฒนาองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (BCG Model) เพื่อให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้อง                   

กับบริบทของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นท้ังการบริการในรูปแบบให้เปล่าและก่อให้เกิด
รายได้ 

๓. น าความรู้หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียน                 
การสอนหรือการวิจัย 
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๔. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีทักษะการท างานเพื่อการมีงานท าและเตรียมความพร้อม
ส าหรับการท างานในอนาคต โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

๕. อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง                   
ด้านสุขภาวะและป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเน้นการพึ่งพาตนเอง 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑. มีฐานข้อมูลของพื้นท่ีบริการ 
(ศักยภาพ สภาพปัญหา และ
ความต้องการท่ีแท้จริงของ
ชุ มชน )  เพื่ อ ใ ช้ ในก า ร
วิเคราะห์ ประเมิน และวาง
แผนพัฒนา เชิงพื้นท่ีตาม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

๑ ๑    

๒. จ านวนห มู่บ้ าน  ชุมชน                      
ท่ี มหาวิ ทย า ลัยด า เนิ น
โ ค ร ง ก า ร จ า ก ผ ล ก า ร
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

จ านวน
หมู่บ้าน 
ชุมชน 

๑๕ ๑๑๑    

๓. จ า น ว น โ ร ง เ รี ย น ท่ี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ด า เ นิ น
โครงการจากผลการวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นท่ี 

จ านวน 
 โรงเรียน 

๑๐ ๑๓๕    

๔. ร้อยละสะสมของจ านวน
หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน                 
ท่ี มหาวิ ทยา ลั ยด า เนิ น
โครงการพัฒนาเปรียบเทียบ
กับจ านวนหมู่บ้าน ชุมชน 
โรงเรียนท้ังหมดในพื้ นท่ี
บริการ 

ร้อยละสะสม ๑๑ ๒๒.๗๐    

๕. จ านวนโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
โครงการ 

๔๐ ๔๖    

๖. จ านวนภาคีเครือข่ ายท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนท่ีร่วมมือกับ
มหา วิ ทย า ลั ย  ด า เ นิ น
โครงการพั ฒนา ชุ ม ชน

จ านวนภาคี
เครือข่าย 

 
 

๗ ๑๘    

๔๙ 
 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ในพื้นท่ีบริการ 

๗. อั ต ร า ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
รายได้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ/ป ี
 

๓๐ ๓๓.๓๓    

๘. จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ท่ี น า
ความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการ
ม า ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า               
ก า ร เ รี ยน การสอนหรื อ               
การวิจัย 

จ านวน
โครงการ 

๑๑ ๔๕    

๙. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ              
ท่ี ไ ด้ รั บก าร เสริ มสร้ า ง 
ความเป็นพลเมืองดี 

จ านวนคน ๓,๘๐๐ ๔,๓๓๗    

๑๐. จ านวนวิ สาหกิ จ ชุ มชน
ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นท่ี
บริการของมหาวิทยาลัยท่ี
ประสบความส าเร็จ จากการ
สนับสนุนองค์ความรู้ จาก 
มหาวิทยาลัย 

จ านวน
วิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการ 

≥๖ ๓๒    

๑๑. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้จาก
การบูรณาการองค์ความรู้                      
ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนผลงาน ๑๐ ๓๐    

๑๒. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะ ส้ัน ท่ี เกิ ดจากการ              
บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นแบบให้
เ ป ล่ า  ( ใ ช้ ง บประมาณ
แ ผ่น ดิ น แ ละ เ งิ น บ า รุ ง
การศึกษา) 

จ านวน
หลักสูตร 

๒๐ ๓๔    

๑๓. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะ ส้ัน ท่ี เกิ ดจากการ              
บู รณาการอง ค์ คว ามรู้                

จ านวน 
หลักสูตร 

๑๒ ๑๕    

๔๘ 
 

๔. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีทักษะการท างานเพื่อการมีงานท าและเตรียมความพร้อม
ส าหรับการท างานในอนาคต โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

๕. อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง                   
ด้านสุขภาวะและป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเน้นการพึ่งพาตนเอง 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑. มีฐานข้อมูลของพื้นท่ีบริการ 
(ศักยภาพ สภาพปัญหา และ
ความต้องการท่ีแท้จริงของ
ชุ มชน )  เพื่ อ ใ ช้ ในก า ร
วิเคราะห์ ประเมิน และวาง
แผนพัฒนา เชิงพื้นท่ีตาม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

๑ ๑    

๒. จ านวนห มู่บ้ าน  ชุมชน                      
ท่ี มหาวิ ทย า ลัยด า เนิ น
โ ค ร ง ก า ร จ า ก ผ ล ก า ร
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

จ านวน
หมู่บ้าน 
ชุมชน 

๑๕ ๑๑๑    

๓. จ า น ว น โ ร ง เ รี ย น ท่ี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ด า เ นิ น
โครงการจากผลการวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นท่ี 

จ านวน 
 โรงเรียน 

๑๐ ๑๓๕    

๔. ร้อยละสะสมของจ านวน
หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน                 
ท่ี มหาวิ ทยา ลั ยด า เนิ น
โครงการพัฒนาเปรียบเทียบ
กับจ านวนหมู่บ้าน ชุมชน 
โรงเรียนท้ังหมดในพื้ นท่ี
บริการ 

ร้อยละสะสม ๑๑ ๒๒.๗๐    

๕. จ านวนโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
โครงการ 

๔๐ ๔๖    

๖. จ านวนภาคีเครือข่ ายท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนท่ีร่วมมือกับ
มหา วิ ทย า ลั ย  ด า เ นิ น
โครงการพั ฒนา ชุ ม ชน

จ านวนภาคี
เครือข่าย 

 
 

๗ ๑๘    



49๔๘ 
 

๔. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีทักษะการท างานเพื่อการมีงานท าและเตรียมความพร้อม
ส าหรับการท างานในอนาคต โดยการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

๕. อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง                   
ด้านสุขภาวะและป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเน้นการพึ่งพาตนเอง 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑. มีฐานข้อมูลของพื้นท่ีบริการ 
(ศักยภาพ สภาพปัญหา และ
ความต้องการท่ีแท้จริงของ
ชุ มชน )  เพื่ อ ใ ช้ ในก า ร
วิเคราะห์ ประเมิน และวาง
แผนพัฒนา เชิงพื้นท่ีตาม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

๑ ๑    

๒. จ านวนห มู่บ้ าน  ชุมชน                      
ท่ี มหาวิ ทย า ลัยด า เนิ น
โ ค ร ง ก า ร จ า ก ผ ล ก า ร
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

จ านวน
หมู่บ้าน 
ชุมชน 

๑๕ ๑๑๑    

๓. จ า น ว น โ ร ง เ รี ย น ท่ี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ด า เ นิ น
โครงการจากผลการวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นท่ี 

จ านวน 
 โรงเรียน 

๑๐ ๑๓๕    

๔. ร้อยละสะสมของจ านวน
หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน                 
ท่ี มหาวิ ทยา ลั ยด า เนิ น
โครงการพัฒนาเปรียบเทียบ
กับจ านวนหมู่บ้าน ชุมชน 
โรงเรียนท้ังหมดในพื้ นท่ี
บริการ 

ร้อยละสะสม ๑๑ ๒๒.๗๐    

๕. จ านวนโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
โครงการ 

๔๐ ๔๖    

๖. จ านวนภาคีเครือข่ ายท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนท่ีร่วมมือกับ
มหาวิ ทย า ลั ย  ด า เ นิ น
โครงการพั ฒนา ชุ ม ชน

จ านวนภาคี
เครือข่าย 

 
 

๗ ๑๘    

๔๙ 
 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ในพื้นท่ีบริการ 

๗. อั ต ร า ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
รายได้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ/ป ี
 

๓๐ ๓๓.๓๓    

๘. จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ท่ี น า
ความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการ
ม า ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า               
ก า ร เ รี ยน การสอนหรื อ               
การวิจัย 

จ านวน
โครงการ 

๑๑ ๔๕    

๙. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ              
ท่ี ไ ด้ รั บก าร เสริ มสร้ า ง 
ความเป็นพลเมืองดี 

จ านวนคน ๓,๘๐๐ ๔,๓๓๗    

๑๐. จ านวนวิ สาหกิ จ ชุ มชน
ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นท่ี
บริการของมหาวิทยาลัยท่ี
ประสบความส าเร็จ จากการ
สนับสนุนองค์ความรู้ จาก 
มหาวิทยาลัย 

จ านวน
วิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการ 

≥๖ ๓๒    

๑๑. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้จาก
การบูรณาการองค์ความรู้                      
ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนผลงาน ๑๐ ๓๐    

๑๒. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะ ส้ัน ท่ี เกิ ดจากการ              
บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นแบบให้
เ ป ล่ า  ( ใ ช้ ง บประมาณ
แ ผ่น ดิ น แ ละ เ งิ น บ า รุ ง
การศึกษา) 

จ านวน
หลักสูตร 

๒๐ ๓๔    

๑๓. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะ ส้ัน ท่ี เกิ ดจากการ              
บู รณาการอง ค์ คว ามรู้                

จ านวน 
หลักสูตร 

๑๒ ๑๕    



50๕๐ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ร า ย ไ ด้  
( ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก
หน่วยงานภายนอก) 

 

 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๒. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม น าความรู้ทางวิชาการ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

๓. ส ารวจความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและการศึกษา       
เพื่อน ามาด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
แก้ไขปัญหาสังคมและลดความเหล่ือมล้ า 

๔. ภาวะและป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนท้องถิ่นเน้นการพึ่งพาตนเอง 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  จ านวนภาคีเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น
ภาครัฐและเอกชน สถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนา
ชุมชน 

จ านวน
เครือข่าย      
ท่ีลงนาม 

ความร่วมมือ 

๓๐ 
 

๑๕๕    

๒.  จ านวนโครงการท่ีเกิดจาก
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนและท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ 

๗ ๓๑    

๓.   จ านวน โพลล์ ท่ี ส า ร ว จ   
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
ส่ิงแวดล้อมและการศึกษา 

จ านวนโพลล์ ๑๐ ๑๒    



51๕๑ 
 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

ใ น ป ร ะ เ ด็ น  ท่ี เ ป็ น
ประโยชน์ ต่อการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาสังคม 

 

 กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ท รัพยากรและสิ่งแวดล้อม                       
ที่เหมาะสมแก่ชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  จ านวนโครงการ หรือกิจกรรม
ท่ี ส่ งเสริ ม หรื ออนุ รั กษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการหรือ 

กิจกรรม 

๕ ๗    

๒.  จ านวนระบบหรือนวัตกรรม
บริหารจัดการด้านอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวนระบบ
หรือนวัตกรรม 

๓ ๖    

 

 กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมและสืบสานพลังปัญญาตามโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความม่ันคง 
   เข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อเผยแพร่พลังปัญญาและองค์ความรู้จากโครงการ

แนวพระราชด าริสู่การขับเคล่ือนแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเกิดการสร้างงานและสร้าง
รายได้ 

๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ 

๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  จ านวนโครงการท่ีน้อมน า
แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ ม า                 
บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร จั ด                
การเรียนการสอน หรือ
งานวิจัยหรืองานบริการ
วิชาการเพื่ อการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
และยั่งยืน  

จ านวน
โครงการ 

๗ ๑๒    

๒.  จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีมี
ก า รด า เนิ น ก ารพัฒนา             
ต่ อ ย อ ด โ ค ร ง ก า ร ต า ม                  
แนวพระราชด าริ 

จ านวนภาคี
เครือข่าย 

๕ ๑๘    

 
 กลยุทธ์ที่ ๕  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีเผยแพร่

แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในและต่างประเทศ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ผลงานท่ีแสดงถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๓. ร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้าง

คุณค่าและมูลค่าเพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
ด้ าน ศิ ลปวั ฒนธร ร ม ท่ี
เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้
ท้ังในและต่างประเทศ 

จ านวนโครงการ ๓๕ ๔๕    

๒.  จ านวนผลงานท่ีแสดงถึงองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนผลงาน ๑๒ ๒๘    

๕๓ 
 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

๓.  จ านวนโครงการ หรือกิจกรรม 
หรือหลักสูตรระยะส้ัน ท่ีน า
ทุนทางวัฒนธรรมมาสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น  

จ านวนโครงการ ๖ ๖    

๔.  จ านวนฐานข้อมูลหรือแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 

จ านวน
ฐานข้อมูล /
แหล่งเรียนรู้ 

 

๖ ๑๒    

 

 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่   
  ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ 
  (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีสู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  จ านวนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในท้องถิ่นท่ี
ได้รับการพัฒนา 

จ านวนคน ๙๐๐ ๑,๕๐๐    

๒.  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน
เครือข่าย 

๕๐ ๑๔๓    

๓ .   จ าน วนสถาน ศึ ก ษ า ท่ี
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เล้ียง 

จ านวน
สถานศึกษา 

๗๖ ๑๓๒    



53๕๓ 
 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

๓.  จ านวนโครงการ หรือกิจกรรม 
หรือหลักสูตรระยะส้ัน ท่ีน า
ทุนทางวัฒนธรรมมาสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น  

จ านวนโครงการ ๖ ๖    

๔.  จ านวนฐานข้อมูลหรือแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 

จ านวน
ฐานข้อมูล /
แหล่งเรียนรู้ 

 

๖ ๑๒    

 

 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่   
  ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ 
  (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีสู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  จ านวนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในท้องถิ่นท่ี
ได้รับการพัฒนา 

จ านวนคน ๙๐๐ ๑,๕๐๐    

๒.  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน
เครือข่าย 

๕๐ ๑๔๓    

๓ .   จ าน วนสถาน ศึ ก ษ า ท่ี
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เล้ียง 

จ านวน
สถานศึกษา 

๗๖ ๑๓๒    



54๕๔ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๔ .   ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น              
ในโรงเรียนเป้าหมายในความ
รับผิดชอบท่ีมีผลการอ่าน
ออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๒๐ ๒๐.๐๑    

๕.  ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียน
เ ป้ า ห ม า ย ร ะ ดั บ ช้ั น
ประถมศึกษาปี ท่ี  ๖ ท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบทาง
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ                    
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชา สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ของแต่ละสังกัด 

ร้อยละ ๕๐ ๓๑.๖๓    

จากตารางท่ี ๑๗ เมื่อพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด ๒๙ ตัวช้ีวัด พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น ๒๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๕ ตัวชี้วัดที่มี 
ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๐ (ดังแผนภูมิท่ี ๑)  
ส่วนตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕ ได้แก่ ร้อยละของ
นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละสังกัด ร้อยละ ๕๐  

 

 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย เปน็ไปตามเป้าหมาย  

และต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถ่ิน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย 
จ านวน ๒๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๕ 

ได้ตามเป้าหมาย
จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 

คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๐

ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

๓.๔๕
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ตารางที่ ๑๘ ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เร่ืองการพัฒนาท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

ร้อยละ             
การเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถ่ิน 
๑. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี                    
และวินัยของชาติ 

๑,๘๐๐,๑๐๐.๐๐ ๑,๗๕๔,๖๕๒.๐๐ ๙๗.๔๘ 

๒. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๙๙,๘๓๒.๖๕ ๙๙.๙๙ 
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๖๔,๕๙๓.๘๐ ๙๙.๒๑ 

๔. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต าบล ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๓๗,๖๐๐.๐๐ ๙๙.๖๔ 
๕. โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน 
การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓๖๓,๔๕๐.๐๐ ๓๖๓,๔๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ผลรวมทั้งหมด ๑๒,๑๑๓,๕๕๐.๐๐ ๑๒,๐๒๐,๑๐๑.๔๕ ๙๙.๒๓ 
จากตารางท่ี ๑๘ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนท้ังส้ิน ๕ โครงการ จากงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน ๑๒,๑๑๓,๕๕๐.๐๐ บาท 
โดยงบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๒,๐๒๐,๑๐๑.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๓ 
  
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย 
และนวัตกรรม 
ตารางที่ ๑๙  การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒   

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

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตร                

ท าหน้าท่ีพัฒนาหลักสูตรและควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและองค์กรวิชาชีพ 
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๒. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีมีกระบวนการ ในการผลิตบัณฑิตครูด้วย  School 
Integrated Learning เพื่อให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ                
มีคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๓. พัฒนาระบบและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู 
ในแต่ละหลักสูตร 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครู ด้วยการแสวงหาแหล่งทุนภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน การร่วมมือกับเครือข่ายท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพครู และ               
หาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุรุสภา และการจัดหาแหล่ง
งานรองรับ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.   ร้อยละหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตที่มีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตครู
ด้ ว ย  School Integrated 
Learning เพ่ือให้มีอัตลักษณ์ 
ส ม ร ร ถน ะต า มม า ตร ฐาน
วิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ 
ประการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐    

๒.  ร้อยละของรายวิชาในแต่ละ
ห ลั ก สู ต ร ที่ มี เ น้ื อ ห า แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรียนการ
ส อ น บ่ ม เ พ า ะ อั ต ลั ก ษ ณ์  
ส ม ร ร ถน ะต า มม า ตร ฐาน
วิชาชีพครู และคุณลักษณะ            
๔ ประการ 

ร้อยละ ๕๐ ๑๐๐    

๓.  ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่าน
การประ เมินความสามารถ                
การใช้ภาษาอังกฤษตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๘๐ ๕๕.๔๒    

๔.  ร้อยละของบัณฑิตครูที่ ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖.๔๒    

๕.   ร้อยละของบัณฑิตครูที่ ได้ เข้ า
ท างานทั้งในและต่างประเทศ
ภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ ๗๕ ๗๒.๔๒    

๖.  จ านวนทุนการศึกษาที่นักศึกษา
ครูได้รับจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนทุน ๗๕ ๑๐๕    
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๗.  ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  

ร้อยละ ๘๐ ๘๙    

๘ .   ร้ อ ย ล ะ ขอ ง ห ลั ก สู ต ร ที่ มี
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
ครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ความเป็นครู 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐    

๙.  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
เ พ่ื อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ยกระ ดับการจั ดการ เ รี ยน             
การสอนหลักสูตรครุศาสตร์ 
(องค์กรวิชาชีพ หรือสถาบัน             
ที่เชี่ยวชาญ ในทักษะเฉพาะ 
ห รื อ โ ร ง เ รี ย น ที่ รั บ ฝึ ก
ป ร ะ ส บ ก า รณ์  ห น่ วยงาน                   
ที่สนับสนุนทุน) 

จ านวนเครือข่าย ๒๐๐ ๒๒๙    

 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนากระบวนการบ่มเพาะ บัณฑิตครูและและศิษย์เก่าท่ีประกอบวิชาชีพครูให้ มี                  
   อัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการตาม                      
   พระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒)             
   มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท ามีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบและกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
๒. พัฒนากระบวนการในการส่งเสริมศิษย์เก่า ท่ีประกอบวิชาชีพครู ให้มีสมรรถนะ                

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๓. พัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะและทักษะท่ีส าคัญเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในยุค              

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔. ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นของความเป็นครูในยุค    

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑   จ านวนโครงการ / กิจกรรม              
บ่มเพาะบัณฑิตครูให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ สมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและ
คุณลักษณะ ๔ ประการ  

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

๑๕ ๑๕    

๒.  ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีเข้า
ร่วมโครงการ / กิจกรรม
บ่มเพาะบัณฑิตครูให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ สมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

ร้อยละ ๙๐ ๙๙.๒๙    

๓.  จ านวนโครงการ / กิจกรรม            
ท่ีเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ
การเป ล่ียนแปลงให้แก่  
ศิษย์เก่าท่ีประกอบวิชาชีพ
ครู 

จ านวน 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

๑๐ ๒๑    

๔.  จ านวนองค์กรวิชาชีพท่ี             
เ ข้ า ม า ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
ส่ง เสริ มสมรรถนะและ
ทักษะความเป็นครูในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
บัณฑิตครู 

จ านวนองค์กร ๑๐ ๑๓๒    

๕.  จ านวนหลักสูตรอบรมเสริม
ทั ก ษ ะ ร ะ ย ะ ส้ั น  เ ช่ น 
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 
ICT ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า
สมรรถนะด้านดิจิทัล 

จ านวน
หลักสูตร 

๕ ๑๗    
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 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ต้ังคณะกรรมการพัฒนาครูของครูเพื่อด าเนินการพัฒนาครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
ภายใต้กรอบ “แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษา” สู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของส านัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปแบบ
โครงการ กิจกรรมท่ีหลากหลาย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูไปอบรมเพิ่มทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องกับองค์กร             
ท่ีเช่ียวชาญในทักษะด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๓. สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อสร้างเครือข่ายเรียนรู้เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  ร้อยละครูของครูท่ีเข้าร่วม
โครงการ หรือกิจกรรม 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ความเป็นมืออาชีพเกินกว่า 
๕ ครั้งต่อปี 

ร้อยละ ๘๐ ๘๗    

๒.  ร้อยละครูของครูท่ีได้รับการ
ยกย่อง รางวัล มีผลงาน
ทางวิชาการหรือการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ ใน
รูปแบบต่าง ๆ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๕    

๓.  ร้อยละครูของครู ท่ี สอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ี
มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ส อ น               
ใน โ ร ง เ รี ยน  หรื อ ผ่ า น                 
ก า ร อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ร้อยละ ๘๐ ๙๕.๖๕    

๔.  มีแพลตฟอร์ม (Platform)  
เ พื่ อ ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการ
เป็นครูมืออาชีพ 

จ านวน
แพลตฟอร์ม 
(Platform) 

๑ ๒๒    
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 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  เพื่อการผลิตและพัฒนาครู 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
เพื่อการผลิตและพัฒนาครู 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ไปเผยแพร่ในเวที ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอก 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม
หรื อ ง านสร้ า ง ส ร ร ค์ ท่ี
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตและพัฒนาครู 

จ านวน ๕ ๑๗    

๒.  จ านวนบทความทางวิชาการ
หรือผลงานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ระดับชาติ หรื อ
นานาชาติ 

จ านวน ๒๔ ๔๓    

๓.  จ านวนกิจกรรมเพื่อถ่ายทอด
งานวิจัยหรือนวัตกรรมการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี จั ด ใ ห้
สถานศึกษา 

จ านวน
กิจกรรม 

๓๐ ๓๒    

๔ .   จ า น ว น ส ถ า น ศึ ก ษ า                     
ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ท่ี มี ก า ร น า
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ 

จ านวน
สถานศึกษา 

๗ ๗๒    

๕.  ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการ
น างานวิจัยมาบูรณาการ 
ในการเรียนการสอน 

ร้อยละ ๕๐ ๘๕.๗๑    
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 กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

 แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูของโรงเรียนสาธิตให้เป็นแบบอย่าง ในด้านการจัด               

การเรียนการสอนและงานวิจัย 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้

เป็นคนดี คนเก่งและเป็นสุข 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ และเป็นห้องทดลอง

ปฏิบัติการวิจัย และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาท้ังในและ

ต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
สาธิตท่ีไ ด้รับการพัฒนา     
ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้งต่อป ี

ร้อยละ ๘๐ ๘๕.๓๓    

๒. จ านวนรางวั ลท่ีนั กเรี ยน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ บ้ า น ส ม เ ด็ จ
เ จ้ าพระยา ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร              
ยกย่อง ท้ังในด้านวิชาการ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จ านวนรางวัล ๑๐ ๑๓    

๓ .   ร้ อ ย ละ ข อ ง นั ก เ รี ย น             
ใ น โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ                
บ้ านสมเ ด็ จ เ จ้ าพระยา
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี ๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบทาง
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ                          
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  แต่ละ
วิชา สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ 

ร้อยละ ๗๐ ๗๒.๓๓    
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๔.  จ านวนนักศึกษาและอาจารย์
ท่ีเข้ามาฝึกประสบการณ์    
จัดโครงการ หรือกิจกรรม
หรือทดลองห้องปฏิบัติการ
วิ จัยด้านการจัดการเรียน            
การสอน 

จ านวน
นักศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐    

๕.  จ านวนรูปแบบการเรียน            
การสอนท่ีได้รับการพัฒนา
และ เป็ น ต้นแบบให้ กั บ
โรงเรียนอื่น ๆ น าไปใช้ได้ 

จ านวน
รูปแบบ 

๕ ๑๒    

๖.  จ านวนเครือข่าย ความ
ร่วมมือในการแลกเปล่ียน
การเรียนรู้กับสถานศึกษา 
ท้ังในและต่างประเทศ 

จ านวน
เครือข่าย 

๓๐ ๑๕๖    

จากตารางท่ี ๑๙ เมื่อพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔              
ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ ๕ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด ๒๙ ตัวช้ีวัด พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงาน                
ตามตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น ๒๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖ ตัวชี้วัด
ที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๙  (ดังแผนภูมิท่ี ๒) 
ส่วนตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๓ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ ดังนี้  

- ร้อยละของนักศึกษาครูท่ีผ่านการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
- ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
- ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้เข้าท างานท้ังในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี 
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แผนภูมิที่ ๒ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย เปน็ไปตามเป้าหมาย 

และต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ตารางที่  ๒๐ ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เร่ืองการผลิตและพัฒนาครู  

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
๑. โครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ ประกอบการ
เรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๙๗,๐๐๙.๙๕ ๙๙.๗๐ 

ผลรวมทั้งหมด ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๙๗,๐๐๙.๙๕ ๙๙.๗๐ 
 

จากตารางท่ี ๒๐ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการสู่การผลิตและพัฒนาครูให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนท้ังส้ิน ๑ โครงการ จากงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยงบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๙๙๗,๐๐๙.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐ 

 

 

 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
จ านวน ๓ ตัวชี้วัด 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔

ผลการด าเนินงานสงูกว่าเป้าหมาย
จ านวน ๒๒ ตวัช้ีวดั

คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖

เป็นตามเป้าหมาย
จ านวน ๔ ตัวชี้วัด

คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๙



64๖๔ 
 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน 
การผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ตารางที่ ๒๑  การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น 
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อ  
   การพัฒนาท้องถ่ินและสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable) 

แนวทางการด าเนินงาน (มาตรฐาน) 
๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ                

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ 

หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ 
หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษา
ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ สู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษานานาชาติร่วมกับคณะต่าง ๆ 
๔. พัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม                

และสากลในศตวรรษท่ี ๒๑ และการพึ่งตนเอง 
 

แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 
๑. ก าหนดระบบกลไกพร้อมระบบจูงใจท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร 

ให้มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย             

งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่น ๆ และเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางวิชาการ                      
ในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิต 
และการมีส่วนร่วมในการใช้ศาสตร์ท่ีเช่ียวชาญขับเคล่ือนพัฒนายกระดับคุณภาพของ
ประชาชน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน 
๑ .   ร้ อ ย ละ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร              

ท่ี จัดการเรียนการสอน               
ในรูปแบบบูรณาการกับ
การวิจัย บริการวิชาการ

ร้อยละ ๙๐ ๑๐๐    



65๖๕ 
 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

เพื่ อพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒.  ร้อยละของหลักสูตรท่ีมี   
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม 
ภ าค ธุ ร กิ จ  ท้ั ง ภ า ย ใ น 
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐    

๓ .   จ าน วนห ลัก สู ต ร ใ ห ม่                   
ในรูปแบบพหุ วิทยาการ 
สหวิทยาการ หลักสูตรสอง
ภาษา หลักสูตรในรูปแบบ
คว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันในต่างประ เทศ 
ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ  
หลักสูตรสหกิจศึกษา หรือ
หลักสูตรสองปริญญา (Dual 
Degree) ท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถ่ิน สังคม 
และสากลในศตวรรษท่ี ๒๑ 

จ านวน
หลักสูตร 

๘ ๙    

๔ .   ร้ อ ย ละ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร              
ท่ี นั ก ศึ ก ษ า มี ส่ ว น ร่ ว ม                
ในการสร้างนวัตกรรม หรือ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น  

ร้อยละ ๗๐ ๗๕.๘๖    

๕.  ร้อยละของหลักสูตรท่ีมี
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ 
แ บ บ  Active Learning  
โดยใช้ส่ือดิจิทัลเป็นฐาน 
(Digital Based Education) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐    

๖.  จ านวนผลงานของนักศึกษา 
ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์                
เผยแพร่หรือได้รับรางวัล                         
ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

จ านวนผลงาน ๑๐๐ ๒๓๒    

๗.  ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับ
ประกาศนียบัตรผ่านการ

ร้อยละ ๖๐ ๖๕    



66๖๖ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

อบรมเพิ่มเติมในทักษะท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ี
ศึกษา 

๘.  จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะส้ัน (Reskill / Upskill 
/  Newskill)  ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บัตร  (Non 
degree)  และระบบคลัง
หน่ วยกิ ต  (Credit Bank) 
เพื่อพัฒนาทักษะก าลังคน
ของประเทศและนักศึกษา
นานาชาติ สู่การมีงานท า
และเตรี ยมความพร้ อม
รองรับการท างานในอนาคต  

จ านวน
หลักสูตร 

๑๕ ๔๔    

ตัวชี้วัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น) 
๑.  จ านวนหลักสูตรความเป็น

เลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น
ของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
หลักสูตร 

๑๓ ๑๔    

๒ .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์                         
ในหลักสูตรความเป็นเลิศ    
ท่ีมี นวั ตกรรม งานวิ จั ย                
งานสร้ างสรรค์  ผลงาน                  
ท่ีได้รับการเผยแพร่ หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ร้อยละ ๕๐ ๕๗.๑๔    

๓ .   ร้ อ ย ละ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า                
ในหลักสูตรความเป็นเลิศ  
ท่ีมี ก าร ตีพิ มพ์ เผยแพร่
ผลงานหรือไ ด้รับรางวัล             
ในระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ ๑๕ ๑๕.๐๓    

๔.  จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 

จ านวนศูนย์ ๖ ๙    

 



67๖๖ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

อบรมเพิ่มเติมในทักษะท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ี
ศึกษา 

๘.  จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะส้ัน (Reskill / Upskill 
/  Newskill)  ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนี ยบั ตร  (Non 
degree)  และระบบคลัง
หน่ วยกิ ต  (Credit Bank) 
เพื่อพัฒนาทักษะก าลังคน
ของประเทศและนักศึกษา
นานาชาติ สู่การมีงานท า
และเตรี ยมความพร้ อม
รองรับการท างานในอนาคต  

จ านวน
หลักสูตร 

๑๕ ๔๔    

ตัวชี้วัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น) 
๑.  จ านวนหลักสูตรความเป็น

เลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น
ของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
หลักสูตร 

๑๓ ๑๔    

๒ .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์                         
ในหลักสูตรความเป็นเลิศ    
ท่ีมี นวั ตกรรม งานวิ จั ย                
งานสร้ างสรรค์  ผลงาน                  
ท่ีได้รับการเผยแพร่ หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ร้อยละ ๕๐ ๕๗.๑๔    

๓ .   ร้ อ ย ละ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า                
ในหลักสูตรความเป็นเลิศ  
ท่ีมี ก าร ตีพิ มพ์ เผยแพร่
ผลงานหรือไ ด้รับรางวัล             
ในระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ ๑๕ ๑๕.๐๓    

๔.  จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 

จ านวนศูนย์ ๖ ๙    

 

๖๗ 
 

 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลง             
     ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางท่ีสอดคล้อง 

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

ลักษณะอื่น และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
ทักษะทาง วิ ชาการหรือ
วิชาชีพเฉพาะ 

ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐    

๒.  ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ ๘๘ ๑๐๐    

๓.  ร้อยละของอาจารย์ ท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ ๕๒ ๕๒.๓๓    

๔.  ร้ อยละของอาจารย์ ท่ี มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ ๓๔ ๔๐.๒๖    

๕.  ร้อยละของอาจารย์ ท่ีมี
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ร้อยละ ๓๐ ๔๒.๓๒    

๖.  ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับ 
ก า ร ย อ ม รั บ ใ น ค ว า ม รู้
ความสามารถ ด้านวิชาการ 
การศึกษา และสังคม 

ร้อยละ ๓๐ ๓๐.๗๖    

 



68๖๘ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรม และสร้างงานสรรค์ที่มีคุณภาพ  
      และน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย ที่สอดคล้องกับ              
      การพัฒนาท้องถ่ิน และการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความม่ันคง ยั่งยืน (Sustainable) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิ จัย นวัตกรรม                      

งานสร้างสรรค์หรืองานอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคง 
ยั่งยืน (Sustainable) 

๒. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม               
งานสร้างสรรค์หรืองานอื่น ๆ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์  
หรืองานอื่น ๆ ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการน าองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองานอื่น ๆ ด าเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น   

๕. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการท้ังภายใน              
และภายนอก 

๖. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อรองรับ               
การเผยแพร่ผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอก 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองาน
สร้ างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ ๔๐ ๒๘.๙๒    

๒. จ านวนผลงานงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีมีการ
เผยแพร่หรืออ้างอิง ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อจ านวน
โครงการวิจัย (ในปีงบประมาณ
ย้อนหลัง ๑ ปี) 

จ านวนผลงาน ๑๒๐ 
 

๑๗๕    

๓. ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน
และการพัฒนาประเทศ 

ร้อยละ ๓๕ ๑๖.๒๘    



69๖๘ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรม และสร้างงานสรรค์ที่มีคุณภาพ  
      และน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย ที่สอดคล้องกับ              
      การพัฒนาท้องถ่ิน และการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความม่ันคง ยั่งยืน (Sustainable) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิ จัย น วัตกรรม                      

งานสร้างสรรค์หรืองานอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคง 
ยั่งยืน (Sustainable) 

๒. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม               
งานสร้างสรรค์หรืองานอื่น ๆ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์  
หรืองานอื่น ๆ ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการน าองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองานอื่น ๆ ด าเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น   

๕. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการท้ังภายใน              
และภายนอก 

๖. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพื่อรองรับ               
การเผยแพร่ผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอก 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองาน
สร้ างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ ๔๐ ๒๘.๙๒    

๒. จ านวนผลงานงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีมีการ
เผยแพร่หรืออ้างอิง ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อจ านวน
โครงการวิจัย (ในปีงบประมาณ
ย้อนหลัง ๑ ปี) 

จ านวนผลงาน ๑๒๐ 
 

๑๗๕    

๓. ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน
และการพัฒนาประเทศ 

ร้อยละ ๓๕ ๑๖.๒๘    

๖๙ 
 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๔. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ท้ังในและต่างประเทศ ในการ
สร้างงานวิจัย พัฒนาศักยภาพ
นั กวิ จั ย  หรื อ เป็ น เ ว ที ใ น 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
หรืองานอื่น  ๆท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวน
เครือข่าย 

๑๒ ๓๐    

๕. ร้อยละงานวิจัย นวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้
ประโยชน์ในชุมชนและท้องถ่ิน 
และการพัฒนาประเทศต่อ
จ านวนโครงการวิจัย 

ร้อยละ ๖๐ ๖๒.๑๖    

๖. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์ท่ียื่นการ
คุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

จ านวนผลงาน ๗ ๑๗    

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

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ 

ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรท าหน้าท่ีควบคุมก ากับ 

การด า เนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๓. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งสร้างอัตลักษณ์ สมรรถนะและ
คุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑  

๔. สร้างกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาให้มี คุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและ
คุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑  

๕. เสริมสร้างสมรรถนะและการยกระดับความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะทักษะด้านดิจิทัล  ทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพ 
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ตลอดจนทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และเพื่อการผนึกก าลังพร้อมการพึ่งพา
ตนเอง 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และเครือข่าย   
ต่าง ๆ  ในการร่วมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอก 
ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  ร ้อยละผลการประเมิน
คุณลักษณะ ๔ ประการ
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ ๗๐ ๙๐.๔๐    

๒.  ร้อยละความสามารถด้าน
ดิ จิ ทั ล ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
ปริญญาตรี ช้ันปี สุดท้าย              
ท่ีผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตาม
เ ก ณฑ์ ท่ี ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ก าหนด 

ร้อยละ ๕๐ ๗๗.๐๔    

๓.  ร้อยละของนักศึกษาช้ันปี
สุ ด ท้ า ย ท่ี เ ข้ า ส อ บ วั ด
สมรรถนะทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ต า ม ม า ต ร ฐ า น  CEFR              
ในระดับ B2 

ร้อยละ ๔๐ ๔๐.๘๔ 
 

   

๔.  ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะการส่ือสาร หรือการ
ใช้เทคโนโลยี ท้ังภายใน 
ประเทศและต่างประเทศใน
แต่ละช้ันป ี

ร้อยละ ๗๐ ๘๗.๒๕    

๕.  ร้อยละของนัก ศึกษา ท่ี                
เ ข้ า ร่ ว ม ก ร ะ บ ว น ก า ร           
บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ๙๐ ๑๐๐    
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ตลอดจนทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และเพื่อการผนึกก าลังพร้อมการพึ่งพา
ตนเอง 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และเครือข่าย   
ต่าง ๆ  ในการร่วมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอก 
ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  ร ้อยละผลการประเมิน
คุณลักษณะ ๔ ประการ
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ ๗๐ ๙๐.๔๐    

๒.  ร้อยละความสามารถด้าน
ดิ จิ ทั ล ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
ปริญญาตรี ช้ันปี สุดท้าย              
ท่ีผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตาม
เ ก ณฑ์ ท่ี ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ก าหนด 

ร้อยละ ๕๐ ๗๗.๐๔    

๓.  ร้อยละของนักศึกษาช้ันปี
สุ ด ท้ า ย ท่ี เ ข้ า ส อ บ วั ด
สมรรถนะทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ต า ม ม า ต ร ฐ า น  CEFR              
ในระดับ B2 

ร้อยละ ๔๐ ๔๐.๘๔ 
 

   

๔.  ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะการส่ือสาร หรือการ
ใช้เทคโนโลยี ท้ังภายใน 
ประเทศและต่างประเทศใน
แต่ละช้ันป ี

ร้อยละ ๗๐ ๘๗.๒๕    

๕.  ร้อยละของนัก ศึกษา ท่ี                
เ ข้ า ร่ ว ม ก ร ะ บ ว น ก า ร           
บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ๙๐ ๑๐๐    

๗๑ 
 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

เ พื่ อ ส ร้ า ง อั ต ลั ก ษ ณ์              
ในแต่ละช้ันปี 

๖.  ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการเพื่ อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ร้อยละ ๕ ๒๒.๒๘    

๗.  ระดับพฤติกรรมการมีจิต
สาธารณะของนักศึกษา 

ระดับ มาก มากท่ีสุด    

๘.  ระดับพฤติกรรมความเป็น
ไทยของนักศึกษา 

ระดับ มากท่ีสุด มากท่ีสุด    

๙.  ร้อยละอัตราการมีงานท า
ข อ ง บั ณ ฑิ ต  ท่ี ท า ง า น                
ใ น อ ง ค์ ก ร ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการ หรือสามารถ
ประกอบอาชีพได้เอง 

ร้อยละ ๗๐ ๗๑.๗๙    

๑๐. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามี 
อัตลักษณ์เหมาะสมแห่ง 
ยุคศตวรรษท่ี ๒๑ (SMART 
Student or Learner)              
มี ทักษะการใช้ ชีวิตและ 
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี               
เพื่อประกอบอาชีพ 

ระดับ มาก มากท่ีสุด    

๑๑. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมี
เครือข่ายศิษย์ เก่ า  หรือ
เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ 
เข้ามามี ส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ร้อยละ ๗๐ ๗๑.๔๓    

๑๒. จ านวนกิจกรรมศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ท่ีจัดขึ้นในรอบปี

จ านวน
กิจกรรม 

๓ ๓    
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

เพื่อขยายเครือข่ายและ
กิจกรรมความร่วมมือ 

 

จากตารางท่ี ๒๑ เมื่อพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์                
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด                
๓๖ ตัวช้ีวัด พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย  
จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย                  
จ านวนทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ (ดังแผนภูมิท่ี ๓)  ส่วนตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมาย จ านวน ๒ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ ดังนี้  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
- ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
 

-  
แผนภูมิที่ ๓ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายเปน็ไปตามเป้าหมาย 

และต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์               

โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 

คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖

ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
จ านวน ๓๐ ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓

ตามเป้าหมาย
จ านวน ๔ ตัวชี้วัดคิด
เป็นร้อยละ ๑๑.๑๑
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ตารางที่ ๒๒ ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เร่ืองการพัฒนาท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์
ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์              
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ 
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
๑ .  โ คร ง ก ารพัฒนาคว าม รู้  ทั กษะ  ด้ าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓,๕๙๑,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๘๙,๙๒๓.๖๓ ๙๙.๙๗ 

๒. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย 
การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ี ระดับต าบล 

๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๔๗,๗๕๐.๐๐ ๙๙.๘๘ 

ผลรวมทั้งหมด ๕,๕๔๑,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๓๗,๖๗๓.๖๓ ๙๙.๙๔ 
 

จากตารางท่ี ๒๒ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการสู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน  
การผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จ านวนท้ังส้ิน ๒ โครงการ จากงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน ๕,๕๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท           
โดยงบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๕,๕๓๗,๖๗๓.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๔ 
 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 
สู่ความเป็นเลิศ 

ตารางที่ ๒๓ การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔                 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ 
   ศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถ่ินอย่างเต็มที่ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แสดง

ศักยภาพโดยเข้าร่วม แข่งขัน หรือประกวดความสามารถทางวิชาการและศาสตร์                 
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ 

๒. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนา 
ในสายวิชาชีพ มีความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
path) สู่การเปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  จ านวนอาจารย์ บุคลากร 
นัก ศึกษา และศิษย์ เก่ า           
ท่ีได้รับรางวัลการเป็นคนดี 
คน เก่ ง  หรื อคนมีความ 
สามารถ ใน ด้ าน ต่ าง  ๆ 
ระดับชาติ นานาชาติ 

จ านวนคน ๘๐ ๑๑๖    

๒ .  ร้ อ ย ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนได้รับการพัฒนา
ใ น ส า ย วิ ช า ชี พ แ ล ะ              
ความ เ ช่ียวชาญในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ค ว า ม 
ก้ า วหน้ า ในสาย อ า ชีพ 
(Career Path) 

ร้อยละ ≥๘๕ ๙๓.๐๙    

 กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ                  
         เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอก 
๒. พัฒนาระบบและรูปแบบการส่ือสารองค์กรให้มีความทันสมัย ท่ัวถึงและทันต่อการ

เปล่ียนแปลง 
๓. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็น              

ท่ีรู้จัก และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  จ านวนช่องทางในการ
ส่ื อ ส า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร             
เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ของ
ประชาคม ท้ังภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวน
ช่องทาง 

๘ ๑๐    
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  จ านวนอาจารย์ บุคลากร 
นัก ศึกษา และศิษย์ เก่ า           
ท่ีได้รับรางวัลการเป็นคนดี 
คน เก่ ง  หรื อคนมีความ 
สามารถ ใน ด้ าน ต่ าง  ๆ 
ระดับชาติ นานาชาติ 

จ านวนคน ๘๐ ๑๑๖    

๒ .  ร้ อ ย ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนได้รับการพัฒนา
ใ น ส า ย วิ ช า ชี พ แ ล ะ              
ความ เ ช่ียวชาญในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ค ว า ม 
ก้ า วหน้ า ในสาย อ า ชีพ 
(Career Path) 

ร้อยละ ≥๘๕ ๙๓.๐๙    

 กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ                  
         เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอก 
๒. พัฒนาระบบและรูปแบบการส่ือสารองค์กรให้มีความทันสมัย ท่ัวถึงและทันต่อการ

เปล่ียนแปลง 
๓. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็น              

ท่ีรู้จัก และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  จ านวนช่องทางในการ
ส่ื อ ส า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร             
เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ของ
ประชาคม ท้ังภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวน
ช่องทาง 

๘ ๑๐    

๗๕ 
 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๒.  ระ ดับความส า เร็ จของ
เครื อข่ ายความร่ วมมื อ             
ท้ังภายในและภายนอก
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ ๔ ๔    

๓.  จ านวนข่าว ท่ี ไ ด้ รับการ
เผยแพร่ จาก ส่ือมวลชน
ภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ 
ท้ั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 

จ านวนข่าว ๒๐๐ ๓๘๐    

๔.  ระดับผลการส ารวจการรับรู้
ข่ าวสาร ( เ ช่น นโยบาย
แผนพัฒนาต่าง ๆ ท่ีส าคัญ
ระดับชาติ จังหวัด องค์กร) 
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 
 

๓.๕๑ ๔.๐๔    

๕.  ร้อยละของการปรับปรุง
ข้ อ มู ล ก า ร ส่ื อ ส า ร บ น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
หน่ ว ย ง าน ต้ั งแ ต่ ระ ดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ส านัก 
และมหาวิทยาลัย ให้มี
ความทันสมัยท้ังเนื้อหาและ
ภาษาท่ีส่ือสารไม่น้อยกว่า
เดือนละ ๒ ครั้ง 

ร้อยละ ๕๐ ๙๖.๙๔    

 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณ และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
                 และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลและยึดม่ันค่านิยม     
                 องค์กร IERTUIOMORALITY 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการใช้

ข้อมูลในระดับประเทศ 
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๒. พัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University 

๔. วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตขององค์กร 

๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเพื่อให้เกิด  
ความคุ้มค่า โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรให้ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 

๗. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง ในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้ถูก ต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม 

๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติท่ีดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัย
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหาร
จัดการ ในการ ตัด สินใจ 
ต า ม พั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

จ านวน 
ฐานข้อมูล 

๕ ๖    

๒.  ระ ดับความส า เร็ จของ
ฐานข้ อมู ล เพื่ อ บ ริ ห า ร
จัดการ ในการ ตัด สินใจ 
ตามพันธกิจหลักด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ระดับ ๔ ๕    

๓.  ระดับความส าเร็จของระบบ
สารสนเทศหรือนวัตกรรม
ใน ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ส า ร ส น เ ท ศ ร่ ว ม กั น              
ในเครือข่าย (ครบท้ัง ๔ 
พันธกิจ) ท่ีรองรับการเป็น 
SMART University 

ระดับ ๕ ๕    



77๗๖ 
 

๒. พัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University 

๔. วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตขององค์กร 

๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเพื่อให้เกิด  
ความคุ้มค่า โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรให้ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 

๗. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง ในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้ถูก ต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม 

๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติท่ีดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัย
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหาร
จัดการ ในการ ตัด สินใจ 
ต า ม พั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

จ านวน 
ฐานข้อมูล 

๕ ๖    

๒.  ระ ดับความส า เร็ จของ
ฐานข้ อมู ล เพื่ อ บ ริ ห า ร
จัดการ ในการ ตัด สินใจ 
ตามพันธกิจหลักด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ระดับ ๔ ๕    

๓.  ระดับความส าเร็จของระบบ
สารสนเทศหรือนวัตกรรม
ใน ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ส า ร ส น เ ท ศ ร่ ว ม กั น              
ในเครือข่าย (ครบท้ัง ๔ 
พันธกิจ) ท่ีรองรับการเป็น 
SMART University 

ระดับ ๕ ๕    

๗๗ 
 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๔   ร ะ ดั บ ผลก า ร ป ร ะ เมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริหารงานภาครัฐ 

ระดับ สูงมาก สูงมาก    

๕ . ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น            
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ด้ า น ก า ร
บริหาร จัดการบุคลากร 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล  

ร้อยละ ๗๕ ๘๔.๒๐    

๖.  ร้อยละของประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๙๕ ๙๗.๖๓    

๗.  ร้อยละของการมีรายได้สุทธิ
จากการ ให้ บริ การทา ง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
ในภาพรวมท่ีเพิ่มขึ้นต่อป ี

ร้อยละ ๕ ๒.๗๖    

๘.   จ านวน โครงการ  หรื อ
กิ จ ก ร ร ม ท่ี ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรให้ยึดมั่นใน
ค่านิยมองค์กร MORALITY 

จ านวน 
โครงการ /
กิจกรรม 

๑๒ ๔๐    

๙.   จ านวน  ข้ อบั ง คับ  กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ท่ีได้รับ
ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง              
ในแต่ละปี 

จ านวน ๕ ๑๕    

๑๐. ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ดี ดีมาก    

๑๑. ผลส ารวจความคิดเห็ น                 
ความพึงพอใจของประชาชน 
และ ผู้ รั บบริ การ ท่ี มี ต่ อ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๗๐ ๘๑.๑๕    
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 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการ   
  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ท่ีทันสมัย ตลอดจน

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๒. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อน าไปสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ท่ีพร้อมต่อการเป็น SMART University 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุนทรียภาพ  

เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  จ านวนห้องปฏิ บั ติการ 
ห้ อ ง เ รี ย น รู้ ท่ี ทั น ส มั ย               
ห้ อ ง แสดงนิ ทร รศการ                 
ห้องประชุม อาคารเรียน 
ท่ีทันสมัยและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานพร้อมต่อการ
เป็น SMART University 

จ านวน ๕๐ ๕๓    

๒.  ร้อยละความพึงพอใจของ
นั ก เรี ยน  นั ก ศึกษา ครู
อาจารย์  และผู้มี ส่วนได้
ส่วน เ สีย ในการบริ ก า ร 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๓.๙๑    

๓ .   ร้ อ ย ล ะ ค่ า เ ฉ ล่ี ย ข อ ง                
ทุกหน่วยงานท่ีมีผลการ
ด า เนิ น ง านตาม เ ก ณฑ์
มาตรฐานของการ เ ป็น
ส านักงานสีเขียว (Green 
Office) 

ร้อยละ ๖๐ ๗๘.๘๗    

๔.  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานท่ี
และการปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม  

ร้อยละ ๘๐ ๘๓.๙๕    
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 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการ   
  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ท่ีทันสมัย ตลอดจน

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๒. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อน าไปสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ท่ีพร้อมต่อการเป็น SMART University 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุนทรียภาพ  

เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  จ านวนห้องปฏิบั ติการ 
ห้ อ ง เ รี ย น รู้ ท่ี ทั น ส มั ย               
ห้ อ ง แสดงนิ ทร รศการ                 
ห้องประชุม อาคารเรียน 
ท่ีทันสมัยและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานพร้อมต่อการ
เป็น SMART University 

จ านวน ๕๐ ๕๓    

๒.  ร้อยละความพึงพอใจของ
นั ก เรี ยน  นั ก ศึกษา ครู
อาจารย์  และผู้มี ส่วนได้
ส่วน เ สีย ในการบริ ก า ร 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๓.๙๑    

๓ .   ร้ อ ย ล ะ ค่ า เ ฉ ล่ี ย ข อ ง                
ทุกหน่วยงานท่ีมีผลการ
ด า เนิ น ง านตาม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานของการ เป็น
ส านักงานสีเขียว (Green 
Office) 

ร้อยละ ๖๐ ๗๘.๘๗    

๔.  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานท่ี
และการปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม  

ร้อยละ ๘๐ ๘๓.๙๕    

๗๙ 
 

 
 

    กลยุทธ์ที่ ๕   พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา  
   และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน                  
  ด้านการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม    

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพ      

ผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับสมุนไพร ศาสตร์พระราชา  

และการสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป    
๓. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือท้ัง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  

และภาคประชาชนเพื่อร่วมพัฒนา 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย 

และนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และบูรณาการการจัดการเรียน            
การสอน และเผยแพร่ให้บริการชุมชนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ด้านอาคารสถานท่ี
และส่ิงเอื้ออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงาน 

ระดับ 
 

๔ ๕    

๒ .   จ า น ว น ง า น วิ จั ย แ ละ
น วั ต ก ร ร ม  เ กี่ ย ว กั บ
สมุนไพร ศาสตร์พระราชา 
และการสร้างเสริมฟื้นฟู
สุ ข ภ า พ ผู้ สู ง วั ย  แ ล ะ
ประชาชนท่ัวไป 

จ านวน
งานวิจัย 

๑๐ ๑๐    

๓.  จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

จ านวน
เครือข่าย 

๑๕ ๒๔    

๔.  จ านวนโครงการ / กิจกรรม 
หรือการให้บริการ ด้ าน
วิชาการและการให้บริการ
ด้านสถานท่ี แก่นักศึกษา 
บุคลากร ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวน
โครงการ/

กิจกรรม หรือ
การใหบ้ริการ 

๑๘ ๑๙    
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๕.  จ านวนหลักสูตร ฝึกอบรม 
ท่ีเกิดจากการบรูณาการ
ศาสตร์และอง ค์ความรู้  
และความเช่ียวชาญของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวน 
หลักสูตร 

๕ ๗    

๖.  จ านวนประชาชน ท่ีเข้ารับ
การอบรมหรือรับบริการ
จากศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี 

คน ๕๐๐ ๑,๑๐๐    

๗.  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ รั บก ารอบรมหรื อรั บ
บริการจากศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

ระดับ มาก มาก    

 กลยุทธ์ที่ ๖   พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเองให้กับ
            มหาวิทยาลัย  

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. เตรียมความพร้อมทางด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านอาคารสถานท่ี และด้านการบริหาร

จัดการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพา
ตนเองให้กับมหาวิทยาลัย 

๒. สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ 
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๓. สนับสนุนการจัดท าโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติเพื่อสร้างรายได้จากการ ส่งเสริม 
และพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ 

๔. แสวงหาและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  ความส าเร็จการด าเนินการ
จัด ต้ั ง ศูนย์ ส่ ง เสริ มการ
พั ฒ น า ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ

ระดับ 
 

๓ ๕    

๘๑ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
รายได้แก่มหาวิทยาลัย 

๒.  ความส าเร็จการด าเนินการ
โครงการจัดตั้ งวิทยาลัย
นานาชาต ิ

ระดับ 
 

๓ ๔    

๓.  จ านวนเครื อข่ ายความ
ร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ มี
วั ตถุประสงค์ เ พ่ือก่ อให้             
เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

จ านวน N/A ๖    

จากตารางที่ ๒๓ เมื่อพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งประกอบด้วย               
กลยุทธ์ จ านวน ๖ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด จ านวน ๓๒ ตัวชี้วัด พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๖ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ ตัวช้ีวัดที่มี              
ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๒ (ดังแผนภูมิที่ ๔)  
ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ ได้แก่ ร้อยละของ
การมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้นต่อปี 

 
-  

แผนภูมิที่ ๔ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย 
และต่ ากว่าเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย 
จ านวน ๒๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จ านวน ๑ ตัวช้ีวัด 

คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ 

ตามเป้าหมาย
จ านวน ๕ ตัวชี้วัด 

คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๒



81๘๐ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๕.  จ านวนหลักสูตร ฝึกอบรม 
ท่ีเกิดจากการบรูณาการ
ศาสตร์และอง ค์ความรู้  
และความเช่ียวชาญของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวน 
หลักสูตร 

๕ ๗    

๖.  จ านวนประชาชน ท่ีเข้ารับ
การอบรมหรือรับบริการ
จากศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี 

คน ๕๐๐ ๑,๑๐๐    

๗.  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ รั บก ารอบรมหรื อรั บ
บริการจากศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

ระดับ มาก มาก    

 กลยุทธ์ที่ ๖   พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเองให้กับ
            มหาวิทยาลัย  

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. เตรียมความพร้อมทางด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านอาคารสถานท่ี และด้านการบริหาร

จัดการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพา
ตนเองให้กับมหาวิทยาลัย 

๒. สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ 
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๓. สนับสนุนการจัดท าโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติเพื่อสร้างรายได้จากการ ส่งเสริม 
และพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ 

๔. แสวงหาและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

๑.  ความส าเร็จการด าเนินการ
จัด ต้ั ง ศูนย์ ส่ ง เสริ มการ
พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ

ระดับ 
 

๓ ๕    

๘๑ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 

สูงกว่า ตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า 

อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
รายได้แก่มหาวิทยาลัย 

๒.  ความส าเร็จการด าเนินการ
โครงการจัดตั้ งวิทยาลัย
นานาชาต ิ

ระดับ 
 

๓ ๔    

๓.  จ านวนเครื อข่ ายความ
ร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ มี
วั ตถุประสงค์ เ พ่ือก่ อให้             
เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

จ านวน N/A ๖    

จากตารางที่ ๒๓ เมื่อพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งประกอบด้วย               
กลยุทธ์ จ านวน ๖ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด จ านวน ๓๒ ตัวชี้วัด พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๖ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ ตัวช้ีวัดที่มี              
ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๒ (ดังแผนภูมิที่ ๔)  
ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ ได้แก่ ร้อยละของ
การมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้นต่อปี 

 
-  

แผนภูมิที่ ๔ แสดงร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย 
และต่ ากว่าเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย 
จ านวน ๒๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จ านวน ๑ ตัวช้ีวัด 

คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ 

ตามเป้าหมาย
จ านวน ๕ ตัวชี้วัด 

คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๒



82๘๒ 
 
ตารางที่ ๒๔ ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เร่ืองการพัฒนาท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์

ท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
๑. โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย ๑๕,๗๙๖,๕๕๐.๐๐ ๑๔,๘๐๘,๙๔๑.๖๒ ๙๓.๗๕ 

 
ผลรวมทั้งหมด ๑๕,๗๙๖,๕๕๐.๐๐ ๑๔,๘๐๘,๙๔๑.๖๒ ๙๓.๗๕ 

 

จากตารางท่ี ๒๔ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการสู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 
สู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนท้ังส้ิน ๑ โครงการ จากงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
จ านวนเงิน ๑๕,๗๙๖,๕๕๐.๐๐ บาท โดยงบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๔,๘๐๘,๙๔๑.๖๒ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83๘๒ 
 
ตารางที่ ๒๔ ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เร่ืองการพัฒนาท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์

ท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
๑. โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย ๑๕,๗๙๖,๕๕๐.๐๐ ๑๔,๘๐๘,๙๔๑.๖๒ ๙๓.๗๕ 

 
ผลรวมทั้งหมด ๑๕,๗๙๖,๕๕๐.๐๐ ๑๔,๘๐๘,๙๔๑.๖๒ ๙๓.๗๕ 

 

จากตารางท่ี ๒๔ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการสู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 
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 ผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการ อว. จ้างงาน                 
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และสุพรรณบุรี (อ าเภออู่ทอง) โดยมีองค์ประกอบของการจ้างงานบัณฑิต ประชาชน นักศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ให้แกชุ่มชน และท้องถิ่น ซึ่งมีผลการด าเนินงานตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

เปิดโครงการ “U2T” อว.ส่ง 60,000 นักศึกษา-ประชาชนลงพื้นที่ท างานกับชุมชน 3,000 ต าบล  
พร้อม 76 มหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลท าบิ๊กดาต้าให้ประเทศ 

เปิดโครงการ “U2T” อว.ส่ง 60,000 นักศึกษา - ประชาชน
ล งพื้ นที่ ท า ง านกั บชุ ม ชน  3 ,000 ต า บ ล  พ ร้ อ ม  76  
มหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลท าบิ๊กดาต้าให้ประเทศ “อเนก  เหล่า
ธรรมทัศน์” รมว.อว. ลั่นพามหาวิทยาลัยออกจากหอคอย
งาช้างแล้ว เตรียมขอ ครม. อีก 4,900 ต าบล          ให้ครบ 
7,900 ต าบลทั่วประเทศ 

 วั น น้ี  ( 1  ก . พ . )  ก ร ะท ร ว งก า ร อุ ดมศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัวโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T”  
มี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เป็นประธาน
และมีผู้บริหาร อว. เข้าร่วมพร้อมได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
ไปยัง 76 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการโดย              
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือเรียกสั้นๆว่า “U2T” เป็น
โครงการที่สร้างอนาคตให้กับ 3,00 ต าบลทั่วประเทศ รวมทั้ง
สร้างอนาคต สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและ
ประชาชน 60,000 คน ที่ อว.จ้างงาน โดยแบ่งเป็นบัณฑิตจบ
ใหม่ไม่เกิน 3 ปี 30,000 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 จ านวน 
15,000 คน ทั้งน้ี ตนรอวันน้ีมานาน เดือน ก.พ. อาจจะมี            
วันส าคัญมากมาย ต้ังแต่วันที่ 1 ก.พ. คือ วันที่ส าคัญที่สุด
ส าหรับ ต.น่ันคือ การส่ง 60,000 คน สู่ 3,000 ต าบลที่ตน
รอมา ต้ังแ ต่ปลายปี  2563 หลั งคณะรัฐมนตรี อ นุมั ติ
งบประมาณ 10,000 ล้านบาท ให้ อว. ไปจ้างงานเพื่อท าให้
การว่างงานทุเลาลง พร้อมกับสร้างทักษะใหม่ให้กับผู้ได้รับ     
การจ้ า งงานทั้ ง  60 ,000 คน และที่ ส าคัญให้คนรู้ว่า                       
บัดน้ี มหาวิทยาลัยออกจากหอคอยงาช้างแล้ว 

 รมว.อว.กล่าวต่อว่า โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบลฯ 
มีเป้าหมาย 3 ประการ ประการแรก พัฒนาคน โครงการน้ี          
ถื อ เป็นครั้ งแรกประวั ติศาสตร์ที่ มหาวิทยาลั ย อาจารย์
มหาวิทยาลัย นักศึกษาและประชาชนลงไปท างานชุมชนพร้อมกัน 
เพราะฉะน้ันเดือนแรกต้องรีบท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทันที เมื่อจะ
รบแล้วต้องชนะ เพราะสิ่งที่ อว.จะด าเนินการต่อคือ การ
น าเสนอ ครม. เพื่อให้เกิดการจ้างงานในอีก 4 ,900 ต าบล             
ซึ่งจะท าให้มีนักศึกษา ประชาชน และอาจารย์มหาวิทยาลัย       
ลงไปท างานทุกต าบลทั่วประเทศ คือ 7,900 ต าบล ประการ
ที่ 2 การลงพื้นที่ครั้งน้ี จะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อท าบิ๊กดาต้า
ของประเทศ ซึ่งแต่ละกระทรวงก็ฝากให้ อว.ช่วยไปด าเนินการ 
และประการที่ 3 เราไม่สนใจแค่ว่านักศึกษาได้ท างานแต่สนใจ
ว่า นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะเพิ่มขึ้น มีมุมมองและวิธีคิด
ที่ทันสมัยเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดนเฉพาะทักษะในเรื่องของ
เทคโนโลยีดิจิทัล การเงิน การลงทุน ภาษาและสังคม
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ท้ังนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพรยา  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างรากแก้วให้
ประเทศ” ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ U2T) จากผู้แทนหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน จ านวน ๕๓ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน              
ในการจัดจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน น าองค์ความรู้ไปพัฒนาทักษะ เสริมสร้างอาชีพใหม่ในพื้นท่ี
ต าบลท่ีรับผิดชอบ โดยบูรณาการโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของพื้นท่ีอย่างแท้จริง บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน พร้อม
อาชีพในพื้นท่ีท่ีต้องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างแนวทางการสนับสนุนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าระบบข้อมูลเทศบาลต าบลและระบบข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบล น าไปสู่            
การวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาแนวทางสนับสนุนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป  
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๘๕ 
 

 
 

 
 

รายงานผลการจ้างงาน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) หน่วย
ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

                                                                                
        (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 

 
 
 
 

พื้นที ่ สถานะ จ านวนอัตราปกติ 
(คน) 

จ านวนอัตราสนับสนนุ 
(คน) 

กรุงเทพมหานคร นักศึกษา  ๓๙ ๑๖ 
ประชาชน  ๔๒ ๙ 
บัณฑิต ๘๑ ๓๘ 

จังหวัดสมุทรสาคร นักศึกษา  ๑๓๐ ๒๗ 
ประชาชน  ๑๓๐ ๓๙ 
บัณฑิต ๒๕๓ ๗๘ 

จังหวัดสุพรรณบุรี นักศึกษา  ๑๘ ๒ 
ประชาชน  ๑๗ ๑๖ 
บัณฑิต ๓๖ ๒๗ 

รวม ๗๔๖ ๒๕๒ 
รวมอัตราจ้างงานทั้งหมด ๙๙๘ 
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รายงานผลกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( U2T)                   
หน่วยปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาทิ 

๑) การฝึกอบรมยกระดับสินค้า OTOP และการพัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP  
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๑) การฝึกอบรมยกระดับสินค้า OTOP และการพัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP  

 
 

 

๘๗ 
 

 
 

๒) กิจกรรมพัฒนาทักษะบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

 
 

๓) กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินปรับกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจรายต าบล            
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้น ท่ี เร่งกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนโดยคงตัวช้ีวัดตามเดิม                             
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) การป้องกันตนเองจากโรคระบาดและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล             
แบบบูรณาการ มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ อาหาร และ เครื่องด่ืม จ านวน ๑ ชุด / คน โดยด าเนิน
กิจกรรมแบบปูพรม จ านวน ๔๐ ต าบล ต าบลละ ๒๐๐ คน รวมมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ต าบล จ านวนท้ังส้ิน ๘,๐๐๐ คน  จ านวนเงินต าบลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

นอกจากนั้น ร่วมกิจกรรม COVID - Week มอบวัสดุ อุปกรณ์ให้กับประชาชนและหน่วยงานให้
พื้นท่ี ครอบคลุมท้ังหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด และหน่วยสาธารณสุขในพื้นท่ี ๔๐ ต าบล รวมท้ังส้ินกว่า 
๑๒๐ หน่วยงาน จ านวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
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๔) งานจิตอาสาปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร – ๔๙ (U2T-CCRT)  

  

  
๕) งานจิตอาสาปฏิบัติงาน หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ไอคอนสยาม 
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๔) งานจิตอาสาปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร – ๔๙ (U2T-CCRT)  

  

  
๕) งานจิตอาสาปฏิบัติงาน หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ไอคอนสยาม 

 
 
 
 
 
 
 

 

๘๙ 
 

 
 

ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (UCLAS-Thai University Strategic 
Classification and Self-Assessment System) 
 ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเ ชิงยุทธศาสตร์   
มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและน าเข้าข้อมูลลงในระบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวช้ีวัดผล
การด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (UCLAS-Thai 
University Strategic Classification and Self-Assessment System)  ตามกฎกระทรวง การ จัดก ลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมของส่วนงานภายในสถาบัน ตามระบบประเมิน
ตนเองตามตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กรและตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานฯ จ านวน ๔ กลุ่ม รวมท้ังส้ิน ๓๒ ตัวช้ีวัด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  จ านวน ๘ ตัวชี้วัด 
(๒) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จ านวน ๘ ตัวชี้วัด 
(๓) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น   จ านวน ๘ ตัวชี้วัด 
(๔) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ จ านวน ๘ ตัวชี้วัด 

 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดศักยภาพ
องค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม 
(UCLAS-Thai University Strategic Classification and Self-Assessment System) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีจุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น อยู่ในอันดับ
สูงสุด รองลงมา ๓ อันดับแรก คือ กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
 เมื่อพิจารณาจุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น พบว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาด้านปฏิบัติการครอบคลุม              
ผลการด าเนินงาน (Performance) และด้านศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม (Potential) ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๒๕ รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่ม 

ที่ ชื่อตัวชี้วัด นิยามตัวชี้วัด 
รายการข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ ์ ระดับ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 
๑ อัตราการได้งาน

ท าในพื้นที่หรือ
ภูมิภาคของ
บัณฑิต  
(Percentage of 
Graduate 
Employed in 
Region) 

ร้อยละการได้งาน
ในพื้นที่หรือ
ประกอบอาชีพหลัง
ส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 
๑ ปี ในพื้นที่ที่
สถาบันอุดมศึกษา
ได้รับผิดชอบดูแล 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
(อนุปริญญา ปริญญา
ตรี และบัณฑิตศึกษา) 
ที่ได้งานท าในพื้นที่
หรือภูมิภาค หมายถึง 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(อนุปริญญา ปริญญา
ตรี และบัณฑิตศึกษา) 
ที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นปริญญาได้
งานท าในพื้นที่หรือ
ภูมิภาคในพื้นที่ที่
สถาบันอุดมศึกษาได้
รับผิดชอบดูแล (ใน
จังหวัดที่ต้ังและ
จังหวัดที่มีอาณาเขต
ติดกัน) ในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา ทั้งหมด 
หมายถึง ผู้ส าเร็จ
การศึกษา(อนุปริญญา
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับชั้น
ปริญญาที่รายงานใน
ระบบ CHE QA 
Online ในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

๑,๕๑๗ ๑,๘๔๒ ๘๒.๓๖ ๔ 

๒ การพัฒนาเชิง
พื้นที่ (Area 
Based 
Development) 

สัดส่วนจ านวน
โครงการบริการ
วิชาการหรือ
โครงการเพื่อ
พัฒนาเชิงพื้นที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาใน
การถ่ายทอดองค์
ความรู้และ
เทคโนโลยี รวมถึง
การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น เพื่อแก้ไข 
ลดปัญหาและสร้าง
ความเข้มแขง็ใหแ้ก่
ท้องถิ่นและภูมิภาค 

จ านวนโครงการด้าน
การบริการวิชาการ
หรือโครงการที่
ตอบสนองต่อ Area 
Based หมายถึง 
รายการโครงการด้าน
การบริการวิชาการ
หรือโครงการที่
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้าน
ภูมศิาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม สังคม 
ขอสถาบันอุดมศึกษา
ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา  

จ านวนโครงการ
บริการวิชาการ
ทั้งหมด หมายถึง 
รายการโครงการ
บริการวิชาการ
ทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาที่
รายงานในระบบ 
CHE QA Online ใน
รอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

๖๓ ๗๐ ๙๐ ๕ 

๓ การมีส่วนร่วม
ของบุคคลหรือ
หน่วยงานใน
ชุมชน พื้นที่ 
หรือภูมิภาค  
(Non-Age 
Group 
Participation) 

สัดส่วนโครงการ
หรือกิจกรรมโดย
การมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชน หรือ
หน่วยงานใน พื้นที่ 
สะท้อนการมีส่วน
ร่วมเพื่อแก้ไข/ลด
ปัญหา/ส่งเสริมการ

จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่บุคคล 
ชุมชนหรือหน่วยงาน
ในพื้นที่มีส่วนร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรม
เพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/
ส่งเสริมการเรียนรู้
ของชุมชน สังคม 
หมายถึง จ านวน

จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข/
ลดปัญหา/ส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน  
สังคมทั้งหมด 
หมายถึง โครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อ
แก้ไข/ลดปัญหา/
ส่งเสริมการเรียนรู้

๔๖ ๕๐ ๙๒ ๕ 

๙๑ 
 

 
 

ที่ ชื่อตัวชี้วัด นิยามตัวชี้วัด 
รายการข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ ์ ระดับ ๑ ๒ ๑ ๒ 
เรียนรู้ของชุมชน 
สังคม 

โครงการหรือกิจกรรม
ที่บุคคล ชุมชนหรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ที่
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดและ/หรือ
ด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข/
ลดปัญหา/ส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน 
สังคม/การน้อมน า
แนวพระราชด าริสู่
การปฏิบัติ ของ
สถาบันอุดมศึกษา           
ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

ของชุมชน สังคม/
การน้อมน าแนว
พระราชด าริสู่การ
ปฏิบัติ ทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาใน
รอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

๔ ความย่ังยืน              
ของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
ชุมชนและสังคม 
(Green/Sustain
ability) 

ผลของการจัด
อันดับด้านความ
ย่ังยืนแสดงให้เห็น
ถึงการที่บัณฑิตที่
จบการศึกษาไป
แล้วมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความดี 
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ชุมชน 
สังคม หน่วยงาน
องค์กรที่ว่าจ้างให้
ท างาน ตลอดจน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการจัดอันดับตาม 
THE Impact 
Ranking หมายถึง 
ผลของอันดับ หรือ
คะแนนด้านการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
โดย Times Higher 
Education (THE) 
ในรอบปีปฏิทิน               
ที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 

- ๐ ๐ ๑  

ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 
๕ ความสอดคล้อง

ของหลักสูตร 
(Curriculum 
Alignment) 

สัดส่วนจ านวน
หลักสูตรที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม
และชุมชนต่อ
หลักสูตรทั้งหมด
ของสถาบัน 
การศึกษา 

จ านวนหลักสูตรเชิง
พื้นที่ หมายถึง 
หลักสูตรทั้งหลักสูตร
ในระดับปริญญา
(Degree) 
(Curriculum Area 
Mapping) และ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
(Non-degree) ที่เป็น
ประโยชน์และ
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ใน

จ านวนหลักสูตร
ทั้งหมด หมายถึง 
หลักสูตรทั้งหลักสูตร
ในระดับปริญญา 
(Degree) (ที่รายงาน
ในระบบ CHE QA 
Online) และ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
(Non-degree) 
ทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาใน
รอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

๘๔ ๘๔ ๑๐๐ ๕ 
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ที่ ชื่อตัวชี้วัด นิยามตัวชี้วัด 
รายการข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ ์ ระดับ ๑ ๒ ๑ ๒ 
เรียนรู้ของชุมชน 
สังคม 

โครงการหรือกิจกรรม
ที่บุคคล ชุมชนหรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ที่
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดและ/หรือ
ด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข/
ลดปัญหา/ส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน 
สังคม/การน้อมน า
แนวพระราชด าริสู่
การปฏิบัติ ของ
สถาบันอุดมศึกษา           
ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

ของชุมชน สังคม/
การน้อมน าแนว
พระราชด าริสู่การ
ปฏิบัติ ทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาใน
รอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

๔ ความย่ังยืน              
ของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
ชุมชนและสังคม 
(Green/Sustain
ability) 

ผลของการจัด
อันดับด้านความ
ย่ังยืนแสดงให้เห็น
ถึงการที่บัณฑิตที่
จบการศึกษาไป
แล้วมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความดี 
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ชุมชน 
สังคม หน่วยงาน
องค์กรที่ว่าจ้างให้
ท างาน ตลอดจน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการจัดอันดับตาม 
THE Impact 
Ranking หมายถึง 
ผลของอันดับ หรือ
คะแนนด้านการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
โดย Times Higher 
Education (THE) 
ในรอบปีปฏิทิน               
ที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 

- ๐ ๐ ๑  

ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 
๕ ความสอดคล้อง

ของหลักสูตร 
(Curriculum 
Alignment) 

สัดส่วนจ านวน
หลักสูตรที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม
และชุมชนต่อ
หลักสูตรทั้งหมด
ของสถาบัน 
การศึกษา 

จ านวนหลักสูตรเชิง
พื้นที่ หมายถึง 
หลักสูตรทั้งหลักสูตร
ในระดับปริญญา
(Degree) 
(Curriculum Area 
Mapping) และ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
(Non-degree) ที่เป็น
ประโยชน์และ
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ใน

จ านวนหลักสูตร
ทั้งหมด หมายถึง 
หลักสูตรทั้งหลักสูตร
ในระดับปริญญา 
(Degree) (ที่รายงาน
ในระบบ CHE QA 
Online) และ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
(Non-degree) 
ทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาใน
รอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

๘๔ ๘๔ ๑๐๐ ๕ 
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ที่ ชื่อตัวชี้วัด นิยามตัวชี้วัด 
รายการข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ ์ ระดับ ๑ ๒ ๑ ๒ 
รอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
 
 

๖ การวิจัยและ
บริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนา
ในพื้นที่ภูมิภาค 
(Research / 
Service in 
Region) 

สัดส่วนของผลงาน
ทางวิชาการรับใช้
สังคมสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
และสังคมในพื้นที่
ต่อผลงานทาง
วิชาการที่ได้
ด าเนินการทั้งหมด 

จ านวนผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม 
หมายถึง ผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม
ตามนิยามประกาศ
ของ กพอ. และ/หรือ 
กกอ. ของสถาบัน 
อุดมศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา 
 

จ านวนผลงานทาง
วิชาการทั้งหมด 
หมายถึง ผลงาน 
ทางวิชาการ ตาม
นิยามประกาศของ 
กพอ. และ 
/หรือ กกอ. ทั้งหมด
ของสถาบัน 
อุดมศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา 
 
 

๒๔ ๑๑๘ ๒๐.๓๔ ๓ 

๗ การมีส่วนร่วม
ของสังคมและ
ชุมชน 
(Inclusive 
Community) 

สัดส่วนจ านวน
หลักสูตรที่เปิด
โอกาสให้ชุมชน 
ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้
บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานในพื้นที่ 
ได้มีโอกาสการ
ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในการ
สอน การบริหาร 
เป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ
สถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ ภูมิภาคที่
สามารถน าไปสู่การ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชนในพื้นที่ 
ภูมิภาค 

จ านวนหลักสูตรที่
ชุมชน องค์กร/
หน่วยงานในพื้นที่ มี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา หมายถึง 
หลักสูตรที่ชุมชน/
ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้
บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานในพื้นที่ได้มี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ทั้ง
หลักสูตรในระดับ
ปริญญา(Degree) (ที่
รายงานในระบบ 
CHE QA Online) 
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
(Non-degree) อาทิ 
การก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน 
การสอน การบริหาร 
ในรอบปีการศึกษา             
ที่ผ่านมา 

จ านวนหลักสูตร
ทั้งหมดของสถาบัน 
หมายถึง หลักสูตร
ทั้งหมดทั้งหลักสูตร
ในระดับปริญญา 
(Degree) (ที่รายงาน
ในระบบ CHE QA 
Online) และ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
(Non-degree) ของ
สถาบันอุดมศึกษา  
ในรอบปีการศึกษา          
ที่ผ่านมา 

๘๔ ๘๐ ๑๐๐ ๕ 

๘ การบูรณาการ 
งบประมาณจาก
ภาครัฐและ
เอกชนในการ
ด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาชุมชนและ
สังคมในพื้นที่ 
(Integrated 
Government 
Budget) 

สัดส่วนจ านวน
เงินทุนจากภาครัฐ
และเอกชนเพื่อ
พัฒนาชุมชนและ
สังคมในพื้นที่ 
รวมถึงเงินที่มาจาก
การบริจาคของ
ชุมชนในพื้นที่เป็น
สิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
สถาบันอุดมศึกษา

จ านวนเงินจาก
ภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมในพื้นที่ 
หมายถึง เงินทุน เงิน
บริจาค จากภาครัฐ
และเอกชนเพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน การ
พัฒนาชุมชนและ

จ านวนงบประมาณ
ทั้งหมด หมายถึง 
รายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายเพื่อการบริการ
ของสถาบัน 
อุดมศึกษารอบ
ปีงบประมาณ              
ที่ผ่านมา จากเงิน
รายได้และ

๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๗,๘๔๖,๘๐๐ ๕๐.๒๘ ๕ 
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ที่ ชื่อตัวชี้วัด นิยามตัวชี้วัด 
รายการข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ ์ ระดับ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ได้มุ่งจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
จากแหล่งสนับสนุน
ด้านงบประมาณ
เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนและ
สังคมในพื้นที ่

สังคมในพื้นทีข่อง
สถาบันอุดมศึกษา
รอบปีงบประมาณ           
ที่ผ่านมา 
 

งบประมาณแผ่นดิน
ทั้งหมด 
 

หมายเหตุ* ผลการด าเนินงาน ๐ = ไม่มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีปรากฏ 
 

ตารางท่ี ๒๖ สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่ม 

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพ
องค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน อันดับ Potential 
(๑) 

Performance 
(๒) 

Outcome 
[(๑)+(๒)]/๒ 

กลุ่ม ๑ พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 

๑.๐๐ ๒.๒๕ ๑.๖๓ ๔ 

กลุ่ม ๒ พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม (Technology Development and 
Innovation) 

๓.๕๐ ๑.๕๐ ๒.๕๐ ๓ 

กลุ่ม ๓ พัฒนาชุมชนท้องถ่ินหรือชุมชนอื่น  
(Area-Based and Community Engagement) 

๔.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๑๓ ๑ 

กลุ่ม ๔ ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขา
จ าเพาะ (Development of Professionals and 
Specialists) 

๓.๒๕ ๓.๒๕ ๓.๒๕ ๒ 

 
ดังนั้น จากผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า                            

มีความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาด้านปฏิบัติการครอบคลุมผลการด าเนินงาน (Performance) และ                    
ด้านศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม (Potential) มีความโดดเด่นในกลุ่ม ๓ พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement) 
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สรุปผลการประเมินส่วนท่ี ๑ ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
 การประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ตามแผนยุ ทธศาสตร์ ขอ งมหาวิ ทย า ลัย ร า ช ภัฏบ้ านสม เด็ จ เ จ้ าพ ระยา ร ะยะ  ๕  ปี   
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด หน่วยการวัด 
และเป้าหมาย โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ท่ีได้ก าหนดตัวชี้วัด
ท้ังหมด ๑๒๖ ตัวชี้วัด  เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมาย มีจ านวน ๑๐๔ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๔ ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย             
มีจ านวน ๑๕ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐ และตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๗ 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ มีรายละเอียดดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดท่ีมีผล
การประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา                
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละสังกัด 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม จ านวน 
๓ ตัวชี้วดั ได้แก่ 

- ร้อยละของนักศึกษาครูท่ีผ่านการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

- ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
- ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้เข้าท างานท้ังในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี  

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมี 
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

- ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ จ านวน  
๑ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมท่ี
เพิ่มขึ้นต่อปี  
 ๒. ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ มีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า มีจ านวนท้ังส้ิน ๕ โครงการ จากงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน 
๑๒,๑๑๓,๕๕๐.๐๐ บาท โดยงบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๒,๐๒๐,๑๐๑.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๒๓  มีผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ ด้านการผลิตและพัฒนาครู ตามยุทธศาสตร์       
ท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิ จัย และนวัตกรรม จ านวนท้ังส้ิน ๑ โครงการ                        
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สรุปผลการประเมินส่วนท่ี ๑ ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง 
 การประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ตามแผนยุ ทธศาสตร์ ขอ งมหาวิ ทย า ลัย ร า ช ภัฏบ้ านสม เด็ จ เ จ้ าพ ระยา ร ะยะ  ๕  ปี   
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด หน่วยการวัด 
และเป้าหมาย โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ท่ีได้ก าหนดตัวชี้วัด
ท้ังหมด ๑๒๖ ตัวชี้วัด  เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมาย มีจ านวน ๑๐๔ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๔ ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย             
มีจ านวน ๑๕ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐ และตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๗ 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ มีรายละเอียดดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดท่ีมีผล
การประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา                
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละสังกัด 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม จ านวน 
๓ ตัวชี้วดั ได้แก่ 

- ร้อยละของนักศึกษาครูท่ีผ่านการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

- ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
- ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้เข้าท างานท้ังในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี  

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมี 
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

- ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ จ านวน  
๑ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมท่ี
เพิ่มขึ้นต่อปี  
 ๒. ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ มีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า มีจ านวนท้ังส้ิน ๕ โครงการ จากงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน 
๑๒,๑๑๓,๕๕๐.๐๐ บาท โดยงบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๒,๐๒๐,๑๐๑.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๒๓  มีผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ ด้านการผลิตและพัฒนาครู ตามยุทธศาสตร์       
ท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิ จัย และนวัตกรรม จ านวนท้ังส้ิน ๑ โครงการ                        
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จากงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยงบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
๙๙๗,๐๐๙.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐ 
  ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการโครงการ อว. จ้างงาน และโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” ตามนโยบายรัฐบาลท่ีการกระจายการจ้างงานอยู่
ในจังหวัดต่าง ๆ ตามพื้นท่ีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย รวมอัตราจ้างงานท้ังหมด ๙๙๘ คน ประกอบด้วย
การจ้างงานบัณฑิต ประชาชน นักศึกษา เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๒๕ คน จังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน ๖๕๗ คน จังหวัดสุพรรณบุรี (อ าเภออู่ทอง) จ านวน ๑๑๖ คน และได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ให้แก่ประชาชนในชุมชน และท้องถิ่น 
 ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กรและ
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่มสถาบัน พบว่าการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ (Performance) เท่ากับ 
๓.๗๕ และศักยภาพในการพัฒนา (Potential) เท่ากับ ๔.๕๐ จาก 2 ปัจจัยดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบทบาทหน้าท่ีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรา ๗ มาตรา 8 และมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีพื้นท่ีรับผิดชอบ                    
(Area Based) และมีทิศทางเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือ
ชุมชนอื่น (กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. มหาวิทยาลัยควรวางแผน วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา และติดตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด
ท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๗ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ๑) ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา 
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละสังกัด ๒) ร้อยละของนักศึกษาครูท่ีผ่านการประเมินความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย ๓) ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู             
๔) ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีได้เข้าท างานท้ังในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี ๕) ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย                
๖) ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ และ ๗) ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม                 
ท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี เพื่อให้มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. ควรทบทวนการก าหนดทุกตัวช้ีวัดให้มีลักษณะเป็น Objective and Key Results (OKRs) 
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยสามารถออกแบบการวัดและ
ประเมินผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ประเด็นเชิงพัฒนาท่ีครอบคลุมตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

๓. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี ๑๐ โครงการ 
อว. จ้างงาน และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” และสามารถด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์และประโยชน์อันน าไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  

๔. ควรทบทวนแผนและนโยบายระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินตนเอง                      
ของมหาวิทยาลัยท้ังด้านตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กร (Potential Indicator) และด้านตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
(Performance Indicator) และแผนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 
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๕. ควรวัดความส าเร็จการด าเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยท่ีเช่ือมโยงกับ                   
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีมีการด าเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact Rankings
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๕. ควรวัดความส าเร็จการด าเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยท่ีเช่ือมโยงกับ                   
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีมีการด าเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact Rankings

๙๗ 
 

ผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันท่ี ๑ สิงหาคม – ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแบง่รายละเอียด
ออกเป็น ๔ ส่วน ดังต่อไปนี้ 

2.1  การประเมนิผลการบรหิารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี ๒๗ – ๓๑ 
 

ตารางที ่๒๗ จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพ จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒๕ ๒๐ ๘๐.๐๐ 
๒. กรรมการสภาวิชาการ ๑๘ ๑๓ ๗๒.๒๒ 
๓. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๒๓ ๑๖ ๖๙.๕๗ 
๔. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๒๑ ๑๕ ๗๑.๔๓ 
๕. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ๑๓ ๑๓ ๑๐๐.๐๐ 
๖. คณบดีและผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า ๒๖ ๒๓ ๘๘.๔๖ 
๗. กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ๓๓ ๒๓ ๖๙.๗๐ 
๘. คณาจารย์ผู้สอน ๕๖๒ ๔๖๐ ๘๑.๘๕ 
๙. เจ้าหน้าท่ี ๓๓๓ ๒๖๐ ๗๘.๐๘ 

๑๐. ผู้น าในองค์การนักศึกษา ๘ ๘ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๑,๐๖๒ ๘๕๑ ๘๐.๑๓   

 จากตารางท่ี ๒๗ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๘๕๑ คน จากจ านวนท้ังหมด   
๑,๐๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๓ โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคณาจารย์ผู้สอน รองลงมาได้แก่ 
เจ้าหน้าท่ี คณบดีและผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ตามล าดับ สามารถแสดงได้              
ดังแผนภูมิท่ี ๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ ๕ สถานภาพผู้ประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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๙๙ 
 
ตารางที ่๒๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 
 

การบริหารงานเชิงระบบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

 ด้านที่ ๑ บริบท      
๑. บริหารงานอย่างมีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงทางสังคม ๔.๒๖ ๐.๘๑ มาก 
๒. ตระหนักถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ๔.๓๐ ๐.๗๖ มาก 
๓. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรภายนอก ๔.๓๔ ๐.๗๖ มาก 
๔. สร้างเครือข่ายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย ๔.๒๕ ๐.๘๐ มาก 
๕. บริหารงานโดยค านึงถึงความต้องการของสังคมด้านการเรียนรู้ ๔.๒๓ ๐.๘๒ มาก 

รวมด้านที่ ๑ ๔.๒๗ ๐.๗๙ มาก 
 ด้านที่ ๒ ทรัพยากร     
๖. จัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา ๔.๑๑ ๐.๘๘ มาก 
๗. วางแผนงานการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามหน้าท่ี ๔.๑๑ ๐.๘๖ มาก 
๘. แสวงหาทรัพยากรเพื่อการด าเนินการอย่างเพียงพอ ๔.๐๙ ๐.๘๕ มาก 
๙. จัดองค์การเพื่อด าเนินงานอย่างเหมาะสม ๔.๑๖ ๐.๘๖ มาก 

๑๐. ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอยูเ่สมอ ๔.๑๑ ๐.๘๕ มาก 
รวมด้านที่ ๒ ๔.๑๒ ๐.๘๕ มาก 

 ด้านที่ ๓ กระบวนการ     
๑๑. สร้างบรรยากาศแห่งความเช่ือถือซึ่งกันและกัน ๔.๑๐ ๐.๘๒ มาก 
๑๒. ส่ือสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ ๔.๑๖ ๐.๘๓ มาก 
๑๓. ส่งเสริมความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การ ๔.๑๗ ๐.๘๓ มาก 
๑๔. จัดบริการสนับสนุนทรัพยากรด้วยความสะดวก รวดเร็ว ๔.๐๘ ๐.๘๖ มาก 
๑๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในหน้าท่ีรับผิดชอบ ๔.๒๑ ๐.๘๐ มาก 

รวมด้านที่ ๓ ๔.๑๔ ๐.๘๓ มาก 
 ด้านที่ ๔ ผลผลิต     
๑๖. ผู้จบการศึกษามีศักยภาพในการท างานสูง ๔.๑๒ ๐.๗๔ มาก 
๑๗. ศิษย์เก่ามีช่ือเสียง ๔.๐๘ ๐.๘๓ มาก 
๑๘. ศิษย์เก่ามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ๔.๐๘ ๐.๘๓ มาก 
๑๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในประเทศ ๔.๐๑ ๐.๘๕ มาก 
๒๐. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ ๓.๘๐ ๐.๙๕ มาก 

รวมด้านที่ ๔ ๔.๐๒ ๐.๘๕ มาก 
รวมทุกด้าน ๔.๑๔ ๐.๘๔ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๒๙ พบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                 
ด้านการบริหารงานเชิงระบบ โดยรวมเฉล่ียทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                   
ด้านบริบท มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านทรัพยากร 
และด้านผลผลิต ตามล าดับ  
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ตารางที ่๒๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 
 

การบริหารงานเชิงระบบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

 ด้านที่ ๑ บริบท      
๑. บริหารงานอย่างมีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงทางสังคม ๔.๒๖ ๐.๘๑ มาก 
๒. ตระหนักถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ๔.๓๐ ๐.๗๖ มาก 
๓. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรภายนอก ๔.๓๔ ๐.๗๖ มาก 
๔. สร้างเครือข่ายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย ๔.๒๕ ๐.๘๐ มาก 
๕. บริหารงานโดยค านึงถึงความต้องการของสังคมด้านการเรียนรู้ ๔.๒๓ ๐.๘๒ มาก 

รวมด้านที่ ๑ ๔.๒๗ ๐.๗๙ มาก 
 ด้านที่ ๒ ทรัพยากร     
๖. จัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา ๔.๑๑ ๐.๘๘ มาก 
๗. วางแผนงานการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามหน้าท่ี ๔.๑๑ ๐.๘๖ มาก 
๘. แสวงหาทรัพยากรเพื่อการด าเนินการอย่างเพียงพอ ๔.๐๙ ๐.๘๕ มาก 
๙. จัดองค์การเพื่อด าเนินงานอย่างเหมาะสม ๔.๑๖ ๐.๘๖ มาก 

๑๐. ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอยูเ่สมอ ๔.๑๑ ๐.๘๕ มาก 
รวมด้านที่ ๒ ๔.๑๒ ๐.๘๕ มาก 

 ด้านที่ ๓ กระบวนการ     
๑๑. สร้างบรรยากาศแห่งความเช่ือถือซึ่งกันและกัน ๔.๑๐ ๐.๘๒ มาก 
๑๒. ส่ือสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ ๔.๑๖ ๐.๘๓ มาก 
๑๓. ส่งเสริมความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การ ๔.๑๗ ๐.๘๓ มาก 
๑๔. จัดบริการสนับสนุนทรัพยากรด้วยความสะดวก รวดเร็ว ๔.๐๘ ๐.๘๖ มาก 
๑๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในหน้าท่ีรับผิดชอบ ๔.๒๑ ๐.๘๐ มาก 

รวมด้านที่ ๓ ๔.๑๔ ๐.๘๓ มาก 
 ด้านที่ ๔ ผลผลิต     
๑๖. ผู้จบการศึกษามีศักยภาพในการท างานสูง ๔.๑๒ ๐.๗๔ มาก 
๑๗. ศิษย์เก่ามีช่ือเสียง ๔.๐๘ ๐.๘๓ มาก 
๑๘. ศิษย์เก่ามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ๔.๐๘ ๐.๘๓ มาก 
๑๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในประเทศ ๔.๐๑ ๐.๘๕ มาก 
๒๐. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ ๓.๘๐ ๐.๙๕ มาก 

รวมด้านที่ ๔ ๔.๐๒ ๐.๘๕ มาก 
รวมทุกด้าน ๔.๑๔ ๐.๘๔ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๒๙ พบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                 
ด้านการบริหารงานเชิงระบบ โดยรวมเฉล่ียทุกด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                   
ด้านบริบท มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านทรัพยากร 
และด้านผลผลิต ตามล าดับ  



100๑๐๐ 
 
ตารางที ่๓๐ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  

การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

 ด้านที่ ๑ การผลิตบัณฑิต    
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๔.๒๔ ๐.๘๑ มาก 
๒. เน้นศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๒๒ ๐.๘๓ มาก 
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสร้างสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน 
๔.๑๗ ๐.๘๓ มาก 

๔. พัฒนาคุณธรรมด้วยการท ากิจกรรมเพื่อชุมชน ๔.๒๕ ๐.๗๙ มาก 
๕. สร้างคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ ๔.๑๓ ๐.๘๗ มาก 

 รวมด้านที่ ๑ ๔.๒๐ ๐.๘๓ มาก 
 ด้านที่ ๒ การวิจัย    

๖. มุ่งมั่นมุ่งสู่การพฒันามหาวิทยาลัยด้วยการวิจัย ๔.๒๐ ๐.๘๒ มาก 
๗. มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ๔.๑๔ ๐.๘๕ มาก 
๘. ส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน ๔.๓๓ ๐.๗๗ มาก 

 รวมด้านที่ ๒ ๔.๒๒ ๐.๘๒ มาก 
 ด้านที่ ๓ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ๔.๒๒ ๐.๘๐ มาก 
๑๐. จัดระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ๔.๒๒ ๐.๘๐ มาก 
๑๑. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม ๔.๒๕ ๐.๘๑ มาก 

 รวมด้านที่ ๓ ๔.๒๓ ๐.๘๐ มาก 
 ด้านที่ ๔ การบริการวิชาการแก่ชุมชน    

๑๒. จัดการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๔.๒๑ ๐.๘๐ มาก 
๑๓. สร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ๔.๒๒ ๐.๘๒ มาก 
๑๔. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
๔.๑๔ ๐.๘๖ มาก 

๑๕. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีความเช่ือมโยงกับชุมชนอย่าง                
เป็นระบบ 

๔.๑๑ ๐.๘๔ มาก 

รวมด้านที่ ๔ ๔.๑๗ ๐.๘๓ มาก 
รวมทุกด้าน ๔.๒๐ ๐.๘๒ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๓๐ พบว่า ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉล่ียทุกด้านอยู่ในระดับมาก                     
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่                   
ด้านการวิจัย ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ตามล าดับ 

 



101๑๐๐ 
 
ตารางที ่๓๐ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  

การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

 ด้านที่ ๑ การผลิตบัณฑิต    
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๔.๒๔ ๐.๘๑ มาก 
๒. เน้นศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๒๒ ๐.๘๓ มาก 
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสร้างสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน 
๔.๑๗ ๐.๘๓ มาก 

๔. พัฒนาคุณธรรมด้วยการท ากิจกรรมเพื่อชุมชน ๔.๒๕ ๐.๗๙ มาก 
๕. สร้างคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ ๔.๑๓ ๐.๘๗ มาก 

 รวมด้านที่ ๑ ๔.๒๐ ๐.๘๓ มาก 
 ด้านที่ ๒ การวิจัย    

๖. มุ่งมั่นมุ่งสู่การพฒันามหาวิทยาลัยด้วยการวิจัย ๔.๒๐ ๐.๘๒ มาก 
๗. มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ๔.๑๔ ๐.๘๕ มาก 
๘. ส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน ๔.๓๓ ๐.๗๗ มาก 

 รวมด้านที่ ๒ ๔.๒๒ ๐.๘๒ มาก 
 ด้านที่ ๓ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ๔.๒๒ ๐.๘๐ มาก 
๑๐. จัดระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ๔.๒๒ ๐.๘๐ มาก 
๑๑. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม ๔.๒๕ ๐.๘๑ มาก 

 รวมด้านที่ ๓ ๔.๒๓ ๐.๘๐ มาก 
 ด้านที่ ๔ การบริการวิชาการแก่ชุมชน    

๑๒. จัดการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๔.๒๑ ๐.๘๐ มาก 
๑๓. สร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ๔.๒๒ ๐.๘๒ มาก 
๑๔. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
๔.๑๔ ๐.๘๖ มาก 

๑๕. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีความเช่ือมโยงกับชุมชนอย่าง                
เป็นระบบ 

๔.๑๑ ๐.๘๔ มาก 

รวมด้านที่ ๔ ๔.๑๗ ๐.๘๓ มาก 
รวมทุกด้าน ๔.๒๐ ๐.๘๒ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๓๐ พบว่า ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉล่ียทุกด้านอยู่ในระดับมาก                     
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่                   
ด้านการวิจัย ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ตามล าดับ 

 

๑๐๑ 
 
ตารางที ่๓๑ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้และ            
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

๔.๑๓ ๐.๘๔ มาก 

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

๔.๑๒ ๐.๘๒ มาก 

๓. หลักการตอบสนอง :  สามารถให้บริการท่ีตอบสนองกับ            
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

๔.๒๐ ๐.๗๘ มาก 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี             
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบ             
ต่อสาธารณะ  

๔.๑๕ ๐.๘๓ มาก 

๕. หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา             
มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้               

๔.๑๐ ๐.๘๗ มาก 

๖. หลักการมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง                  
มี ส่ วนร่ วม ในการ ตัด สิน ใจ เพื่ อการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย                   

๔.๑๔ ๐.๘๔ มาก 

๗. หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่              ส่วน
งานต่าง ๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีให้แก่
มหาวิทยาลัย 

๔.๑๘ ๐.๘๔ มาก 

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

๔.๑๑ ๐.๘๘ มาก 

๙. หลักความเสมอภาค  :  บริหารจัดการโดยยึดหลักความ                
เท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   

๔.๑๒ ๐.๘๓ มาก 

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้น
กระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นท้ังกลุ่มท่ีได้และ                   
เสียประโยชน์ 

๔.๑๗ ๐.๗๙ มาก 

รวม ๔.๑๔ ๐.๘๓ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๓๑ พบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                   
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า               
หลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการท่ีตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา                     
ท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่ส่วนงานต่าง ๆ 
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีให้แก่มหาวิทยาลัย และหลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : บริหารงาน
มหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นท้ังกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ ตามล าดับ 
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      ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๑. มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง / จุดเด่น 
   มหาวิทยาลัยมีท่ีต้ังใจกลางเมือง และมีอายุยาวนาน มีช่ือเสียงเกี่ยวกับการผลิตครู ภาษา 
ดนตรี มีการบริการวิชาการให้ชุมชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง มีศิษย์เก่าท่ีมีช่ือเสียง 
 
 ๒. มหาวิทยาลัยมีจุดอ่อน / จุดด้อย  
  มหาวิทยาลัยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย การผลักดันเรื่อง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ข่าวสารท่ัวกันอย่างรวดเร็ว 
การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาควรมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์แสดงศักยภาพได้เต็มท่ี 
 
 ๓. มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มความเป็นไปได้ 
  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นท่ีต้องการของผู้ประกอบการ             
การเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรแต่ละสาขาวิชาให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์              
มากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ท่ีน่าสนใจของสาขาวิชาให้แก่นักเรียนท่ีก าลังจะเข้าศึกษา                          
ในระดับอุดมศึกษาผ่านส่ือช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น  
 
 ๔. มหาวิทยาลัยมีปัญหา/ อุปสรรค  
  การจัดต้ังหน่วยงานหรือสถานท่ีเพื่อตอบสนองกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและภายนอก
ช้ันเรียน เช่น การตั้งศูนย์ Startup ความรู้ด้านการลงทุน ศูนย์สหกิจศึกษา เพื่อยกระดับภารกิจของหน่วยงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและรายได้มากขึ้น 
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      ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๑. มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง / จุดเด่น 
   มหาวิทยาลัยมีท่ีต้ังใจกลางเมือง และมีอายุยาวนาน มีช่ือเสียงเกี่ยวกับการผลิตครู ภาษา 
ดนตรี มีการบริการวิชาการให้ชุมชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง มีศิษย์เก่าท่ีมีช่ือเสียง 
 
 ๒. มหาวิทยาลัยมีจุดอ่อน / จุดด้อย  
  มหาวิทยาลัยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย การผลักดันเรื่อง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ข่าวสารท่ัวกันอย่างรวดเร็ว 
การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาควรมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์แสดงศักยภาพได้เต็มท่ี 
 
 ๓. มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มความเป็นไปได้ 
  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นท่ีต้องการของผู้ประกอบการ             
การเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรแต่ละสาขาวิชาให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์              
มากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ท่ีน่าสนใจของสาขาวิชาให้แก่นักเรียนท่ีก าลังจะเข้าศึกษา                          
ในระดับอุดมศึกษาผ่านส่ือช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น  
 
 ๔. มหาวิทยาลัยมีปัญหา/ อุปสรรค  
  การจัดต้ังหน่วยงานหรือสถานท่ีเพื่อตอบสนองกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและภายนอก
ช้ันเรียน เช่น การตั้งศูนย์ Startup ความรู้ด้านการลงทุน ศูนย์สหกิจศึกษา เพื่อยกระดับภารกิจของหน่วยงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและรายได้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๓ 
 
 ๒.๒ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศกึษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี ๓๒ – ๔๑ 
 
ตารางที ่๓๒ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 

สถานภาพ จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ 
แบบสอบถาม ร้อยละ 

๑. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๑,๙๘๗ ๑,๒๒๕ ๖๑.๖๕ 
๒. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓,๕๔๔ ๓,๑๔๔ ๘๘.๗๑ 
๓. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑,๙๐๐ ๑,๘๓๖ ๙๖.๖๓ 
๔. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๓,๔๖๒ ๒,๙๓๒ ๘๔.๖๙ 
๕. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๙๙๑ ๗๐๓ ๗๐.๙๔ 
๖. นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๖๔๖ ๖๑๙ ๙๕.๘๒ 

รวม ๑๒,๕๓๐ ๑๐,๔๕๙ ๘๓.๔๗ 
 จากตารางท่ี ๓๒ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๑๐,๔๕๙ คน จากจ านวนท้ังหมด 
๑๒ ,๕๓๐ คน  คิด เ ป็นร้ อยละ ๘๓ .๔๗ โดย ผู้ประ เมิน ส่วนใหญ่มี สถานภาพเป็นก ลุ่มนั ก ศึกษา                                 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รองลงมา ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษา                     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามล าดับ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๗ 
 

 
 
แผนภูมิที่ ๗ สถานภาพผูป้ระเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ตารางที่ ๓๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ                      

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

ด้านที่ ๑ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
ด้านที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

๓.๘๐ 
๓.๕๗ 

๑.๐๒ 
๑.๐๕ 
๐.๙๗ 

มาก 
มาก 

ด้านที่ ๓ ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์ 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

๓.๗๔ มาก 

ด้านที่ ๔ พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ๓.๘๐ ๐.๙๗ มาก 
ด้านที่ ๕ ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          กับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย 

๓.๕๘ ๑.๐๐ มาก 
รวม ๓.๗๐ ๑.๐๐ มาก 

  
  จากตารางท่ี ๓๓ พบว่า ผลการประเมินการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน                      
พบว่า ด้านท่ี ๑ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย และด้านท่ี ๔ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านท่ี ๓ ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย                    
และด้านท่ี ๕ ด้านการให้บริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๘ 

 
แผนภูมิที่ ๘ การประเมินการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

           ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ตารางที่ ๓๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ                      

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

ด้านที่ ๑ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
ด้านที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

๓.๘๐ 
๓.๕๗ 

๑.๐๒ 
๑.๐๕ 
๐.๙๗ 

มาก 
มาก 

ด้านที่ ๓ ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์ 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

๓.๗๔ มาก 

ด้านที่ ๔ พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ๓.๘๐ ๐.๙๗ มาก 
ด้านที่ ๕ ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          กับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย 

๓.๕๘ ๑.๐๐ มาก 
รวม ๓.๗๐ ๑.๐๐ มาก 

  
  จากตารางท่ี ๓๓ พบว่า ผลการประเมินการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน                      
พบว่า ด้านท่ี ๑ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย และด้านท่ี ๔ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านท่ี ๓ ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย                    
และด้านท่ี ๕ ด้านการให้บริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๘ 

 
แผนภูมิที่ ๘ การประเมินการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

           ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

๑๐๕ 
 
ตารางที่ ๓๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ             

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. ภูมิใจท่ีได้เป็นนักศึกษาคณะนี้ ๔.๐๑ ๐.๙๙ มาก 
๒. มคีวามภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ๓.๕๗ ๑.๐๘ มาก 
๓. มีความเช่ือมั่นศรัทธาในคณาจารย์ ๓.๘๙ ๐.๙๗ มาก 
๔. มีความพอใจในเจ้าหน้าท่ีแผนกงานต่าง ๆ ๓.๖๒ ๑.๐๓ มาก 
๕. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ๓.๙๑ ๐.๙๖ มาก 

รวม ๓.๘๐ ๑.๐๒ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๓๔ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภูมิใจท่ีได้เป็นนักศึกษาคณะนี้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ คณาจารย์                  
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความเช่ือมั่นศรัทธาในคณาจารย์ ตามล าดับ โดยนักศึกษามีความคิดเห็น
ใกล้เคียงกันในด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
 

 ตารางที่ ๓๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ             
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. ผู้สอนสามารถถ่ ายทอดเนื้ อหาและสาระการเรี ยนรู้                     
ได้ครบถ้วน 

๓.๗๑ ๐.๙๘ มาก 

๒. นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ๓.๕๘ ๑.๐๖ มาก 
๓. นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ทุกท่ีทุกเวลา ๓.๕๕ ๑.๐๙ มาก 
๔. กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นความร่วมมือ สนับสนุนให้

นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและกระบวนการคิดของ
นักศึกษา 

๓.๖๓ ๑.๐๐ มาก 

๕. ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม ๓.๕๕ ๑.๐๘ มาก 
๖. มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนรู้                     

ท่ีหลากหลาย ท าให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้
แบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรมการเรียนการสอน ,       
ส่ือออนไลน์ และเกมส์ ฯลฯ 

๓.๓๘ ๑.๑๒ ปานกลาง 

๗. มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย และนักศึกษาได้รับ
ทราบวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชา 

๓.๕๘ ๑.๐๒ มาก 

รวม ๓.๕๗ ๑.๐๕  มาก 
 



106๑๐๖ 
 
 จากตารางท่ี ๓๕ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยรวมเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ได้ครบถ้วน                
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นความร่วมมือ สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็นและกระบวนการคิดของนักศึกษา และนักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น มีการวัดและประเมินผล                   
ท่ีหลากหลาย และนักศึกษาได้รับทราบวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชา  ตามล าดับ                       
โดยนักศึกษามีความคิดเห็นใกล้เคียงกันในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 
 

ตารางที่ ๓๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา                          
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยมองค์กร 
“MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บณัฑิตของ
มหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
 ๑. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงค่านิยมองค์กร “MORALITY”              

ท่ีมหาวิทยาลัยปลูกฝังให้นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติ 
๓.๕๗ ๑.๐๐ มาก 

 ๒. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

๓.๖๖ ๐.๙๘ มาก 

 ๓. นักศึกษามีวินัยในตนเองท่ีจะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ 
ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยและสังคมเพื่อการด ารงชีวิต              
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 

๓.๘๓ ๐.๙๕ มาก 

   ๔. นัก ศึกษารับรู้ และถือปฏิบั ติ ในความ เป็นประชาคม                     
ท่ีรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและสังคม 

๓.๘๔ ๐.๙๔ มาก 

๕. นักศึกษามีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรม                
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

๓.๗๗ ๐.๙๕ มาก 

๖. นักศึกษามีความเอื้ออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้ สึก                 
ของผู้อื่น 

๓.๘๘ ๐.๙๔ มาก 

๗. นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงาน
ใหม่ ๆ ร่วมกับคณาจารย์ 

๓.๗๐ ๐.๙๗ มาก 

๘. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม  
ท่ีตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

๓.๗๘ ๐.๙๔ มาก 

๙. นักศึกษามีความภาคภูมิ ใจความเป็นประชาคมแห่ง
ความส าเร็จของมหาวิทยาลัย 

๓.๗๗ ๐.๙๖ มาก 

๑๐. นักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการ
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)              
ท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

๓.๘๐ ๐.๙๘ มาก 

๑๑. นัก ศึกษารับรู้ และตระหนักถึ งอัต ลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยท่ีปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะส่ือสารดี และ              
มีความเป็นไทย 

๓.๗๗ ๐.๙๖ มาก 

๑๒. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท า
กิจกรรมท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๓.๗๔ ๐.๙๖ มาก 

๑๓. นักศึกษามีทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศกับผู้อื่น ๓.๕๔ ๑.๐๑ มาก 



107๑๐๖ 
 
 จากตารางท่ี ๓๕ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยรวมเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ได้ครบถ้วน                
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นความร่วมมือ สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็นและกระบวนการคิดของนักศึกษา และนักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น มีการวัดและประเมินผล                   
ท่ีหลากหลาย และนักศึกษาได้รับทราบวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชา  ตามล าดับ                       
โดยนักศึกษามีความคิดเห็นใกล้เคียงกันในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 
 

ตารางที่ ๓๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา                          
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยมองค์กร 
“MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บณัฑิตของ
มหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
 ๑. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงค่านิยมองค์กร “MORALITY”              

ท่ีมหาวิทยาลัยปลูกฝังให้นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติ 
๓.๕๗ ๑.๐๐ มาก 

 ๒. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

๓.๖๖ ๐.๙๘ มาก 

 ๓. นักศึกษามีวินัยในตนเองท่ีจะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ 
ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยและสังคมเพื่อการด ารงชีวิต              
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 

๓.๘๓ ๐.๙๕ มาก 

   ๔. นัก ศึกษารับรู้ และถือปฏิบั ติ ในความ เป็นประชาคม                     
ท่ีรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและสังคม 

๓.๘๔ ๐.๙๔ มาก 

๕. นักศึกษามีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรม                
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

๓.๗๗ ๐.๙๕ มาก 

๖. นักศึกษามีความเอื้ออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้ สึก                 
ของผู้อื่น 

๓.๘๘ ๐.๙๔ มาก 

๗. นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงาน
ใหม่ ๆ ร่วมกับคณาจารย์ 

๓.๗๐ ๐.๙๗ มาก 

๘. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม  
ท่ีตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

๓.๗๘ ๐.๙๔ มาก 

๙. นักศึกษามีความภาคภูมิ ใจความเป็นประชาคมแห่ง
ความส าเร็จของมหาวิทยาลัย 

๓.๗๗ ๐.๙๖ มาก 

๑๐. นักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการ
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)              
ท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

๓.๘๐ ๐.๙๘ มาก 

๑๑. นัก ศึกษารับรู้ และตระหนักถึ งอัต ลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยท่ีปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะส่ือสารดี และ              
มีความเป็นไทย 

๓.๗๗ ๐.๙๖ มาก 

๑๒. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท า
กิจกรรมท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๓.๗๔ ๐.๙๖ มาก 

๑๓. นักศึกษามีทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศกับผู้อื่น ๓.๕๔ ๑.๐๑ มาก 

๑๐๗ 
 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บณัฑิตของ
มหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑๔. นักศึกษามีความเป็นไทยในด้านการแต่งกาย มารยาท              

และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
๓.๗๔ ๐.๙๘ มาก 

รวม ๓.๗๔ ๐.๙๗ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๓๖ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความเอื้ออาทรและ                
เอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่น รองลงมา ได้แก่ นักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมท่ีรับผิดชอบ                
ในหน้าท่ีของตนเองและสังคม และนักศึกษามีวินัยในตนเองท่ีจะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบ                        
ของมหาวิทยาลัยและสังคมเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข ตามล าดับ โดยนักศึกษา                          
มีความคิดเห็นใกล้เคียงกันในด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 

ตารางที่ ๓๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ                   
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรมการสอนของ
คณาจารย์ 

 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาท่ีสอน ๓.๙๕ ๐.๙๔ มาก 
 ๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ ๓.๘๘ ๐.๙๕ มาก 
 ๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ไ ด้ปฏิบั ติทดลอง  

ได้ทดลองใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์            
ต่าง ๆ และได้สร้างความรู้ใหม่  

๓.๘๒ ๐.๙๗ มาก 

   ๔. คณาจารย์สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ ๓.๗๒ ๑.๐๑ มาก 
๕. คณาจารย์มีความสามารถในการบรรยายและถ่ายทอด

ความรู้ 
๓.๘๒ ๐.๙๖ มาก 

๖. คณาจารย์มีความทันสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู้ ๓.๗๗ ๐.๙๘ มาก 
๗. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้ส่ือการเรียนการสอน ๓.๗๙ ๐.๙๗ มาก 
๘. คณาจารย์มีความสามารถในการจูงใจและเสริมแรง ๓.๗๔ ๐.๙๙ มาก 
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา ๓.๘๑ ๐.๙๘ มาก 

๑๐. คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ๓.๘๕ ๐.๙๖ มาก 
๑๑. คณาจารย์มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผล           

นักศึกษา 
๓.๘๒ ๐.๙๕ มาก 

๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา ๓.๗๗ ๐.๙๙ มาก 
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นักศึกษารักษา

ระเบียบวินัย 
๓.๘๒ ๐.๙๖ มาก 

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

๓.๘๓ ๐.๙๕ มาก 



108๑๐๘ 
 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

๓.๗๘ ๐.๙๗ มาก 

๑๖. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอน              ของ
คณาจารย์ 

๓.๗๗ ๐.๙๘ มาก 

๑๗. นักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผู้สอน 
 

๓.๗๒ ๑.๐๐ มาก 

รวม ๓.๘๐ ๐.๙๗ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๓๗ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ โดยรวมเฉล่ียอยู่ใน                  
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาท่ีสอน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 
ได้แก่ คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ และคณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน า                     
แก่นักศึกษา ตามล าดับ โดยนักศึกษามีความคิดเห็นใกล้เคียงกันในด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 
 

ตารางที่ ๓๘  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ                   
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้บริการของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย 

 
ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ ๓.๖๑ ๑.๐๑ มาก 
๒. เอกสาร ส่ือและแหล่งความรู้ต่าง ๆ มีความพอเพียง ๓.๕๙ ๑.๐๑ มาก 
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า ๓.๖๐ ๑.๐๒ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักวิทยบริการฯ ๓.๖๑ ๑.๐๑ มาก 

 รวมด้านที่ ๑ ๓.๖๐ ๑.๐๑ มาก 
 ส านักคอมพิวเตอร์    

๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ ๓.๖๑ ๐.๙๙ มาก 
๒. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ๓.๕๑ ๑.๐๕ มาก 
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ๓.๕๑ ๑.๐๕ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักคอมพิวเตอร์ ๓.๕๙ ๑.๐๑ มาก 

 รวมด้านที่ ๒ ๓.๕๖ ๑.๐๓ มาก 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

๑. ได้รับความสะดวกสูงในการลงทะเบียนวิชาเรียน ๓.๕๙ ๑.๐๓ มาก 
๒. บริการเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนมีประสิทธิภาพสูง ๓.๖๑ ๑.๐๑ มาก 
๓. ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษามีประสิทธิภาพสูง ๓.๖๑ ๑.๐๐ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริมวิชาการฯ ๓.๖๑ ๑.๐๑ มาก 



109๑๐๘ 
 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

๓.๗๘ ๐.๙๗ มาก 

๑๖. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอน              ของ
คณาจารย์ 

๓.๗๗ ๐.๙๘ มาก 

๑๗. นักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผู้สอน 
 

๓.๗๒ ๑.๐๐ มาก 

รวม ๓.๘๐ ๐.๙๗ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๓๗ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ โดยรวมเฉล่ียอยู่ใน                  
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาท่ีสอน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 
ได้แก่ คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ และคณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน า                     
แก่นักศึกษา ตามล าดับ โดยนักศึกษามีความคิดเห็นใกล้เคียงกันในด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 
 

ตารางที่ ๓๘  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ                   
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้บริการของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย 

 
ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ ๓.๖๑ ๑.๐๑ มาก 
๒. เอกสาร ส่ือและแหล่งความรู้ต่าง ๆ มีความพอเพียง ๓.๕๙ ๑.๐๑ มาก 
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า ๓.๖๐ ๑.๐๒ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักวิทยบริการฯ ๓.๖๑ ๑.๐๑ มาก 

 รวมด้านที่ ๑ ๓.๖๐ ๑.๐๑ มาก 
 ส านักคอมพิวเตอร์    

๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ ๓.๖๑ ๐.๙๙ มาก 
๒. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ๓.๕๑ ๑.๐๕ มาก 
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ๓.๕๑ ๑.๐๕ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักคอมพิวเตอร์ ๓.๕๙ ๑.๐๑ มาก 

 รวมด้านที่ ๒ ๓.๕๖ ๑.๐๓ มาก 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

๑. ได้รับความสะดวกสูงในการลงทะเบียนวิชาเรียน ๓.๕๙ ๑.๐๓ มาก 
๒. บริการเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนมีประสิทธิภาพสูง ๓.๖๑ ๑.๐๑ มาก 
๓. ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษามีประสิทธิภาพสูง ๓.๖๑ ๑.๐๐ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริมวิชาการฯ ๓.๖๑ ๑.๐๑ มาก 

๑๐๙ 
 

ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

 รวมด้านที่ ๓ ๓.๖๐ ๑.๐๑ มาก 
 ส านักกิจการนักศึกษา    

๑. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพสูง ๓.๕๙ ๑.๐๐ มาก 
๒. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง ๓.๕๕ ๑.๐๓ มาก 
๓. กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษามีประสิทธิผลสูง ๓.๕๘ ๑.๐๑ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักกิจการนักศึกษา ๓.๕๗ ๑.๐๒ มาก 

รวมด้านที่ ๔ ๓.๕๗ ๑.๐๐ มาก 
รวมทุกด้าน ๓.๕๘ ๑.๐๐ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๓๘ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้บริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง                    
ของมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉล่ียทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ี ๑ ห้องสมุด
หรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านท่ี ๓ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านท่ี ๔ ส านักกิจการนักศึกษา และด้านท่ี ๒ ส านักคอมพิวเตอร์ ตามล าดับ 
โดยนักศึกษามีความคิดเห็นใกล้เคียงกันในด้านการให้บริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของ
มหาวิทยาลัย 
 

ตารางที่ ๓๙ ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาต่อสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ล าดับ ประเด็นความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
๑ ควรเพิ่มการดูแลรักษาและการบริหารจัดการลิฟต์ให้พร้อมใช้งานและ

เพียงพอ 
๖๗๖ ๑๕.๖๗ 

๒ ควรปรับปรุงภายในห้องเรียนให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการ
สอนพร้อมใช้งาน 

๖๒๒ ๑๔.๔๒ 

3 ควรจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกและปลอดภัย ๕๑๗ ๑๑.๙๙ 
4 ควรบริหารจัดการเวลาเปิดปิดและจัดหาหนังสือในห้องสมุดให้เพียงพอ ๕๐๓ ๑๑.๖๖ 
๕ ควรจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามความ

ต้องการของผู้ประกอบการและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
๔๘๗ ๑๑.๒๙ 

๖ ควรพัฒนาทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ให้มีคุณสมบัติเป็นผู้บริการมืออาชีพ 

๔๒๕ ๙.๘๕ 

๗ ควรเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอและใช้งานหน้าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยการให้บริการ WiFi 

๔๐๑ ๙.๓๐ 

๘ ควรดูแลซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ ๓๑๘ ๗.๓๗ 
๙ ควรหาแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องส่ิงแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

ให้น่าอยู่ 
๑๑๔ ๒.๖๔ 
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ล าดับ ประเด็นความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
๑๐ ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่ัวถึง ๙๖ ๒.๒๓ 
๑๑ ควรบริหารจัดการเรื่องสูบบุหรี่และเพิ่มสถานท่ีสูบบุหรี่ให้เพียงพอ ๘๗ ๒.๐๒ 
๑๒ ควรเพิ่มทักษะด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์ให้มี

ประสิทธิภาพ 
๖๗ ๑.๕๕ 

 รวม ๔,๓๑๓ ๑๐๐.๐๐ 
 

  จากตารางท่ี ๓๙ พบว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาต่อส่ิงท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วน  
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน ๓ ล าดับแรกที่มีจ านวนความคิดเห็นสูงสุด
ได้แก่ ควรเพิ่มการดูแลรักษาและการบริหารจัดการลิฟต์ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 15.67 
รองลงมา คือ ควรปรับปรุงภายในห้องเรียนให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน                
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๒ และควรจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกและปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.99 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๔๐ ความคาดหวังการมีงานท าของนักศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ ประเด็นความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
๑ มากท่ีสุด ๒,๕๙๖ ๒๖.๙๐ 
๒ มาก ๔,๒๕๙ ๔๔.๑๔ 
๓ ปานกลาง ๒,๕๓๔ ๒๖.๒๖ 
๔ น้อย ๑๙๓ ๒.๐๐ 
๕ น้อยท่ีสุด ๖๗ ๐.๖๙ 
 รวม ๙,๖๔๙ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางท่ี ๔๐ พบว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

แห่งนี้ไปแล้ว นักศึกษามีความมั่นใจว่าสามารถออกไปประกอบอาชีพตามสาขาวิชาท่ีเรียนมาได้เลยหรือไม่
เพียงใด พบว่า มากท่ีสุด จ านวน ๒,๕๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๐  มาก จ านวน ๔,๒๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๔.๑๔  ปานกลาง จ านวน ๒,๕๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๖ น้อย จ านวน ๑๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ 
และน้อยท่ีสุด จ านวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙ รวมผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน จ านวน ๙,๖๔๙ คน 

 

ตารางที่ ๔๑ สมรรถนะ (Skill) ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอเม่ือส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ ประเด็นความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
๑ มั่นใจว่ามีสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอ ๗,๙๖๐ ๙๒.๔๖ 
๒ ไม่มั่นใจว่ามีสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอ ๖๔๙ ๗.๕๔ 
 รวม ๘,๖๐๙ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตารางท่ี ๔๑ พบว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
แห่งนี้ไปแล้ว นักศึกษามั่นใจ หรือไม่ เพียงใด ว่าจะมีสมรรถนะ (Skill) ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอ                  
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ล าดับ ประเด็นความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
๑๐ ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่ัวถึง ๙๖ ๒.๒๓ 
๑๑ ควรบริหารจัดการเรื่องสูบบุหรี่และเพิ่มสถานท่ีสูบบุหรี่ให้เพียงพอ ๘๗ ๒.๐๒ 
๑๒ ควรเพิ่มทักษะด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์ให้มี

ประสิทธิภาพ 
๖๗ ๑.๕๕ 

 รวม ๔,๓๑๓ ๑๐๐.๐๐ 
 

  จากตารางท่ี ๓๙ พบว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาต่อส่ิงท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วน  
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใน ๓ ล าดับแรกที่มีจ านวนความคิดเห็นสูงสุด
ได้แก่ ควรเพิ่มการดูแลรักษาและการบริหารจัดการลิฟต์ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 15.67 
รองลงมา คือ ควรปรับปรุงภายในห้องเรียนให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน                
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๒ และควรจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกและปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.99 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๔๐ ความคาดหวังการมีงานท าของนักศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ ประเด็นความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
๑ มากท่ีสุด ๒,๕๙๖ ๒๖.๙๐ 
๒ มาก ๔,๒๕๙ ๔๔.๑๔ 
๓ ปานกลาง ๒,๕๓๔ ๒๖.๒๖ 
๔ น้อย ๑๙๓ ๒.๐๐ 
๕ น้อยท่ีสุด ๖๗ ๐.๖๙ 
 รวม ๙,๖๔๙ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางท่ี ๔๐ พบว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

แห่งนี้ไปแล้ว นักศึกษามีความมั่นใจว่าสามารถออกไปประกอบอาชีพตามสาขาวิชาท่ีเรียนมาได้เลยหรือไม่
เพียงใด พบว่า มากท่ีสุด จ านวน ๒,๕๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๐  มาก จ านวน ๔,๒๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๔.๑๔  ปานกลาง จ านวน ๒,๕๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๖ น้อย จ านวน ๑๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ 
และน้อยท่ีสุด จ านวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙ รวมผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน จ านวน ๙,๖๔๙ คน 

 

ตารางที่ ๔๑ สมรรถนะ (Skill) ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอเม่ือส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ ประเด็นความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
๑ มั่นใจว่ามีสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอ ๗,๙๖๐ ๙๒.๔๖ 
๒ ไม่มั่นใจว่ามีสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอ ๖๔๙ ๗.๕๔ 
 รวม ๘,๖๐๙ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตารางท่ี ๔๑ พบว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
แห่งนี้ไปแล้ว นักศึกษามั่นใจ หรือไม่ เพียงใด ว่าจะมีสมรรถนะ (Skill) ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอ                  

๑๑๑ 
 
ถ้าไม่มั่นใจคิดว่ามหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมสมรรถนะด้านใดให้แก่นักศึกษาอีกบ้างก่อนส าเร็จการศึกษาออกไป    
พบว่า ม่ันใจว่ามีสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอ จ านวน ๗,๙๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๖ 
และไม่ม่ันใจว่ามีสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอ จ านวน ๖๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๔                
รวมผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน ๘,๖๐๙ คน 
 

 ๒.๓ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี ๔๒ – ๔๗ 
 

ตารางที ่๔๒ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 

 สถานภาพ จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ 
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

๑. คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ๗๔ ๕๕ ๗๔.๓๒ 
๒. คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๓๒ ๑๑๐ ๘๓.๓๓ 
๓. คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕๐ ๑๓๐ ๘๖.๖๗ 
๔. คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ๗๕ ๕๘ ๗๗.๓๓ 
๕. คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๕๑ ๓๘ ๗๔.๕๑ 

๖. คณาจารย์วิทยาลัยการดนตรี ๓๔ ๓๐ ๘๘.๒๔ 
รวม ๕๑๖ ๔๒๑ ๘๑.๕๙ 

  

  จากตารางท่ี ๔๒ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๔๒๑ คน จากจ านวนท้ังหมด                
๕๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๙ โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รองลงมาได้แก่ คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์คณะครุศาสตร์
ตามล าดับ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๙  

 

แผนภูมิที่ ๙ สถานภาพผู้ประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ตารางที่ ๔๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์                            
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

ด้านที่ ๑ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ๔.๐๔ ๐.๙๔ มาก 
ด้านที่ ๒ ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บณัฑิตของ

มหาวิทยาลัย 
๔.๒๗ ๐.๗๙ มาก 

ด้านที่ ๓ พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ๔.๔๒ ๐.๗๐ มาก 
ด้านที่ ๔ การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ ๔.๒๘ ๐.๗๙ มาก 

รวม ๔.๒๔ ๐.๘๒ มาก 
 

  จากตารางท่ี ๔๓  พบว่า ผลการประเมินการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การให้บริการ 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับคณาจารย์  และค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย และบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ตามล าดับ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๑๐ 
 

 
แผนภูมิที่ ๑๐ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
          ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113๑๑๒ 
 
ตารางที่ ๔๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์                            
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

ด้านที่ ๑ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ๔.๐๔ ๐.๙๔ มาก 
ด้านที่ ๒ ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บณัฑิตของ

มหาวิทยาลัย 
๔.๒๗ ๐.๗๙ มาก 

ด้านที่ ๓ พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ๔.๔๒ ๐.๗๐ มาก 
ด้านที่ ๔ การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ ๔.๒๘ ๐.๗๙ มาก 

รวม ๔.๒๔ ๐.๘๒ มาก 
 

  จากตารางท่ี ๔๓  พบว่า ผลการประเมินการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การให้บริการ 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับคณาจารย์  และค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย และบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ตามล าดับ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๑๐ 
 

 
แผนภูมิที่ ๑๐ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
          ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๓ 
 
ตารางที่ ๔๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์                     

ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ๔.๒๘ ๐.๘๒ มาก 
๒. รู้สึกสดช่ืนและมีความหวังเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย ๔.๑๓ ๐.๙๐ มาก 
๓. มีความพอใจในอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม                         

โดยท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
๔.๐๑ ๐.๙๙ มาก 

๔. อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย              
สะอาดเป็นระเบียบ สวยงาม ร่มรื่น และได้รับการดูแล             
อย่างเหมาะสม 

๔.๐๑ ๐.๙๖ มาก 

๕. โรงอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารมีเพียงพอ สะอาด               
ถูกหลักสุขอนามัย และราคาเป็นธรรม  

๓.๙๐ ๑.๐๐ มาก 

๖. ห้องน้ า ห้องสุขามีเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ๓.๘๕ ๑.๐๓ มาก 
๗. มีสถานท่ีพักผ่อน สนามกีฬา สถานท่ีออกก าลังกาย และ

สถานท่ีจัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างพอเพียงและเหมาะสม 
๓.๘๑ ๑.๐๕ มาก 

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ ๓.๗๔ ๑.๐๗ มาก 
๙. มีห้องเรียนท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่าง ๆ ท้ังแบบ

บรรยาย แบบสาธิต แบบทดลองปฏิบัติการ การท างาน            
หรือท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ฯลฯ 

๓.๘๘ ๑.๐๑ มาก 

๑๐. ห้องสมุดทันสมัย บรรยากาศสะดวกสบาย มีหนังสือต ารา 
วารสาร ส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์            
ท่ีทันสมัย สะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า และเป็นระเบียบ 

๔.๐๖ ๐.๙๐ มาก 

๑๑. มีศูนย์หนังสือท่ีสะดวกแก่การซื้อหาต ารา อุปกรณ์การเรียน 
การกีฬา การปฏิบัติทดลองอย่างเหมาะสม 

๓.๘๘ ๐.๙๖ มาก 

๑๒. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายท่ีพร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

๓.๘๕ ๐.๙๙ มาก 

๑๓. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องพร้อมส าหรับการใช้งาน ๓.๘๗ ๐.๙๙ มาก 
๑๔. บรรยากาศในห้องเรียนเปิดเผย ไว้ใจซึ่งกันและกัน ๔.๑๓ ๐.๘๓ มาก 
๑๕. มีบรรยากาศทางวิชาการเหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
๔.๑๑ ๐.๘๔ มาก 

๑๖. ภูมิใจท่ีได้เป็นคณาจารย์คณะนี้ ๔.๕๑ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 
๑๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ๔.๒๑ ๐.๘๘ มาก 
๑๘. มีความเช่ือมั่นศรัทธาในคณาจารย์ ๔.๒๙ ๐.๗๖ มาก 
๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าท่ีแผนกงานต่าง ๆ ๔.๑๘ ๐.๘๐ มาก 
๒๐. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ๔.๑๙ ๐.๗๙ มาก 

รวม ๔.๐๔ ๐.๙๔ มาก 
   
 

 จากตารางท่ี ๔๔ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก                 



114๑๑๔ 
 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภูมิใจท่ีได้เป็นคณาจารย์คณะนี้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ มีความเช่ือมั่น
ศรัทธาในคณาจารย์ และเกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ตามล าดับ  
 

ตารางที่ ๔๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์  
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยมองค์กร 
“MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 
 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บณัฑิตของ
มหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

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

“MORALITY”ท่ีมหาวิทยาลัยปลูกฝังให้คณาจารย์ได้ยึดถือ
ปฏิบัติ 

๔.๒๔ ๐.๘๑ มาก 

 ๒. คณาจารย์รับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

๔.๒๙ ๐.๗๘ มาก 

 ๓. คณาจารย์มีวินัยในตนเองท่ีจะต้องรักษาวินัย เคารพ                  
กฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยและสังคมเพื่อการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 

๔.๒๘ ๐.๗๖ มาก 

   ๔. คณาจารย์รับรู้และถือปฏิบั ติในความเป็นประชาคม                 
ท่ีรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและสังคม 

๔.๒๙ ๐.๗๔ มาก 

๕. คณาจารย์มีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรม    
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

๔.๒๙ ๐.๗๗ มาก 

๖. คณาจารย์มีความเอื้ออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่น ๔.๒๘ ๐.๗๔ มาก 
๗. คณาจารย์มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงานใหม่ ๆ             

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๔.๒๙ ๐.๗๗ มาก 

๘. คณาจารย์รับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม  
ท่ีตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

๔.๒๗ ๐.๗๖ มาก 

๙. คณาจารย์มีความภาคภูมิ ใจความเป็นประชาคมแห่ง
ความส าเร็จของมหาวิทยาลัย 

๔.๓๑ ๐.๗๗ มาก 

๑๐. คณาจารย์เข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการ
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)              
ท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

๔.๔๕ ๐.๗๐ มาก 

๑๑. คณาจารย์รับรู้และตระหนักถึงอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยท่ีปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะส่ือสารดี และ             
มีความเป็นไทยให้แก่นักศึกษา 

๔.๓๒ ๐.๗๗ มาก 

๑๒. คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท า
กิจกรรมท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ให้แก่นักศึกษา 

๔.๓๐ ๐.๗๖ มาก 

๑๓. คณาจารย์รับรู้ ไ ด้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมี ทักษะ               
การส่ือสารภาษาต่างประเทศกับผู้อื่น 

๔.๔๐ ๐.๙๒ มาก 

๑๔. คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความเป็นไทย
ในด้านการแต่งกาย มารยาท และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

๔.๐๙ ๐.๘๘ มาก 

รวม ๔.๒๗ ๐.๗๙ มาก 
 



115๑๑๔ 
 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภูมิใจท่ีได้เป็นคณาจารย์คณะนี้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ มีความเช่ือมั่น
ศรัทธาในคณาจารย์ และเกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ตามล าดับ  
 

ตารางที่ ๔๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์  
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยมองค์กร 
“MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 
 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บณัฑิตของ
มหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล 

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

“MORALITY”ท่ีมหาวิทยาลัยปลูกฝังให้คณาจารย์ได้ยึดถือ
ปฏิบัติ 

๔.๒๔ ๐.๘๑ มาก 

 ๒. คณาจารย์รับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

๔.๒๙ ๐.๗๘ มาก 

 ๓. คณาจารย์มีวินัยในตนเองท่ีจะต้องรักษาวินัย เคารพ                  
กฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยและสังคมเพื่อการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 

๔.๒๘ ๐.๗๖ มาก 

   ๔. คณาจารย์รับรู้และถือปฏิบั ติในความเป็นประชาคม                 
ท่ีรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและสังคม 

๔.๒๙ ๐.๗๔ มาก 

๕. คณาจารย์มีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรม    
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

๔.๒๙ ๐.๗๗ มาก 

๖. คณาจารย์มีความเอื้ออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่น ๔.๒๘ ๐.๗๔ มาก 
๗. คณาจารย์มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงานใหม่ ๆ             

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๔.๒๙ ๐.๗๗ มาก 

๘. คณาจารย์รับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม  
ท่ีตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

๔.๒๗ ๐.๗๖ มาก 

๙. คณาจารย์มีความภาคภูมิ ใจความเป็นประชาคมแห่ง
ความส าเร็จของมหาวิทยาลัย 

๔.๓๑ ๐.๗๗ มาก 

๑๐. คณาจารย์เข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการ
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)              
ท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

๔.๔๕ ๐.๗๐ มาก 

๑๑. คณาจารย์รับรู้และตระหนักถึงอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยท่ีปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะส่ือสารดี และ             
มีความเป็นไทยให้แก่นักศึกษา 

๔.๓๒ ๐.๗๗ มาก 

๑๒. คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท า
กิจกรรมท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ให้แก่นักศึกษา 

๔.๓๐ ๐.๗๖ มาก 

๑๓. คณาจารย์รับรู้ ไ ด้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมี ทักษะ               
การส่ือสารภาษาต่างประเทศกับผู้อื่น 

๔.๔๐ ๐.๙๒ มาก 

๑๔. คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความเป็นไทย
ในด้านการแต่งกาย มารยาท และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

๔.๐๙ ๐.๘๘ มาก 

รวม ๔.๒๗ ๐.๗๙ มาก 
 

๑๑๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔๕ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณาจารย์เข้าใจและซาบซึ้ง                 
ในเกียรติประวัติและคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมีทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศกับผู้อื่น และคณาจารย์รับรู้และตระหนักถึงอัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยท่ีปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะส่ือสารดี และมีความเป็นไทยให้แก่นักศึกษา ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๔๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์  
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 
 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาท่ีสอน ๔.๔๔ ๐.๖๘ มาก 
 ๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ ๔.๔๒ ๐.๗๐ มาก 
 ๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ไ ด้ปฏิบั ติทดลอง  

ได้ทดลองใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์            
ต่าง ๆ และได้สร้างความรู้ใหม่  

๔.๓๘ ๐.๖๙ มาก 

   ๔. คณาจารย์สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ ๔.๓๘ ๐.๗๑ มาก 
๕. คณาจารย์มีความสามารถในการบรรยายและถ่ายทอด

ความรู้ 
๔.๔๑ ๐.๖๗ มาก 

๖. คณาจารย์มีความทันสมัยในวิธีการถ่ายทอดความรู้ ๔.๓๔ ๐.๖๙ มาก 
๗. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้ส่ือการเรียนการสอน ๔.๓๖ ๐.๖๙ มาก 
๘. คณาจารย์มีความสามารถในการจูงใจและเสริมแรง ๔.๓๑ ๐.๗๔ มาก 
๙. คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา ๔.๕๐ ๐.๖๗ มากท่ีสุด 

๑๐. คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ๔.๔๖ ๐.๖๙ มาก 
๑๑. คณาจารย์มีความสามารถในการวัดผลและประเมินผล           

นักศึกษา 
๔.๔๔ ๐.๗๐ มาก 

๑๒. คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา ๔.๔๗ ๐.๖๘ มาก 
๑๓. คณาจารย์เอาใจใส่ เข้มงวด และดูแลให้นักศึกษารักษา

ระเบียบวินัย 
๔.๓๘ ๐.๗๔ มาก 

๑๔. คณาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ท้ังในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

๔.๔๕ ๐.๗๐ มาก 

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

๔.๔๑ ๐.๗๑ มาก 

๑๖. คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของตนเอง ๔.๔๗ ๐.๖๖ มาก 
๑๗. คณาจารย์มีความผูกพันต่อนักศึกษา ๔.๔๔ ๐.๖๘ มาก 

รวม ๔.๔๒ ๐.๗๐ มาก 
  



116๑๑๖ 
 
 จากตารางท่ี ๔๖ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ 
คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของตนเอง และ
คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๔๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อ                   
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้บริการของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย 

 

การให้บริการของหน่วยงานฯ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ ๔.๓๒ ๐.๗๔ มาก 
๒. เอกสาร ส่ือและแหล่งความรู้ต่าง ๆ มีความพอเพียง ๔.๑๘ ๐.๘๐ มาก 
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า ๔.๒๕ ๐.๗๘ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักวิทยบริการฯ ๔.๔๐ ๐.๗๓ มาก 

 รวมด้านที่ ๑ ๔.๒๙ ๐.๗๗ มาก 
 ส านักคอมพิวเตอร์    

๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ ๔.๔๐ ๐.๗๔ มาก 
๒. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ๔.๒๐ ๐.๘๔ มาก 
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ๔.๒๔ ๐.๗๙ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักคอมพิวเตอร์ ๔.๔๔ ๐.๗๔ มาก 

 รวมด้านที่ ๒ ๔.๓๒ ๐.๗๘ มาก 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

๑. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ๔.๓๖ ๐.๗๕ มาก 
๒. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

หลักสูตร 
๔.๓๑ ๐.๗๔ มาก 

๓. สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๓๑ ๐.๗๖ มาก 

๔. ระบบประเมินการสอนของคณาจารย์มีประสิทธิภาพสูง ๔.๒๔ ๐.๗๗ มาก 
๕. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริมวิชาการฯ ๔.๓๖ ๐.๗๓ มาก 

 รวมด้านที่ ๓ ๔.๓๒ ๐.๗๕ มาก 
 ส านักกิจการนักศึกษา    

๑. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพสูง ๔.๒๕ ๐.๗๗ มาก 
๒. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง ๔.๑๖ ๐.๘๒ มาก 
๓. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง ๔.๒๒ ๐.๘๔ มาก 
๔. ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษามีประสิทธิภาพสูง ๔.๒๖ ๐.๗๙ มาก 



117๑๑๖ 
 
 จากตารางท่ี ๔๖ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณาจารย์มีความเมตตากรุณาต่อนักศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ 
คณาจารย์ให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษา คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของตนเอง และ
คณาจารย์มีความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๔๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อ                   
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้บริการของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย 

 

การให้บริการของหน่วยงานฯ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ ๔.๓๒ ๐.๗๔ มาก 
๒. เอกสาร ส่ือและแหล่งความรู้ต่าง ๆ มีความพอเพียง ๔.๑๘ ๐.๘๐ มาก 
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า ๔.๒๕ ๐.๗๘ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักวิทยบริการฯ ๔.๔๐ ๐.๗๓ มาก 

 รวมด้านที่ ๑ ๔.๒๙ ๐.๗๗ มาก 
 ส านักคอมพิวเตอร์    

๑. พอใจกับคุณภาพการให้บริการ ๔.๔๐ ๐.๗๔ มาก 
๒. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ๔.๒๐ ๐.๘๔ มาก 
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ๔.๒๔ ๐.๗๙ มาก 
๔. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักคอมพิวเตอร์ ๔.๔๔ ๐.๗๔ มาก 

 รวมด้านที่ ๒ ๔.๓๒ ๐.๗๘ มาก 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

๑. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ๔.๓๖ ๐.๗๕ มาก 
๒. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

หลักสูตร 
๔.๓๑ ๐.๗๔ มาก 

๓. สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๓๑ ๐.๗๖ มาก 

๔. ระบบประเมินการสอนของคณาจารย์มีประสิทธิภาพสูง ๔.๒๔ ๐.๗๗ มาก 
๕. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริมวิชาการฯ ๔.๓๖ ๐.๗๓ มาก 

 รวมด้านที่ ๓ ๔.๓๒ ๐.๗๕ มาก 
 ส านักกิจการนักศึกษา    

๑. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพสูง ๔.๒๕ ๐.๗๗ มาก 
๒. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง ๔.๑๖ ๐.๘๒ มาก 
๓. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผลสูง ๔.๒๒ ๐.๘๔ มาก 
๔. ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษามีประสิทธิภาพสูง ๔.๒๖ ๐.๗๙ มาก 

๑๑๗ 
 

การให้บริการของหน่วยงานฯ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๕. การประสานงานให้คณาจารย์มีส่วนร่วมต่อโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีส านักกิจการนักศึกษาจัดขึ้น 

๔.๒๕ ๐.๘๒ มาก 

๖. พอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักกิจการนักศึกษา ๔.๓๑ ๐.๗๘ มาก 
รวมด้านที่ ๔ ๔.๒๔ ๐.๘๐ มาก 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา    
๑. การให้บริการแหล่งศึกษาค้นคว้างานวิจัยของมหาวิทยาลัย ๔.๑๘ ๐.๘๔ มาก 
๒. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ๔.๒๗ ๐.๘๐ มาก 
๓. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการขอทุนสนับสนุน

วิจัย การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยแก่สาธารณชน 
๔.๒๖ ๐.๗๙ มาก 

๔. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับด้านจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย์ 

๔.๑๙ ๐.๘๔ มาก 

๕. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ๔.๒๙ ๐.๗๙ มาก 
 รวมด้านที่ ๕ ๔.๒๔ ๐.๘๑ มาก 

รวมทุกด้าน ๔.๒๘ ๐.๗๙ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๔๗ พบว่า ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการให้บริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับคณาจารย์โดยตรง                    
ของมหาวิทยาลัย โดยรวมเฉล่ียทุกด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ี ๒ ส านัก
คอมพิวเตอร์ และด้านท่ี ๓ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านท่ี ๑ 
ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านท่ี 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   มหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการใช้ 
Problem-based Learning เพื่อจะสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาให้เรียนรู้ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น               
ปรับเอกสารให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ มีการกระตุ้นบรรยากาศในการ
เรียนออนไลน์โดยหาแนวคิด วิธีจ าแบบใหม่ 
 
 ๒. ด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
   มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัย จัดระบบให้บริการการศึกษาท่ีนักศึกษา
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางท่ีมีค่าลิขสิทธิ์ เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า              
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
 ๓. ด้านนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงการเสริมสร้างทักษะการคิด การส่ือสาร การประสานการปฏิบัติ 
เพื่อการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบออนไลน์ เพิ่มกิจกรรมสร้างความผูกพันระหว่าง
นักศึกษากับมหาวิทยาลัย เพิ่มความเข้มข้นเรื่องพฤติกรรมเสริมสร้าง Soft Skills ใหแ้ก่นักศึกษา 



118๑๑๘ 
 
 ๔. ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   มหาวิทยาลัยควรมีเครือข่ายภายนอกให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพเพื่อความมีมาตรฐานและ
ควรปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์การท่ีตรงกับสาขาของ
นักศึกษาควรจัดงบประมาณในการนิเทศนักศึกษาและการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีจะรับนักศึกษาเพื่อฝึก
ประสบการณ์รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ    
 

 ๕. ด้านอื่นๆ  
  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มศักยภาพในการท างานให้เกิดการบูรณาการของบุคลากรประจ า 
หน่วยงาน สร้างระบบและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการและบริหารให้มากขึ้น การแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต บริเวณอาคารและพื้นท่ีบางจุด 
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 ๔. ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   มหาวิทยาลัยควรมีเครือข่ายภายนอกให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพเพื่อความมีมาตรฐานและ
ควรปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์การท่ีตรงกับสาขาของ
นักศึกษาควรจัดงบประมาณในการนิเทศนักศึกษาและการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีจะรับนักศึกษาเพื่อฝึก
ประสบการณ์รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ    
 

 ๕. ด้านอื่นๆ  
  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มศักยภาพในการท างานให้เกิดการบูรณาการของบุคลากรประจ า 
หน่วยงาน สร้างระบบและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการและบริหารให้มากขึ้น การแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต บริเวณอาคารและพื้นท่ีบางจุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๑๙ 
 

๒.๔ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นการสอบถาม                 

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

    ๒.๔.๑ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี 
ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี สามารถแสดง

ได้ดังตารางท่ี ๔๘ – ๕๒ 
 

ตารางที ่๔๘ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ประเมิน 
 
 

สถานภาพ จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคน 
ที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒๕ ๒๐ ๘๐.๐๐ 
๒. กรรมการสภาวิชาการ ๑๘ ๑๓ ๗๒.๐๐ 
๓. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๒๓ ๑๖ ๖๙.๕๗ 
๔. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๒๑ ๑๕ ๗๑.๔๓ 
๕. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ๙๘ ๖๙ ๗๐.๔๑ 
๖. กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ๓๓ ๒๓ ๖๙.๗๐ 
๗. ผู้น าในองค์การนักศึกษา ๘ ๘ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๒๒๖ ๑๖๔ ๗๒.๕๗ 
  
 จากตารางท่ี ๔๘ พบว่า จ านวนผู้ประเมินท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถาม มีจ านวน ๑๖๔ คน               
จากจ านวนท้ังหมด ๒๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๗ โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) รองลงมา ได้แก่ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ และส่วนน้อย
ท่ีสุด ได้แก่ ผู้น าในองค์การนักศึกษา ดังแผนภูมิท่ี ๑๑ 

 
 

แผนภูมิที่ ๑๑ สถานภาพผู้ประเมินผลการปฏิบติัตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี
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ตารางที่ ๕๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่                      
   ของอธิการบดี ด้านคุณลักษณะผู้น า 
 

คุณลักษณะผู้น า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. มี วิ สัย ทัศน์ ในการบริห าร จัดก าร เพื่ อก าหนด ทิ ศท าง             
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ          

๔.๕๔ ๐.๖๗ มากท่ีสุด 

๒. เป็นผู้น าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๔.๕๘ ๐.๕๗ มากท่ีสุด 

๓. มีความสามารถในการช้ีน าและรับผิดชอบต่อสังคม   ๔.๖๐ ๐.๕๖ มากท่ีสุด 
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ    ๔.๕๓ ๐.๖๓ มากท่ีสุด 
๕. สร้างขวัญก าลังใจและให้การสนับสนุนความก้าวหน้าและ

สวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม  
๔.๕๐ ๐.๖๗ มากท่ีสุด 

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถส่ือสาร ประสานงานกับทุกฝ่ายและ
สนับสนุนการท างานเป็นทีม   

๔.๕๕ ๐.๖๓ มากท่ีสุด 

๗. มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือศรัทธา ๔.๖๓ ๐.๕๘ มากท่ีสุด 
๘. เปิดโอกาสให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย 
๔.๕๑ ๐.๖๕ มากท่ีสุด 

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้เพื่อการตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

๔.๕๐ ๐.๖๕ มากท่ีสุด 

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

๔.๖๐ ๐.๖๑ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๕๕ ๐.๖๒ มากที่สุด 
 
 จากตารางท่ี ๕๐ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี ด้านคุณลักษณะผู้น า 
โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือศรัทธา มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ มีความสามารถในการช้ีน าและรับผิดชอบต่อสังคม แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นผู้น าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม ตามล าดับ 
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ตารางที่ ๕๑ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ  
   อธิการบดี ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ 
 

การบริหารงานตามหน้าที่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ๑. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ และของ
มหาวิทยาลัย        

๔.๕๙ ๐.๖๒ มากท่ีสุด 

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๕๗ ๐.๖๒ มากท่ีสุด 

 ๓. ควบคุม ดูแล บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ 
ของมหาวิทยาลัย  

๔.๕๒ ๐.๖๒ มากท่ีสุด 

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

๔.๕๓ ๐.๖๓ มากท่ีสุด 

๕. ควบคุมดูแล สถานท่ีและทรัพย์ สินของมหาวิทยาลัยให้              
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ      
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๕๓ ๐.๖๔ มากท่ีสุด 

๖. จัดท าแผนพัฒนาท่ีสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ๔.๕๔ ๐.๖๖ มากท่ีสุด 
๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม

เป้าหมายอย่างครบถ้วน 
๔.๕๕ ๐.๕๙ มากท่ีสุด 

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ๔.๕๐ ๐.๖๓ มากท่ีสุด 
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ ๔.๖๐ ๐.๕๘ มากท่ีสุด 

๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ชัดเจนครอบคลุม
ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

๔.๕๗ ๐.๕๙ มากท่ีสุด 

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ                
เพื่อการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

๔.๔๖ ๐.๗๒ มาก 

๑๒. ดูแลการแ ต่ง ต้ั ง และถอดถอน ผู้บริห ารมหาวิ ทย า ลัย                      
ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

๔.๔๗ ๐.๗๐ มาก 

๑๓. ส่ง เสริมและสนับสนุนการด า เนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมท้ังส่งเสริมกิจการนักศึกษา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๔.๕๓ ๐.๖๕ มากท่ีสุด 

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ไปบริหารงาน 

๔.๕๓ ๐.๖๘ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๕๓ ๐.๖๔ มากที่สุด 
 

  
 
 
 
 
 



123๑๒๒ 
 
ตารางที่ ๕๑ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ  
   อธิการบดี ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ 
 

การบริหารงานตามหน้าที่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

 ๑. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ และของ
มหาวิทยาลัย        

๔.๕๙ ๐.๖๒ มากท่ีสุด 

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

๔.๕๗ ๐.๖๒ มากท่ีสุด 

 ๓. ควบคุม ดูแล บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ 
ของมหาวิทยาลัย  

๔.๕๒ ๐.๖๒ มากท่ีสุด 

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

๔.๕๓ ๐.๖๓ มากท่ีสุด 

๕. ควบคุมดูแล สถานท่ีและทรัพย์ สินของมหาวิทยาลัยให้              
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ      
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๕๓ ๐.๖๔ มากท่ีสุด 

๖. จัดท าแผนพัฒนาท่ีสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ๔.๕๔ ๐.๖๖ มากท่ีสุด 
๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม

เป้าหมายอย่างครบถ้วน 
๔.๕๕ ๐.๕๙ มากท่ีสุด 

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ๔.๕๐ ๐.๖๓ มากท่ีสุด 
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพ ๔.๖๐ ๐.๕๘ มากท่ีสุด 

๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ชัดเจนครอบคลุม
ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

๔.๕๗ ๐.๕๙ มากท่ีสุด 

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ                
เพื่อการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

๔.๔๖ ๐.๗๒ มาก 

๑๒. ดูแลการแ ต่ง ต้ั ง และถอดถอน ผู้บริห ารมหาวิ ทย า ลัย                      
ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

๔.๔๗ ๐.๗๐ มาก 

๑๓. ส่ง เสริมและสนับสนุนการด า เนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมท้ังส่งเสริมกิจการนักศึกษา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๔.๕๓ ๐.๖๕ มากท่ีสุด 

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ไปบริหารงาน 

๔.๕๓ ๐.๖๘ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๕๓ ๐.๖๔ มากที่สุด 
 

  
 
 
 
 
 

๑๒๓ 
 
 จากตารางท่ี ๕๑ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี ด้านการบริหารงาน             
ตามหน้าท่ี โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
และมารยาทแห่งวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย และบริหารงานสอดคล้อง
กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ชัดเจนครอบคลุม
ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๕๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี                             
   ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้และ            
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

๔.๕๓ ๐.๖๒ มากท่ีสุด 

๒. หลักประสิทธิภาพ : บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้
ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

๔.๕๐ ๐.๖๖ มากท่ีสุด 

๓. หลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการท่ีตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

๔.๔๗ ๐.๖๗ มาก 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี            
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ  

๔.๕๓ ๐.๖๕ มากท่ีสุด 

๕. หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  
มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้               

๔.๕๕ ๐.๖๐ มากท่ีสุด 

๖. หลักการมีส่วนร่วม : บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง   
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย                   

๔.๔๗ ๐.๗๒ มาก 

๗. หลักการกระจายอ านาจ : มีการกระจายอ านาจสู่ส่วนงาน
ต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีให้แก่
มหาวิทยาลัย 

๔.๔๒ ๐.๗๔ มาก 

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

๔.๕๕ ๐.๖๓ มากท่ีสุด 

๙. หลักความเสมอภาค : บริหารจัดการโดยยึดหลัก                 
ความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   

๔.๔๘ ๐.๖๘ มากท่ีสุด 

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ : บริหารงานมหาวิทยาลัย โดยเน้น
กระบวนการหาข้อตกลงจากความคิดเห็นท้ังกลุ่มท่ีได้และ              
เสียประโยชน์ 

๔.๔๗ ๐.๖๙ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๕๐ ๐.๖๗ มากที่สุด 
 



124๑๒๔ 
 
 จากตารางท่ี ๕๒ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี ด้านการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลักความโปร่งใส : 
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้ หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า                 
หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยส านึกใน                     
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตามล าดับ             
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี 
 

 ๑. ด้านสถานที่ 
  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน การจัด
ห้องหรือพื้นท่ีส าหรับนักศึกษาเพื่อใช้ท ากิจกรรมหรือใช้งานในด้านต่าง ๆ การจัดท าทางเดินให้แก่นักศึกษา 
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และพื้นท่ีพักผ่อนให้มากขึ้น  
 
 ๒. ด้านการบริหารงาน 
  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงการก าหนดทิศทางการบริหารหรือเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม                      
ควรมีการจัดประชุมหรือจัดเวทีให้อาจารย์แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรและความก้าวหน้าของ
องค์กรท่ีจะน าไปสู่การท างานในอนาคต ความคุ้มค่าของหลักสูตรท่ีเปิดสอน และการขอทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125๑๒๔ 
 
 จากตารางท่ี ๕๒ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี ด้านการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลักความโปร่งใส : 
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้ หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า                 
หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยส านึกใน                     
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตามล าดับ             
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี 
 

 ๑. ด้านสถานที่ 
  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน การจัด
ห้องหรือพื้นท่ีส าหรับนักศึกษาเพื่อใช้ท ากิจกรรมหรือใช้งานในด้านต่าง ๆ การจัดท าทางเดินให้แก่นักศึกษา 
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และพื้นท่ีพักผ่อนให้มากขึ้น  
 
 ๒. ด้านการบริหารงาน 
  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงการก าหนดทิศทางการบริหารหรือเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม                      
ควรมีการจัดประชุมหรือจัดเวทีให้อาจารย์แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรและความก้าวหน้าของ
องค์กรท่ีจะน าไปสู่การท างานในอนาคต ความคุ้มค่าของหลักสูตรท่ีเปิดสอน และการขอทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๕ 
 
   ๒.๔.๒ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน 

 

ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี ๕๓ – ๖๑ 
 

ตารางที ่๕๓ จ านวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวนคน 
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 

๑. คณาจารย์ ๕๖๒ ๔๐๓ ๗๑.๗๑ 
๒. หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าท่ี ๓๓๓ ๒๕๐ ๗๕.๐๘ 

รวม ๘๙๕ ๖๕๓ ๗๒.๙๖ 
 

 จากตารางท่ี ๕๓ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน ๖๕๓ คน จากจ านวนท้ังหมด                    
๘๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๖ โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ รองลงมา ได้แก่หัวหน้าส านักงานหรือ
เจ้าหน้าท่ี แสดงได้ดังแผนภูมิท่ี ๑๓ 
 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๑๓ สถานภาพผู้ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน  
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๑๒๗ 
 
ตารางที่ ๕๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

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

ด้านคุณลักษณะผู้น า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

๑. มี วิ สั ย ทัศน์ ในการบริห าร จัดก าร เพื่ อ ก าหนด ทิ ศท าง  
การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/
ศูนย์/ส านักงาน อย่างมีคุณภาพ 

๔.๒๒ ๐.๘๔ มาก 

๒. เป็นผู้น าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๔.๒๒ ๐.๘๘ มาก 

๓. มีความสามารถในการช้ีน าและรับผิดชอบต่อสังคม ๔.๒๓ ๐.๘๖ มาก 
๔. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ    ๔.๒๘ ๐.๘๕ มาก 
๕. สร้างขวัญก าลังใจ และให้การสนับสนุนความก้าวหน้า 

และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 
๔.๒๐ ๐.๘๙ มาก 

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถส่ือสาร ประสานงานกับทุกฝ่าย 
และสนับสนุนการท างานเป็นทีม 

๔.๒๔ ๐.๘๘ มาก 

๗. มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือศรัทธา ๔.๒๗ ๐.๘๖ มาก 
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน 
๔.๒๕ ๐.๘๘ มาก 

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้เพื่อการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

๔.๒๒ ๐.๘๙ มาก 

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

๔.๒๗ ๐.๘๘ มาก 

รวม ๔.๒๔ ๐.๘๗ มาก 
 
 

 จากตารางท่ี ๕๕ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านคุณลักษณะผู้น า โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ 
มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือศรัทธา แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/
ส านักงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



128๑๒๘ 
 
ตารางที่ ๕๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

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

การบริหารงานตามหน้าที่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

๑. บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/
ศูนย์/ส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๓๒ ๐.๘๐ มาก 

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ๔.๓๔ ๐.๗๙ มาก 
๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/

โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๓๒ ๐.๘๑ มาก 

๔. ควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย 

๔.๒๙ ๐.๘๓ มาก 

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

๔.๓๐ ๐.๘๑ มาก 

๖. จัดท าแผนพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/
ศูนย์/ส านักงาน ท่ีสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

๔.๒๙ ๐.๘๑ มาก 

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างครบถ้วน 

๔.๒๘ ๐.๘๐ มาก 

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ๔.๒๗ ๐.๘๑ มาก 
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ ๔.๓๐ ๐.๘๒ มาก 

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

๔.๓๐ ๐.๘๑ มาก 

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

๔.๒๕ ๐.๘๔ มาก 

๑๒. ดูแลการแต่งต้ังและถอดถอนผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้วยความเหมาะสม 
และเป็นธรรม 

๔.๒๓ ๐.๘๗ มาก 

๑๓. ส่ง เสริมและสนับสนุนการด า เนินงานของสภาวิชาการ                
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมท้ังส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน 

๔.๒๘ ๐.๘๓ มาก 

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

๔.๒๔ ๐.๘๖ มาก 

รวม ๔.๒๙ ๐.๘๒ มาก 
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ตารางที่ ๕๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

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

การบริหารงานตามหน้าที่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

๑. บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/
ศูนย์/ส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๓๒ ๐.๘๐ มาก 

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ๔.๓๔ ๐.๗๙ มาก 
๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/

โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

๔.๓๒ ๐.๘๑ มาก 

๔. ควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ ทรัพยากรของคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย 

๔.๒๙ ๐.๘๓ มาก 

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

๔.๓๐ ๐.๘๑ มาก 

๖. จัดท าแผนพัฒนาคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/
ศูนย์/ส านักงาน ท่ีสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

๔.๒๙ ๐.๘๑ มาก 

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างครบถ้วน 

๔.๒๘ ๐.๘๐ มาก 

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ๔.๒๗ ๐.๘๑ มาก 
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ ๔.๓๐ ๐.๘๒ มาก 

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

๔.๓๐ ๐.๘๑ มาก 

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

๔.๒๕ ๐.๘๔ มาก 

๑๒. ดูแลการแต่งต้ังและถอดถอนผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้วยความเหมาะสม 
และเป็นธรรม 

๔.๒๓ ๐.๘๗ มาก 

๑๓. ส่ง เสริมและสนับสนุนการด า เนินงานของสภาวิชาการ                
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมท้ังส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน 

๔.๒๘ ๐.๘๓ มาก 

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

๔.๒๔ ๐.๘๖ มาก 

รวม ๔.๒๙ ๐.๘๒ มาก 
  

๑๒๙ 
 
  จากตารางท่ี ๕๖ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ บริหารกิจการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลบุคลากร
ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  และควบคุม ดูแล สถานท่ีและทรัพย์สินของคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ  
เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ตามล าดับ 
 

  ตารางที ่๕๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. หลักประสิทธิผล : ได้ผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้และ             
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

๔.๒๑ ๐.๘๗ มาก 

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

๔.๒๕ ๐.๘๔ มาก 

๓. หลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการท่ีตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

๔.๒๓ ๐.๘๔ มาก 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

๔.๒๖ ๐.๘๖ มาก 

๕. หลักความโปร่งใส : บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  
มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้                

๔.๒๒ ๐.๘๗ มาก 

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

๔.๒๒ ๐.๘๕ มาก 

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

๔.๒๒ ๐.๘๕ มาก 

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

๔.๒๕ ๐.๘๕ มาก 

๙. หลักความเสมอภาค : บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่า
เทียมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๔.๑๖ ๐.๙๐ มาก 
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

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

๔.๒๐ ๐.๘๗ มาก 

รวม ๔.๒๒ ๐.๘๖ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๕๗ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามเป้าหมาย             
ท่ีก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ : 
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ                  
การบริหารมหาวิทยาลัย หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้วย    
ความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง และหลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการท่ีตอบสนอง
กับความต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตามล าดับ            
 

ตารางที่ ๕๘ จ านวนผู้ประเมิน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน 
จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน 

 

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

จ านวน 
ผู้ประเมิน 

โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑. คณะครุศาสตร์  ๖๕ ๔.๓๗ ๐.๗๔ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๘๘ ๔.๒๐ ๐.๙๐ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๑๕ ๔.๒๒ ๐.๘๘ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๗๐ ๔.๒๗ ๐.๘๑ มาก 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๔๕ ๔.๑๓ ๑.๑๐ มาก 

๖. วิทยาลัยการดนตรี ๓๖ ๔.๔๘ ๐.๖๘ มาก 
๗. บัณฑิตวิทยาลัย   ๗ ๔.๕๐ ๐.๗๖ มากท่ีสุด 
๘. ส านักงานอธิการบดี ๗๕ ๔.๑๑ ๐.๙๐ มาก 
๙. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒๐ ๔.๑๓ ๐.๗๑ มาก 

๑๐. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๗ ๔.๔๙ ๐.๕๗ มาก 
๑๑. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๗ ๔.๑๗ ๐.๘๐ มาก 
๑๒. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ ๔.๔๒ ๐.๗๐ มาก 
๑๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๗ ๔.๒๔ ๐.๕๐ มาก 
๑๔. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ๓๐ ๔.๓๗ ๐.๗๘ มาก 
๑๕. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๔ ๔.๑๖ ๐.๘๕ มาก 
๑๖. ส านักกิจการนักศึกษา ๑๐ ๓.๘๐ ๐.๘๕ มาก 



131๑๓๐ 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

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

๔.๒๐ ๐.๘๗ มาก 

รวม ๔.๒๒ ๐.๘๖ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๕๗ พบว่า ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลักภาระรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามเป้าหมาย             
ท่ีก าหนด โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ : 
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ                  
การบริหารมหาวิทยาลัย หลักนิติธรรม : ใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารด้วย    
ความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง และหลักการตอบสนอง : สามารถให้บริการท่ีตอบสนอง
กับความต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตามล าดับ            
 

ตารางที่ ๕๘ จ านวนผู้ประเมิน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน 
จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน 

 

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

จ านวน 
ผู้ประเมิน 

โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑. คณะครุศาสตร์  ๖๕ ๔.๓๗ ๐.๗๔ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๘๘ ๔.๒๐ ๐.๙๐ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๑๕ ๔.๒๒ ๐.๘๘ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๗๐ ๔.๒๗ ๐.๘๑ มาก 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๔๕ ๔.๑๓ ๑.๑๐ มาก 

๖. วิทยาลัยการดนตรี ๓๖ ๔.๔๘ ๐.๖๘ มาก 
๗. บัณฑิตวิทยาลัย   ๗ ๔.๕๐ ๐.๗๖ มากท่ีสุด 
๘. ส านักงานอธิการบดี ๗๕ ๔.๑๑ ๐.๙๐ มาก 
๙. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒๐ ๔.๑๓ ๐.๗๑ มาก 

๑๐. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๗ ๔.๔๙ ๐.๕๗ มาก 
๑๑. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๗ ๔.๑๗ ๐.๘๐ มาก 
๑๒. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ ๔.๔๒ ๐.๗๐ มาก 
๑๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๗ ๔.๒๔ ๐.๕๐ มาก 
๑๔. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ๓๐ ๔.๓๗ ๐.๗๘ มาก 
๑๕. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๔ ๔.๑๖ ๐.๘๕ มาก 
๑๖. ส านักกิจการนักศึกษา ๑๐ ๓.๘๐ ๐.๘๕ มาก 

๑๓๑ 
 

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

จ านวน 
ผู้ประเมิน 

โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑๗. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๓ ๓.๔๖ ๐.๕๔ ปานกลาง 
๑๘. หน่วยตรวจสอบภายใน ๗ ๓.๗๖ ๑.๓๑ มาก 
๑๙. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๖ ๔.๘๑ ๐.๓๙ มากท่ีสุด 
๒๐. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๘ ๔.๘๖ ๐.๓๔ มากท่ีสุด 

รวม ๖๓๕ ๔.๒๕ ๐.๘๕ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๕๘ พบว่า ผลประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ท้ัง ๓ ด้าน โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ 
พบว่า คณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ วิทยาลัยการดนตรี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาเป็นวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย รองลงมาได้แก่ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และบัณฑิตวิทยาลัย ตามล าดับ   
 

ตารางที่ ๕๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านคุณลักษณะผู้น า จ าแนกตามคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน  

 

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

จ านวน 
ผู้ประเมิน 

ด้านคุณลักษณะผู้น า 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑. คณะครุศาสตร์  ๖๕ ๔.๓๖ ๐.๗๔ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๘๘ ๔.๒๐ ๐.๙๕ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๑๕ ๔.๒๐ ๐.๙๑ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๗๐ ๔.๒๘ ๐.๘๐ มาก 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๔๕ ๔.๑๐ ๑.๐๙ มาก 

๖. วิทยาลัยการดนตรี ๓๖ ๔.๔๕ ๐.๗๐ มาก 
๗. บัณฑิตวิทยาลัย   ๗ ๔.๔๑ ๐.๗๗ มาก 
๘. ส านักงานอธิการบดี ๗๕ ๔.๑๑ ๐.๙๐ มาก 
๙. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒๐ ๔.๒๐ ๐.๗๓ มาก 

๑๐. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๗ ๔.๔๓ ๐.๖๗ มาก 
๑๑. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๗ ๓.๙๗ ๐.๖๗ มาก 
๑๒. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ ๔.๓๖ ๐.๗๔ มาก 
๑๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๗ ๔.๑๓ ๐.๕๐ มาก 
๑๔. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ๓๐ ๔.๔๒ ๐.๗๙ มาก 
๑๕. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๔ ๔.๑๐ ๐.๙๒ มาก 
๑๖. ส านักกิจการนักศึกษา ๑๐ ๓.๖๓ ๐.๘๖ มาก 
๑๗. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๓ ๓.๗๓ ๐.๔๔ มาก 
๑๘. หน่วยตรวจสอบภายใน ๗ ๓.๘๑ ๑.๓๓ มาก 



132๑๓๒ 
 

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

จ านวน 
ผู้ประเมิน 

ด้านคุณลักษณะผู้น า 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑๙. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๖ ๔.๘๘ ๐.๓๒ มากท่ีสุด 
๒๐. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๘ ๔.๗๑ ๐.๔๕ มากท่ีสุด 

รวม ๖๓๕ ๔.๒๔ ๐.๘๗ มาก 
  

 จากตารางท่ี ๕๙ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านคุณลักษณะผู้น า โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
เมื่อจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน พบว่า ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และวิทยาลัยการดนตรี ตามล าดับ 

ตารางที่ ๖๐ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน  ด้านการบริหารงานตามหน้าที่   
จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน 

  

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

จ านวน 
ผู้ประเมิน 

ด้านการบริหารงานตามหน้าที ่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
๑. คณะครุศาสตร์  ๖๕ ๔.๔๒ ๐.๗๑ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๘๘ ๔.๒๓ ๐.๘๕ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๑๕ ๔.๒๕ ๐.๘๕ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๗๐ ๔.๒๘ ๐.๘๑ มาก 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๔๕ ๔.๑๕ ๑.๑๕ มาก 

๖. วิทยาลัยการดนตรี ๓๖ ๔.๕๓ ๐.๖๔ มากท่ีสุด 
๗. บัณฑิตวิทยาลัย   ๗ ๔.๕๒ ๐.๘๐ มากท่ีสุด 
๘. ส านักงานอธิการบดี ๗๕ ๔.๑๒ ๐.๘๙ มาก 
๙. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒๐ ๔.๑๓ ๐.๗๐ มาก 

๑๐. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๗ ๔.๕๕ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 
๑๑. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๗ ๔.๓๗ ๐.๖๑ มาก 
๑๒. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ ๔.๔๖ ๐.๖๗ มาก 
๑๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๗ ๔.๓๑ ๐.๔๘ มาก 
๑๔. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ๓๐ ๔.๓๘ ๐.๗๕ มาก 
๑๕. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๔ ๔.๒๑ ๐.๗๙ มาก 
๑๖. ส านักกิจการนักศึกษา ๑๐ ๓.๙๒ ๐.๕๙ มาก 
๑๗. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๓ ๓.๔๘ ๐.๕๙ ปานกลาง 
๑๘. หน่วยตรวจสอบภายใน ๗ ๓.๘๑ ๑.๓๔ มาก 
๑๙. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๖ ๔.๗๙ ๐.๔๑ มากท่ีสุด 
๒๐. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๘ ๔.๘๘ ๐.๓๓ มากท่ีสุด 

รวม ๖๓๕ ๔.๒๙ ๐.๘๒ มาก 
 



133๑๓๓ 
 
 จากตารางท่ี ๖๐ พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน พบว่า ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๖๑ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน 

 

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

จ านวน 
ผูป้ระเมิน 

ด้านการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมา

ย 
๑. คณะครุศาสตร์  ๖๕ ๔.๓๑ ๐.๗๕ มาก 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๘๘ ๔.๑๕ ๐.๙๓ มาก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๑๕ ๔.๑๙ ๐.๘๙ มาก 
๔. คณะวิทยาการจัดการ   ๗๐ ๔.๒๕ ๐.๘๒ มาก 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๔๕ ๔.๑๒ ๑.๐๙ มาก 

๖. วิทยาลัยการดนตรี ๓๖ ๔.๔๖ ๐.๗๓ มาก 
๗. บัณฑิตวิทยาลัย   ๗ ๔.๕๖ ๐.๖๙ มากที่สุด 
๘. ส านักงานอธิการบดี ๗๕ ๔.๐๙ ๐.๙๑ มาก 
๙. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒๐ ๔.๐๕ ๐.๖๘ มาก 
๑๐. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๗ ๔.๔๕ ๐.๕๖ มาก 
๑๑. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   ๗ ๔.๑๐ ๐.๘๕ มาก 
๑๒. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ ๔.๔๒ ๐.๗๐ มาก 
๑๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๗ ๔.๒๔ ๐.๔๙ มาก 
๑๔. โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ ๓๐ ๔.๓๑ ๐.๘๑ มาก 
๑๕. ส านักคอมพิวเตอร์ ๑๔ ๔.๑๖ ๐.๘๖ มาก 
๑๖. ส านักกิจการนักศึกษา ๑๐ ๓.๘๑ ๐.๕๙ มาก 
๑๗. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ๓ ๓.๑๗ ๐.๓๗ ปานกลาง 
๑๘. หน่วยตรวจสอบภายใน ๗ ๓.๖๖ ๑.๒๔ ปานกลาง 
๑๙. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๖ ๔.๗๗ ๐.๔๒ มากที่สุด 
๒๐. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๘ ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สุด 

รวม ๖๓๕ ๔.๒๒ ๐.๘๖ มาก 
 

 

 จากตารางท่ี ๖๑ พบว่า  ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวม 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน พบว่า 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และบัณฑิต
วิทยาลัย ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
(การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน) 
 

   ๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงส่ือโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อนักศึกษา การจัดห้องเรียนท่ีเพียงพอต่อการท ากิจกรรมของนักศึกษา การปรับปรุงห้องปฏิบัติการของคณะ
และสาขาวิชาให้มีจ านวนพร้อมใช้งานมากขึ้น 
 

 ๒. สถานที่ 
  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
การจัดพื้นท่ีส่วนกลางส าหรับนักศึกษาและพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น การจัดท าทางเดินส าหรับคณาจารย์หรือ
นักศึกษาได้เดินทางอย่างปลอดภัย การจัดแม่บ้านเพื่อท าความสะอาดห้องน้ าและห้องเรียนอยู่เสมอ             
 

 ๓. ด้านการบริหาร 
  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและ            
เห็นผล การสร้างจิตส านึกการรักษาสถาบันให้เกิดขึ้นในหมู่คณาจารย์และนักศึกษา  มีการก าหนดนโยบาย             
ท่ีชัดเจน ในการท างานของบุคลากร  
 

 ๔. ด้านระเบียบ 
  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มบุคลากรตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาท่ีจะส่งเล่มวิทยานิพนธ์  
มากขึ้น ควรมีกิจกรรมอบรมภาวะผู้น าหรือลักษณะผู้น าท่ีสังคมต้องการ  
 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย                             
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้
และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           
๓) การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ๔) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป 
ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จ านวน                  
๑,๐๖๒ คน พบว่า ผู้ประเมินเห็นว่าในภาพรวมผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับมากท้ังสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่                               
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารงานเชิงระบบ ตามล าดับ  ปีงบประมาณ                      
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
(การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน) 
 

   ๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงส่ือโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อนักศึกษา การจัดห้องเรียนท่ีเพียงพอต่อการท ากิจกรรมของนักศึกษา การปรับปรุงห้องปฏิบัติการของคณะ
และสาขาวิชาให้มีจ านวนพร้อมใช้งานมากขึ้น 
 

 ๒. สถานที ่
  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
การจัดพื้นท่ีส่วนกลางส าหรับนักศึกษาและพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น การจัดท าทางเดินส าหรับคณาจารย์หรือ
นักศึกษาได้เดินทางอย่างปลอดภัย การจัดแม่บ้านเพื่อท าความสะอาดห้องน้ าและห้องเรียนอยู่เสมอ             
 

 ๓. ด้านการบริหาร 
  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและ            
เห็นผล การสร้างจิตส านึกการรักษาสถาบันให้เกิดขึ้นในหมู่คณาจารย์และนักศึกษา  มีการก าหนดนโยบาย             
ท่ีชัดเจน ในการท างานของบุคลากร  
 

 ๔. ด้านระเบียบ 
  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มบุคลากรตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาท่ีจะส่งเล่มวิทยานิพนธ์  
มากขึ้น ควรมีกิจกรรมอบรมภาวะผู้น าหรือลักษณะผู้น าท่ีสังคมต้องการ  
 

สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย                             
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้
และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           
๓) การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ๔) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป 
ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จ านวน                  
๑,๐๖๒ คน พบว่า ผู้ประเมินเห็นว่าในภาพรวมผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับมากท้ังสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่                               
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารงานเชิงระบบ ตามล าดับ  ปีงบประมาณ                      

๑๓๕ 
 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงาน
เชิงระบบ และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านการบริหารงาน                       
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานเชิงระบบ และการบริหารงาน                   
ตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการบริหารงานทุกด้านมีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ             
กับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน ๑๒,๕๓๐ คน 
พบว่า นักศึกษาเห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน                      
พบว่า ด้านท่ี ๑ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย และด้านท่ี ๔ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านท่ี ๓ ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย                    
และด้านท่ี ๕ ด้านการให้บริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
  ๓. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับคณาจารย์ทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน 
๕๑๖ คน พบว่า คณาจารย์เห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                          
ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การให้บริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับคณาจารย์ และค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย ตามล าดับ  

   ๔. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี 
และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน โดยใช้แบบสอบถามกับผู้เกี่ยวข้อง  
ท่ีมีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับ ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 
    ๔.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี จ านวน ๒๒๖ คน โดยผู้ประเมินให้
ความเห็นในภาพรวมผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดีในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมาก และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ถึงปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 อยู่ ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                              
ด้านคุณลักษณะผู้น า และด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 
ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และ                  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
   ๔.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ท้ังด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และด้านการบริหารงาน  
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารท้ังในกลุ่มคณาจารย์ และหัวหน้าส านักงาน หรือเจ้าหน้าท่ี จ านวน ๘๙๕ คน โดยผลการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ท้ัง ๓ ด้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับมากท้ังสามปี มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ใน



136๑๓๖ 
 
ระดับมากท้ังสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ วิทยาลัยการ
ดนตรี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็น ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/
ส านักงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย รองลงมาได้แก่ ศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี และบัณฑิตวิทยาลัย ตามล าดับ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ขอช่ืนชมกับผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของอธิการบดีและผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ท่ีอยู่ในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด เมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา จะมีค่าเฉล่ียในบางเรื่องเพิ่มขึ้นบ้าง บางเรื่องลดลงบ้าง 
แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในระดับมากเหมือนเดิม 

๒. ควรพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย และการให้บริการของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพดีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการลิฟต์ให้พร้อมใช้งาน การปรับปรุงส่ิงอ านวย
ความสะดวกภายในห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน และการจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

๓. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดการสนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้นโดยค านึงถึงความต้องการด้านการเรียนรู้ 

๔. ควรพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้
คณาจารย์และนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา 

๕. ควรส่งเสริมการใช้การวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้สร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มท่ี และท่ีส าคัญควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัย 
 
 
 

 



137๑๓๖ 
 
ระดับมากท้ังสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ วิทยาลัยการ
ดนตรี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็น ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/
ส านักงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย รองลงมาได้แก่ ศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี และบัณฑิตวิทยาลัย ตามล าดับ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ขอช่ืนชมกับผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของอธิการบดีและผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ท่ีอยู่ในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด เมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา จะมีค่าเฉล่ียในบางเรื่องเพิ่มขึ้นบ้าง บางเรื่องลดลงบ้าง 
แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในระดับมากเหมือนเดิม 

๒. ควรพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย และการให้บริการของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ใหม้ีคุณภาพดีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการลิฟต์ให้พร้อมใช้งาน การปรับปรุงส่ิงอ านวย
ความสะดวกภายในห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน และการจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

๓. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดการสนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้นโดยค านึงถึงความต้องการด้านการเรียนรู้ 

๔. ควรพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้
คณาจารย์และนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา 

๕. ควรส่งเสริมการใช้การวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้สร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มท่ี และท่ีส าคัญควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัย 
 
 
 

 

 

ผลการประเมินส่วนท่ี ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ถึงวันท่ี ๒๔ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร และติดตามผลการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการฯ จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นการตรวจเยี่ยม
ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ดังนี้ 
   

ก ำหนดกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยำลัย/โรงเรียน/
ศูนย์/ส ำนักงำน 

เวลำ กำรประชุมออนไลน์ 

๑. วันศุกร์ท่ี 16 
กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

คณะครศุำสตร์  
สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา  
สาขาวิชาศิลปศึกษา  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

Meeting ID:  
990 8832 8240 
Passcode: 112233 

โรงเรียนสาธิตฯ  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
๒. วันศุกร์ท่ี 30 

กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

คณะมนษุยศำสตรแ์ละ
สังคมศำสตร ์

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
สาขาวิชาภาษาจีน 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 

Meeting ID:  
923 8274 7087 
Passcode: 112233 

วิทยำลัยกำรดนตร ี
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันพฤหัสบดีท่ี 5 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

คณะวิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(ค.บ.) 
สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

Meeting ID:  
915 7824 9008 
Passcode: 112233 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

สาขาวิชาผู้ประกอบการ
อาหาร 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
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๑๓๘ 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยำลัย/โรงเรียน/
ศูนย์/ส ำนักงำน 

เวลำ กำรประชุมออนไลน์ 

๔. วันศุกร์ท่ี 20 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

คณะวิทยำกำรจดักำร 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาภาพยนตร์และ
ดิจิทัลมีเดีย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

Meeting ID:  
963 2516 2882 
Passcode: 112233 
 

5. วันพฤหัสบดีท่ี 26 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. Meeting ID:  

967 2104 9426 
Passcode: 112233 ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. วันอังคารท่ี 31 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
Meeting ID:  
918 9596 1200 
Passcode: 112233 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

8. วันศุกร์ท่ี 17 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมชุมชนในพื้นท่ี
บริการในอ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

Meeting ID:  
966 0190 2375 
Passcode: 112233 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
7. วันศุกร์ท่ี ๒๔ 

กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชน
หรือองค์กรในพื้นท่ีบริการ 
ของมหาวิทยาลัยใน กทม. 
จังหวัดสมุทรสาคร และ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

Meeting ID:  
929 8277 7986 
Passcode: 112233 

 

 ๑. กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับคณะ วิทยำลัย บัณฑิตวิทยำลัย 
และโรงเรียน 
 ๑.๑ คณะครุศำสตร์ 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนทรัพยำกรบุคลำกร (อำจำรย์/สำยสนับสนุน) 
 ๑) อาจารย์บางส่วนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับการสอนรายวิชาชีพครู 
กล่าวคือมีวุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ไม่สอดคล้องกับการสอนรายวิชาท่ีเปิดสอน ท าให้อาจารย์  
บางท่านมีภาระงานสอนไม่ครบถ้วนตามภาระงานขั้นต่ า ในขณะท่ีบางรายวิชาขาดผู้สอน ท้ังนี้อาจารย์เหล่านี้
บรรจุแต่งต้ังก่อนการก าหนดเกณฑ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการสอนวิชาเอก จึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนา/
เพิ่มเติมคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานอุดมศึกษาของ สกอ. และมาตรฐานของคุรุสภา เช่น  
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๑๓๘ 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยำลัย/โรงเรียน/
ศูนย์/ส ำนักงำน 

เวลำ กำรประชุมออนไลน์ 

๔. วันศุกร์ท่ี 20 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

คณะวิทยำกำรจดักำร 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาภาพยนตร์และ
ดิจิทัลมีเดีย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

Meeting ID:  
963 2516 2882 
Passcode: 112233 
 

5. วันพฤหัสบดีท่ี 26 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. Meeting ID:  

967 2104 9426 
Passcode: 112233 ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. วันอังคารท่ี 31 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
Meeting ID:  
918 9596 1200 
Passcode: 112233 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

8. วันศุกร์ท่ี 17 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมชุมชนในพื้นท่ี
บริการในอ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

Meeting ID:  
966 0190 2375 
Passcode: 112233 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
7. วันศุกร์ท่ี ๒๔ 

กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชน
หรือองค์กรในพื้นท่ีบริการ 
ของมหาวิทยาลัยใน กทม. 
จังหวัดสมุทรสาคร และ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

Meeting ID:  
929 8277 7986 
Passcode: 112233 

 

 ๑. กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับคณะ วิทยำลัย บัณฑิตวิทยำลัย 
และโรงเรียน 
 ๑.๑ คณะครุศำสตร์ 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนทรัพยำกรบุคลำกร (อำจำรย์/สำยสนับสนุน) 
 ๑) อาจารย์บางส่วนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับการสอนรายวิชาชีพครู 
กล่าวคือมีวุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ไม่สอดคล้องกับการสอนรายวิชาท่ีเปิดสอน ท าให้อาจารย์  
บางท่านมีภาระงานสอนไม่ครบถ้วนตามภาระงานขั้นต่ า ในขณะท่ีบางรายวิชาขาดผู้สอน ท้ังนี้อาจารย์เหล่านี้
บรรจุแต่งต้ังก่อนการก าหนดเกณฑ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการสอนวิชาเอก จึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนา/
เพิ่มเติมคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานอุดมศึกษาของ สกอ. และมาตรฐานของคุรุสภา เช่น  

๑๓๙ 

การส่งเสริมสนับสนุนให้สร้างผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา ให้ทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษส าหรับ
ปริญญาท่ีสอง เป็นต้น 
 ๒) อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูบางรายวิชามีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงานสอน 
ปัจจุบันใช้วิธีการจัดจ้างสอนรายช่ัวโมง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต เนื่องจากอาจารย์ไม่ได้อยู่ประจ า 
ให้นักศึกษาได้ขอค าปรึกษานอกเวลาเรียน แม้ว่าใช้วิธีการสอนควบคู่กับอาจารย์ประจ าและขอให้อาจารย์
ส่ือสารกับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท้ังหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาการวัด
และประเมินผลทางการศึกษา และรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาการวัด
ประเมินและวิจัยทางการการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับรายวิชาท่ีสอน 
อาจารย์มีจ านวนจ ากัด มีการจ้างอาจารย์พิเศษรายช่ัวโมง อีกท้ังในปีงบประมาณนี้ มีอาจารย์ผู้สอนเกษียณอายุ
ราชการ 2 ท่าน (ขอต่ออายุราชการ 1 ท่าน) นอกจากนั้นอาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบ
รายวิชาชีพครู 3 วิชา เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยคงอัตราเหล่านี้ไว้ พร้อมกับ
เพิ่มอัตราก าลัง และบรรจุแต่งต้ังเพิ่มเติมโดยเร่งด่วน 
 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ๑) ระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยท่ีจัดสรรงบประมาณให้แก่สาขาวิชา
ด้วยค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา (โดยค านวณจากอัตราเรียกเก็บคูณกับจ านวนนักศึกษา  
ในหลักสูตรท่ีลงทะเบียนเรียน) ส่งผลให้สาขาวิชาบริหารการศึกษาและกลุ่มวิชาชีพครูไม่ได้รับงบประมาณ 
เนื่องจากไม่ได้รับผิดชอบหลักสูตร (ท าให้ไม่มีนักศึกษา) แต่สองหน่วยงานนี้จ าเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ในปัจจุบันแก้ปัญหาโดยการเข้าร่วมพัฒนาบุคลากรท่ีหน่วยงานอื่นจัดให้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อเสนอแนะของคณะครุศาสตร์คือขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้แก่สาขาวิชา
ด้วยเงินค่าหน่วยกิตแทน (มหาวิทยาลัยจะได้เม็ดเงินส าหรับการบริหารส่วนกลางไม่แตกต่างกัน) ซึ่งสาขาวิชา 
ท่ีไม่มีหลักสูตรแต่มีรายวิชาท่ีรับผิดชอบจะได้รับงบประมาณตามภาระงาน แล้วบริหารงบประมาณท่ีได้รับ  
ตามความจ าเป็นต่อไป ท้ังนี้จะส่งผลดีต่อสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาต่างสาขาวิชา
อีกด้วย เพราะงบประมาณจะถูกส่งตรงไปยังสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบสอน ไม่ต้องโอนเงินในภายหลัง   
ซึ่งในปัจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ส่งนักศึกษาไปเรียนท่ีคณะวิทยาศาสตร์ฯ จะต้องโอนเงินให้แก่คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ หลังจากได้รับเงินประจ างวดแล้ว 
 ๒) นักศึกษาสาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) ไม่แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ  
แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณในอัตราท่ีต่ ากว่าสาขาวิชาอื่น ๆ (สาขาวิชาท่ัว ๆ ไป 3,000 บาท/ภาคเรียน  
ส่วนสองสาขาวิชานี้ 2,000 บาท/ภาคเรียน ก่อนหักเข้าสมทบค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยและคณะ) ท้ังนี้อาจจะ
เกิดจากรายวิชาในหลักสูตรดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นรายวิชาปฏิบัติหรืออาจเกิดจากการค านวณท่ีผิดพลาด  
เป็นประเด็นท่ีต้องค้นหาค าตอบต่อไป ซึ่งได้ประสานงานกับกองนโยบายและแผนแล้ว และขอให้ทางสาขาวิชา
ประสานกับกองคลังและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อทบทวนการค านวณ นอกจากนั้น 
มีความเห็นว่าสองสาขาวิชานี้ควรด าเนินการปรับค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาจาก 2,000 บาท 
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เป็น 3,000 บาท เหมือนกับสาขาวิชาอื่นท่ัว ๆ ไป (ซึ่งสมเหตุสมผลหากจะเรียกเก็บจากนักศึกษาแบบเหมาจ่าย
ใกล้เคียงกับสาขาวิชาอื่น ๆ) 
 ๓) ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น  
เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ 
ต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประสบปัญหากันทุกฝ่ายท้ังฝ่ายอาจารย์และนักศึกษา โดยภาพรวม
นักศึกษาไม่พึงพอใจการเรียนออนไลน์ คาดว่าน่าจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตรหัส 62 และ 63 จะต้องผ่านการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิด
ปัญหาในรายวิชาปฏิบัติ ซึ่งจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการ เช่น วิทยาศาสตร์ พลศึกษา ศิลปศึกษา เป็นต้น 

3) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิด
ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างรุนแรง ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้นนักศึกษาจะต้องไป
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ไม่สามารถใช้วิธีการอื่นมาทดแทน เช่น ไม่สามารถเรียนรายวิชาเป็นการทดแทน             
ไม่สามารถศึกษาค้นคว้าเขียนรายงานเป็นการทดแทน เป็นต้น  

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
๑) เนื่องจากการเรียนรายวิชาชีพครูนั้น นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ  

ของรายวิชาท่ีเรียนมาก่อนไปใช้ในการเรียนรายวิชาท่ีเรียนในช้ันปีท่ีสูงขึ้น แต่ยังประสบปัญหานักศึกษา  
มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ เช่น การเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเรียนในช้ันปีท่ี 3 นักศึกษาจะต้องใช้
ความรู้พื้นฐานท่ีเรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู การวัดและประเมินผลการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเรียนในช้ันปีท่ี 1 - 2 ท้ังนี้นอกจากส่งผลต่อคุณภาพ
การเรียนในรายวิชาแล้ว ยังส่งผลต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ซึ่งครูพี่เล้ียงได้ให้ข้อมูล
ย้อนกลับมาอย่างต่อเนื่องว่านักศึกษาขาดทักษะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  เป็นต้น อีกท้ังจะส่งผลต่อ
การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอีกด้วย ในประเด็นนี้คณะจะสร้างความเข้าใจกับอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาให้มองเห็นความส าคัญของการสะสมองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพครู 

๒) นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับปานกลางค่อนข้างต่ า  
ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (Online) ปีการศึกษา 2562 - 2563  
ซึ่งมีนักศึกษาเข้าสอบจ านวน 626 คน (นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ของหลักสูตร 4 ปี และช้ันปีท่ี 4 ของหลักสูตร 5 ปี) 
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด (B2 ขึ้นไป) 
ร้อยละ 47.28 โดยในปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 45.63 และปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 49.62 อย่างไรก็ตามนักศึกษารุ่นดังกล่าวผลการสอบนี้ไม่เป็นเงื่อนไขในการจบหลักสูตร แต่นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี 2562 จะต้องสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด (B2 ขึ้นไป) จึงจะสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรได้ ดังนั้น คณะและสาขาวิชา
จะต้องเร่งรัดพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาอย่างเร่ งด่วน เข้มข้น                    
และต่อเนื่อง นอกจากนั้น นักศึกษาจะต้องน าความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอบขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย อีกท้ังการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วยมีการทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วย 
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๓) นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับต่ า จากรายงานผล 
การสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ท่ีเข้าสอบท้ังหมดจ านวน 276 คน ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 55.75 เมื่อนับจ านวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
พบว่าสอบผ่านจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 28.01 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับนักศึกษาคณะอื่น ๆ พบว่า
นักศึกษาใหม่ของคณะครุศาสตร์จัดอยู่ในระดับกลางค่อนข้างสูง ประเด็นนี้ คณะและสาขาวิชาจะต้องเร่งรัด
พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเร่งด่วน เข้มข้น และต่อเนื่อง เนื่องจากสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลเป็นสมรรถท่ีส าคัญของความเป็นครู อีกท้ังนักศึกษาจะต้องน าความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน / ส่วนงำนอื่น เพื่อจัดกำรศึกษำ 
๑) คาดว่าในปีการศึกษา 2565 อาจมีปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เนื่องจากนักศึกษา 2 รุ่น (รหัส 61 หลักสูตร 5 ปี และรหัส 62 หลักสูตร 4 ปี) รวมประมาณ 1,500 คน  
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นเต็มรูปพร้อมกัน ในขณะท่ีโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีจ านวนลดลง 
รวมท้ังข้อจ ากัดการก าหนดรวมท้ังข้อจ ากัดการก าหนดขอบเขตเชิงพื้นท่ีจากคุรุสภา ประเด็นนี้คณะจะต้อง
เตรียมมาตรการไว้รองรับ 

๒) คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนภาระงานทางด้านการนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เนื่องจาก ในหลักสูตรใหม่/หลักสูตร 4 ปีนั้น นักศึกษาครูจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทุกช้ันปี ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 ดังนั้นภาระงานด้านการนิเทศจะเพิ่มมากขึ้น 

 

๑.๑.๑ สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 
  ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
  ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่และงบประมำณ 
 ๑) ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในรายวิชาท่ีต้อง 
ลงปฏิบัติ เนื่องจากสาขาวิชาการประถมศึกษามีวิชาท่ีต้องให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติอยู่เป็นจ านวนมาก 
 ๒) งบประมาณส าหรับการจัดซื้อ/จัดหาเอกสารหรือหนังสือ/หนังสือพิมพ์
ภาษาต่างประเทศ 
 ๓) จัดช่องทางในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ท่ีไม่มีค่าใช้จ่าย และจัดแหล่งตีพิมพ์ส าหรับงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเผยแพร่ผลงาน 
สู่สาธารณชนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

 ๑.๑.๒ สำขำวิชำศิลปศึกษำ 
  ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลยั 
  ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์/สำยสนับสนุน) 
  การจัดสรรบุคลากร อาจารย์เฉพาะทางในรายวิชาเอก ท่ีจะเน้นการจัดการเรียน              
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่และงบประมำณ 
 ๑) วัสดุฝึกท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษามีราคาแพง 
 ๒) สถานท่ี มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาปฏิบัติงานท่ีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลาท่ีปิดท าการตามเวลาราชการ และมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานท่ีต่อเนื่อง 
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 ๓) ด้านงบประมาณ เนื่องจากการส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดตามเวทีต่าง ๆ 
ต้องใช้งบประมาณของนักศึกษาเอง จึงมีผลกับค่าใช้จ่ายของนักศึกษาท้ังด้านอุปกรณ์และสถานท่ีใช้ปฏิบัติงาน 
และค่าใช้จ่ายการขนส่งผลงาน 
 ๔) มหาวิทยาลัยควรจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ท่ีมีรายได้น้อย แต่มีความ
ประพฤติดี มีน้ าใจ ด้านจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม แต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียนนอกเหนือไปจากการให้ทุนแก่
นักศึกษาท่ีสร้างช่ือเสียงด้านการประกวดแข่งขัน เพราะนักศึกษาท่ีกล่าวมานั้นก็ได้สร้างช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
 ๑) การจัดตารางสอนของคณะ ก่อนรายวิชาเอกท าให้รายวิชาเอกบางวิชา 
ไม่ต่อเนื่องไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามท่ีวางแผนไว้ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีขาดความต่อเนื่อง  
ของนักศึกษา 
 ๒) ขอความอนุเคราะห์ให้ทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่มเวลาให้กับนักศึกษาท่ีท างาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมหาวิทยาลัย เพื่อการส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันตามเวทีต่าง ๆ ในระดับชาติ 
นานาชาติ  

 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
  นักศึกษาควรได้รับโอกาสในด้านของการแข่งขัน ในเวทีการประกวดต่าง ๆ 
เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา 
  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. ขอขอบคุณคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และขอช่ืนชม
ในผลงานซึ่งเป็นท่ีน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้ท างานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยในสภาวะวิกฤตโดยพยายามแก้ไข
ปัญหาอย่างเต็มศักยภาพ 

2. จากแนวโน้มของนักศึกษาท่ีสนใจเรียนในสายครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือสายครู 
มีค่อนข้างมาก และมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาสายครุศาสตร์กระจายอยู่ในหลายคณะ จึงควรมีคณะกรรมการกลาง
ในการผลิตครูร่วมกัน เพื่อก าหนดนโยบาย กระบวนการควบคุมคุณภาพของบัณฑิต และควรมีการวิเคราะห์
หรือส ารวจนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากครุศาสตรบัณฑิตว่ามีภาวะการมีงานท ามากน้อยเพียงใดและตรงสาย 
ท่ีเรียนเท่าไหร่ 

3. การบริหารจัดการการเรียนการสอนและช้ันเรียนในแต่ละหลักสูตร ควรน า Digital 
Learning มาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีศักยภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4. คณะ/หลักสูตร ควรมีการจัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา โดยอาจจะเชิญ
คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้จัดอบรมให้เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีสนใจประกอบอาชีพอิสระ 

5. คณะ/หลักสูตร ควรมีการติดต่อกับหน่วยงาน องค์กรผู้ใช้ครู หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้ใช้ครูท้ังหลาย ว่าต้องการใช้ครูทักษะใดบ้าง เช่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ท่ีต้องการใช้ครูพิเศษซึ่งทางมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เป็นโควตากับหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้ส่งคน 
มาฝึกโดยจัดท าเป็นข้อตกลงร่วมกันท่ีชัดเจน 

6. ควรมีเกณฑ์ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในหลาย ๆ ด้านอย่างละเอียด เช่น  
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะนิสัย เป็นต้น 
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 ๓) ด้านงบประมาณ เนื่องจากการส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดตามเวทีต่าง ๆ 
ต้องใช้งบประมาณของนักศึกษาเอง จึงมีผลกับค่าใช้จ่ายของนักศึกษาท้ังด้านอุปกรณ์และสถานท่ีใช้ปฏิบัติงาน 
และค่าใช้จ่ายการขนส่งผลงาน 
 ๔) มหาวิทยาลัยควรจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ท่ีมีรายได้น้อย แต่มีความ
ประพฤติดี มีน้ าใจ ด้านจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม แต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียนนอกเหนือไปจากการให้ทุนแก่
นักศึกษาท่ีสร้างช่ือเสียงด้านการประกวดแข่งขัน เพราะนักศึกษาท่ีกล่าวมานั้นก็ได้สร้างช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
 ๑) การจัดตารางสอนของคณะ ก่อนรายวิชาเอกท าให้รายวิชาเอกบางวิชา 
ไม่ต่อเนื่องไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามท่ีวางแผนไว้ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีขาดความต่อเนื่อง  
ของนักศึกษา 
 ๒) ขอความอนุเคราะห์ให้ทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่มเวลาให้กับนักศึกษาท่ีท างาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมหาวิทยาลัย เพื่อการส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันตามเวทีต่าง ๆ ในระดับชาติ 
นานาชาติ  

 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
  นักศึกษาควรได้รับโอกาสในด้านของการแข่งขัน ในเวทีการประกวดต่าง ๆ 
เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา 
  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. ขอขอบคุณคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และขอช่ืนชม
ในผลงานซึ่งเป็นท่ีน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้ท างานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยในสภาวะวิกฤตโดยพยายามแก้ไข
ปัญหาอย่างเต็มศักยภาพ 

2. จากแนวโน้มของนักศึกษาท่ีสนใจเรียนในสายครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือสายครู 
มีค่อนข้างมาก และมหาวิทยาลัยมนีักศึกษาสายครุศาสตร์กระจายอยู่ในหลายคณะ จึงควรมีคณะกรรมการกลาง
ในการผลิตครูร่วมกัน เพื่อก าหนดนโยบาย กระบวนการควบคุมคุณภาพของบัณฑิต และควรมีการวิเคราะห์
หรือส ารวจนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากครุศาสตรบัณฑิตว่ามีภาวะการมีงานท ามากน้อยเพียงใดและตรงสาย 
ท่ีเรียนเท่าไหร่ 

3. การบริหารจัดการการเรียนการสอนและช้ันเรียนในแต่ละหลักสูตร ควรน า Digital 
Learning มาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีศักยภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4. คณะ/หลักสูตร ควรมีการจัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา โดยอาจจะเชิญ
คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้จัดอบรมให้เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีสนใจประกอบอาชีพอิสระ 

5. คณะ/หลักสูตร ควรมีการติดต่อกับหน่วยงาน องค์กรผู้ใช้ครู หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้ใช้ครูท้ังหลาย ว่าต้องการใช้ครูทักษะใดบ้าง เช่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ท่ีต้องการใช้ครูพิเศษซึ่งทางมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เป็นโควตากับหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้ส่งคน 
มาฝึกโดยจัดท าเป็นข้อตกลงร่วมกันท่ีชัดเจน 

6. ควรมีเกณฑ์ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในหลาย ๆ ด้านอย่างละเอียด เช่น  
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะนิสัย เป็นต้น 

 
  

๑๔๓ 

 ๑.๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์/สำยสนับสนุน) 
 ๑) การจัดสรรอัตราก าลังอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาใหม่ เช่น วิชาวิทยา   
การค านวณ รวมทั้งขาดอาจารย์ชาวต่างชาติท่ีเป็นเจ้าของภาษา 
 ๒) โรงเรียนต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องอัตราก าลังอาจารย์ ซึ่งโรงเรียน  
จะวิเคราะห์ภาระงานใหม่ และขออัตราก าลังเพิ่มเติม 
 ด้ำนผู้เรียน 
  จ านวนนักเรียนน้อยลงโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา และจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อัตราการเกิดลดลง โรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียง 
 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่และงบประมำณ  
 โรงเรียนได้รับงบบ ารุงการศึกษาคืนน้อย  ท าให้โรงเรียนมีงบประมาณเพื่อใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

๑) ความคาดหวังต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะ Learning Outcom โรงเรียน
แก้ปัญหาโดยให้นักเรียนสลับกันมาเรียนท่ีโรงเรียน 

๒) ความพร้อมของนักเรียนในการจัดการเรียนแบบออนไลน์ โดยเฉพาะเด็กเล็ก
ผู้ปกครองต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้นักเรียนบางคนมีปัญหาในเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

 ๑. ขอขอบคุณและขอช่ืนชมโรงเรียนสาธิตฯ ถึงกระบวนการท างานท่ีเน้นเรื่องคุณภาพโดยตรง 
 ๒. ควรมีการวางระบบท่ีดีท่ีสามารถสร้างจุดแข็งได้ โดยแบ่งเป็น ๓ เรื่อง คือ  
                          ๑) ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในหลากหลายด้าน และท าให้นักเรียนสามารถสอบติด
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นท่ีต้องการได้ในระดับท่ีดี  
                          ๒) สร้างหลักสูตร IEP ให้โดดเด่น มีจุดยืนท่ีชัดเจนเป็นของตัวเอง 
 ๓) ควรทบทวนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทุกระดับ 
               

 ๑.๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน)  

๑) การจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อช่วยงานด้านงานเอกสาร งานสารบรรณ งานโสต
ทัศนศึกษา (กราฟิก) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แก่คณะและสาขาวิชา เพื่อแบ่งเบาการท างานของคณาจารย์ 

๒) ควรจัดสรรอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับภาระงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพ 
การปฏิบัติงานจริง 
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 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
๑) ส่ิงอ านวยความสะดวก และสถานท่ีจัดการเรียนการสอนอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ครบถ้วน สัญญาณอินเตอร์เน็ตบางครั้งไม่เสถียร จึงท าให้การเรียนการสอน
เป็นไปค่อนข้างล าบาก 

๒) จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา และ 
ความต้องการของนักศึกษา 

๓) อาคารเรียนมีการแยกเรียนกันระหว่างอาคาร ๒๗ อาคาร ๓ อาคาร ๑๒  
๔) ห้องสุขา ท้ังชายและหญิงไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษารวมถึงการรักษาความสะอาด 
๕) สภาพแวดล้อมภายในอาคารของห้องเรียน เช่น แอร์ ไฟฟ้า ฯลฯ ไม่พร้อมใช้งาน

เท่าท่ีควร  
๖) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมาตามจ านวนนักศึกษานั้นไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 

ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ซึ่งโครงการทุกโครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรมต้องใช้งบประมาณท้ังส้ิน 
ในการสนับสนุนให้กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น 

๗) ควรจัดสรรสัดส่วนการใช้พื้นท่ีของอาคารเรียนให้ชัดเจน 
๘) ควรเพิ่มจุดสัญญาณ และอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับ wifi เพื่อรองรับการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ 
 

๑.๓.๑ สำขำวิชำภำษำไทย (ค.บ.) 
  ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
  ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 
 ๑) สาขาวิชามีอาจารย์เกษียณ 1 คน ในปี 2563 ทางสาขาวิชาจึงท าเรื่องจ้าง 

เป็นรายปีต่อโดยหักเงินจากสาขาวิชาในการจ้าง เหตุท่ียังต้องจ้างอาจารย์เป็นรายปีต่อไปเนื่องจากสัดส่วน 
ของอาจารย์ท้ังหมดในสาขาแม้ว่าจะได้อนุมัติอาจารย์งบประมาณแผ่นดินมา 1 อัตราแต่เมื่อเทียบกับจ านวน
รับนักศึกษาก็ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภา และอาจมีผลกระทบต่อการรับนักศึกษาในปีต่อ ๆ  ไป เพราะสาขาวิชา
ไม่มีก าลังคนเพียงพอท่ีจะดูแลในการออกนิเทศก์และดูแลการท าบัณฑิตนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมไปถึงด้านการสอน การดูแลและการพัฒนานักศึกษาในทุกด้านอาจดูแลไม่ท่ัวถึงเมื่อเทียบกับสัดส่วน
อาจารย์ท่ีมีในปัจจุบันท าให้สาขาต้องใช้งบประมาณไปกับการจ้างอาจารย์รายปีด้วย 

 ๒) ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนการจ้างอาจารย์ท่ีเกษียณ 
ไปแล้วแต่ยังสามารถท าประโยชน์ให้กับสาขาวิชาได้เท่าเทียมกับอาจารย์ประจ า โดยช่วยในเรื่อง  
การจ่ายค่าตอบแทนคนละครึ่งกับทางสาขาวิชา เพื่อให้สาขาวิชามีก าลังคนและมีก าลังทรัพย์ในการพัฒนา
สาขาวิชาในทุกด้านเพียงพอท่ีจะพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัยต่อไป 

  ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ด้านสถานท่ีขณะนี้สาขาวิชายังมีปัญหาในเรื่องระบบแอร์ซึ่งมีน้ าหยดตลอดเวลา

เกรงว่าจะท าให้ผนังและพื้นห้องปฏิบัติการเสียหายรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
และพื้นกระเบื้องท่ีร่อนออกเป็นแผ่น ๆ จากพื้นอาคารซึ่งได้แจ้งท้ังคณะท่ีดูแลอาคาร 30 และฝ่ายอาคาร
สถานท่ีแต่ก็ยังไม่ได้ด าเนินการและยังมีปัญหาติดขัดเรื่องงบประมาณในการท่ีจะน ามาปรับปรุงต่อไป 

  ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
  การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาได้อัตราเป็นงบประมาณแผ่นดินมา 1 อัตรา  

แต่เมื่อค านวณสัดส่วนอาจารย์กับแผนรับท่ีต้ังไว้ก็ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตามเกณฑ์คุรุสภา แต่เพื่อให้



145๑๔๔ 

 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
๑) ส่ิงอ านวยความสะดวก และสถานท่ีจัดการเรียนการสอนอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ครบถ้วน สัญญาณอินเตอร์เน็ตบางครั้งไม่เสถียร จึงท าให้การเรียนการสอน
เป็นไปค่อนข้างล าบาก 

๒) จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา และ 
ความต้องการของนักศึกษา 

๓) อาคารเรียนมีการแยกเรียนกันระหว่างอาคาร ๒๗ อาคาร ๓ อาคาร ๑๒  
๔) ห้องสุขา ท้ังชายและหญิงไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษารวมถึงการรักษาความสะอาด 
๕) สภาพแวดล้อมภายในอาคารของห้องเรียน เช่น แอร์ ไฟฟ้า ฯลฯ ไม่พร้อมใช้งาน

เท่าท่ีควร  
๖) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมาตามจ านวนนักศึกษานั้นไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 

ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ซึ่งโครงการทุกโครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรมต้องใช้งบประมาณท้ังส้ิน 
ในการสนับสนุนให้กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น 

๗) ควรจัดสรรสัดส่วนการใช้พื้นท่ีของอาคารเรียนให้ชัดเจน 
๘) ควรเพิ่มจุดสัญญาณ และอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับ wifi เพื่อรองรับการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ 
 

๑.๓.๑ สำขำวิชำภำษำไทย (ค.บ.) 
  ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
  ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 
 ๑) สาขาวิชามีอาจารย์เกษียณ 1 คน ในปี 2563 ทางสาขาวิชาจึงท าเรื่องจ้าง 

เป็นรายปีต่อโดยหักเงินจากสาขาวิชาในการจ้าง เหตุท่ียังต้องจ้างอาจารย์เป็นรายปีต่อไปเนื่องจากสัดส่วน 
ของอาจารย์ท้ังหมดในสาขาแม้ว่าจะได้อนุมัติอาจารย์งบประมาณแผ่นดินมา 1 อัตราแต่เมื่อเทียบกับจ านวน
รับนักศึกษาก็ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภา และอาจมีผลกระทบต่อการรับนักศึกษาในปีต่อ ๆ  ไป เพราะสาขาวิชา
ไม่มีก าลังคนเพียงพอท่ีจะดูแลในการออกนิเทศก์และดูแลการท าบัณฑิตนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมไปถึงด้านการสอน การดูแลและการพัฒนานักศึกษาในทุกด้านอาจดูแลไม่ท่ัวถึงเมื่อเทียบกับสัดส่วน
อาจารย์ท่ีมีในปัจจุบันท าให้สาขาต้องใช้งบประมาณไปกับการจ้างอาจารย์รายปีด้วย 

 ๒) ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนการจ้างอาจารย์ท่ีเกษียณ 
ไปแล้วแต่ยังสามารถท าประโยชน์ให้กับสาขาวิชาได้เท่าเทียมกับอาจารย์ประจ า โดยช่วยในเรื่อง  
การจ่ายค่าตอบแทนคนละครึ่งกับทางสาขาวิชา เพื่อให้สาขาวิชามีก าลังคนและมีก าลังทรัพย์ในการพัฒนา
สาขาวิชาในทุกด้านเพียงพอท่ีจะพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัยต่อไป 

  ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ด้านสถานท่ีขณะนี้สาขาวิชายังมีปัญหาในเรื่องระบบแอร์ซึ่งมีน้ าหยดตลอดเวลา

เกรงว่าจะท าให้ผนังและพื้นห้องปฏิบัติการเสียหายรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
และพื้นกระเบื้องท่ีร่อนออกเป็นแผ่น ๆ จากพื้นอาคารซึ่งได้แจ้งท้ังคณะท่ีดูแลอาคาร 30 และฝ่ายอาคาร
สถานท่ีแต่ก็ยังไม่ได้ด าเนินการและยังมีปัญหาติดขัดเรื่องงบประมาณในการท่ีจะน ามาปรับปรุงต่อไป 

  ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
  การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาได้อัตราเป็นงบประมาณแผ่นดินมา 1 อัตรา  

แต่เมื่อค านวณสัดส่วนอาจารย์กับแผนรับท่ีต้ังไว้ก็ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตามเกณฑ์คุรุสภา แต่เพื่อให้

๑๔๕ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงการท ากิจกรรมหรือการด าเนินงานต่าง ๆ ด้านการจัดการเรียน  
การสอนหรือการพัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสาขาวิชายังต้องจ้างอาจารย์พิเศษเพิ่มเติมอยู่ทุกภาคเรียน 

 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
 นักศึกษาสาขาภาษาไทย (ค.บ.) มาจากการคัดเลือกและได้รับความนิยมจากผู้สมัคร

จ านวนมากอย่างต่อเนื่องทุกปี อีกท้ังสาขาวิชายังสนับสนุนนักศึกษาท่ีต้องการเข้าแข่งขันในเวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
แต่ปัจจุบันเนื่องจากมีการแข่งขันการเปิดรับนักศึกษาอย่างหลากหลายท าให้นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนแล้วมีโอกาส
หรือทางเลือกให้เปล่ียนสาขาหรือเปล่ียนมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นจึงมีส่วนให้นักศึกษามีอัตราการ  
คงอยู่ท่ีไม่คงท่ีมากขึ้นซึ่งมีผลกระทบกับทางสาขาด้วยเช่นกัน 

 ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน / ส่วนงำนอื่น เพื่อจัดกำรศึกษำ 
  การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้านการพัฒนาผู้เรียนและด้านบริการ
สังคมท่ีเป็นประโยชน์และเป็นประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี 
แต่ท่ีผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้การประสานงาน
ภายนอกการบริการวิชาการหรือแม้แต่การออกฝึกประสบการณ์ในขั้นต่าง ๆ ก็มีอุปสรรค์ในการจัดกิจกรรม  
ในด้านต่าง ๆ ไปด้วยเช่นกัน 
 

๑.๓.๒ สำขำวิชำนำฏยศิลป์ 
  ไม่พบปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 

๑.๓.๓ สำขำวิชำภำษำจีน 
  ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
  ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 
  ๑) ด้านการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีนักศึกษาสนใจเรียนภาษาจีน  
เป็นจ านวนมากท้ังภายใน - นอก สาขาวิชา ท าให้สาขาวิชาจะต้องรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอก 
ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาและรายวิชาท่ีต้องรับผิดชอบมากเป็นปกติอยู่แล้ว และในขณะเดียวกันนั้นจะต้อง
รับผิดชอบในการสอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไปอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้คณาจารย์
ในสาขาวิชามีภาระงานสอนท่ีนอกเหนือวิชาเอก หากว่ามหาวิทยาลัยจะจัดหาอาจารย์ท่ีรับผิดชอบสอนเฉพาะ
วิชาศึกษาท่ัวไปมาสนับสนุนในส่วนนี้จะเป็นการดี หรือมีงบประมาณท่ีเหมาะสมเป็นค่าตอบแทนให้คณาจารย์
ในสาขาท่ีรับสอนนอกเหนือจากภาระงานในสาขา และผ่อนปรนประกาศเงื่อนไขเรื่องค่าตอบแทนในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปให้เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยไม่ให้อาจารย์ต้องสอนเกินภาระงานไปอย่างสูญเปล่า 
หรือไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการในระยะยาว 
  ๒) เนื่องจากสาขาวิชามีจ านวนนักศึกษาค่อนข้างมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการดูแลให้บริการนักศึกษา และสนับสนุนการท างานของคณาจารย์ในสาขาวิชาให้คล่องตัวมากขึ้น หลักสูตร 
ควรจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตร เพื่อแบ่งเบาภาระงานด้านเอกสารต่าง ๆ ในการประสานงาน
กับหนว่ยงานภายใน - นอก และการประสานงานกันนักศึกษา ซึ่งจะท าให้คณาจารย์มีเวลาในการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน การผลิตผลงานวิชาการ รวมไปถึงการดูแลนักศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
  ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
  ๑) เนื่องจากจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตรนั้นมีจ านวนค่อนข้างมาก ท าให้พื้นท่ี 
ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่เพียงพอ เช่น ห้องสมุดสาขาวิชาภาษาจีน  
มีจ านวนหนังสือน้อยและไม่หลากหลาย จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณในการขยายหรือปรับปรุงพื้นท่ี 
ให้เหมาะสม และจัดซื้อหนังสือ ส่ือและโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้สืบค้นข้อมูล
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ทางอินเตอร์เน็ต ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายท่ีมีประสิทธิภาพ ห้องสอนออนไลน์ ให้มีจ านวนเหมาะสม
สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชา 
  ๒) งบประมาณเพิ่มเติมในการขยายพื้นท่ีและส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่
นักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ เนื่องจากสาขาวิชาภาษาจีนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษาในประเทศจีน
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ภายใต้เงื่อนไขความสมัครใจและความพร้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษา 
ซึ่งก็มีนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี แต่ขาดความพร้อมด้านทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา หากหลักสูตรได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษา  
ได้ไปเล่าเรียนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศเจ้าของภาษา ก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักศึกษา 
เกิดความสนใจและแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ และท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนภาษา เข้าใจสังคม
และวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น  
  ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้การจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องปรับสู่รูปแบบออนไลน์ท้ังระบบ ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาทุกคน 
ต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์ การเรียนสอนออนไลน์นั้นประเด็นปัญหาท่ีส าคัญ คือ มีนักศึกษาจ านวนหนึ่ง  
ท่ีอาจมีข้อจ ากัดทางด้านอุปกรณ์หรือระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ได้รับความรู้ได้ไม่ดี
เท่ากับคนอื่น อีกท้ังเรื่องคุณภาพของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ บนพื้นฐานความเช่ือมั่นในศักยภาพ
และจรรยาบรรณของคณาจารย์ เช่ือว่าคณาจารย์ทุกท่านมีความต้ังใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
เป็นอย่างดี เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นท้ังในรูปแบบปกติ หรือรูปแบบออนไลน์  
หลักสูตรจะต้องเพิ่มเติมกระบวนการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีดี ท าให้หลักสูตรสามารถ  
ทราบถึงปัญหาท่ีพบในแต่ละปีการศึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
  ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
  ในขณะนี้หลักสูตรได้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง หากหลักสูตร 
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียน อาทิ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
เชิงวิชาชีพตามท่ีผู้เรียนสนใจ จะท าให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและมีเป้าหมายการเรียนท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน / ส่วนงำนอื่น เพื่อจัดกำรศึกษำ 
   ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การประสานงานกับหน่วยงาน ส่วนงานอ่ืน เพื่อจัดการศึกษานั้น ส่วนใหญ่ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบไปสู่ระบบ
ออนไลน์มากย่ิงขึ้น แต่ก็ยังเป็นเพียงแค่แบบระยะส้ัน หากมหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาระบบปฏิบัติของส่วน
งานต่าง ๆ ให้เป็นออนไลน์ท้ังระบบ ก็จะท าให้การบริหารจัดการท้ังบุคลากรสายวิชาการกับบุคลากร  
สายสนับสนุนประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักศึกษาก็จะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. ขอช่ืนชมการประชาสัมพันธ์ของคณะท่ีสามารถท าให้มีจ านวนของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
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2. ขอช่ืนชมการบริหารจัดการของคณะท่ีมีความชัดเจนมาก โดยการบูรณาการในเรื่องของ
การบริการวิชาการท้ังแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ การวิจัย งานวิชาการต่าง ๆ ศิลปวัฒนธรรม จากการใช้ศาสตร์
ของคณะสร้างให้โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์  

3. ควรมีนโยบายช่วยนักศึกษาไม่ให้ลาออกกลางคัน 

4. ควรมีการวางแผนท่ีจะท าผลงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและการท าผลงานทางวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น เพื่อสร้างนักศึกษาท่ีมีลักษะเด่นเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น  
เมื่อจบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

5. ควรมีแนวทางการยุบ ควบ รวม หลักสูตรหรือแนวทางพัฒนาหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาน้อย   

6. ควรมุ่งเน้นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่ต่อยอดส่งเสริม สืบสานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

7. ควรพัฒนาตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์เป็นเชิงผลลัพธ์หรือเชิงคุณภาพให้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้
ส่วนมากร้อยละ ๘๐ เป็นเชิงปริมาณ 

8. ควรแสวงหาความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการผลิต
บัณฑิตให้มากยิ่งขึ้น 

๙. ควรท าวิจัยค้นคว้าเพื่อหารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Learning) ซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลัก อันจะท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

๑๐. ควรมีคณะกรรมการร่วมในการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื่อดูแลการผลิตและพัฒนาครูของคณะต่าง ๆ ท่ีอยู่แยกคณะกันนั้นให้มีสมรรถนะความเป็นครู 
โดยก าหนดสมรรถนะความเป็นครูตามเงื่อนไขของคุรุสภาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และให้หลักสูตรครู
ของทุกคณะปฏิบัติตามเงื่อนไขของคุรุสภาท่ีต้องสร้างวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครูภายใต้เงื่อนไข
เหมือนกัน 

๑๑. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยก่อนท่ีจะส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น 
ควรผ่านตัวชี้วัดของคณะกรรมการชุดดังกล่าวในข้างต้นก่อน 

๑๒. ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้ครู ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้จริง เพื่อน ามาปรับปรุงคุณลักษณะท่ีผู้ใช้บัณฑิตต้องการอย่างแท้จริงในทศวรรษใหม่ เช่น การมีจิตอาสา 
ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ การเสียสละ อดทน การตรงต่อเวลา เป็นต้น  

 

 ๑.๔ วิทยาลัยการดนตรี 
 ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 

๑) บุคลากรมีความตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบท้ังในส่วนบุคคล
และส่วนรวมไม่มากเท่าท่ีควร 

๒) ลักษณะของศาสตร์ดนตรีมีกิจกรรมท่ีต้องให้บริการต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาค่อนข้างมาก ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องอาศัยการฝึกซ้อม การประสานงาน  
ท าให้คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนมีภาระรับผิดชอบค่อนข้างมาก 

๓) อัตราอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ 
มีภาระงานสอนและงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูค่อนข้างมาก ส่งผลต่อการควบคุมดูแล 
การฝึกซ้อมให้แก่นักศึกษา และส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
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๔) อัตราอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทาง ความเช่ียวชาญเฉพาะ
เครื่องดนตรี และการเพิ่มจ านวนหลักสูตร เช่น ดนตรีส าหรับเด็ก ดนตรีส าหรับผู้สูงอายุ จิตวิทยาดนตรี หรือ
หลักสูตรนานาชาติ   

๕) อัตราเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนไม่พอเพียงต่อการด าเนินงาน เนื่องจากต้องรับผิดชอบ
ภาระงานเช่นเดียวกับหน่วยงานระดับคณะหน่วยงานอื่น แต่มีภารกิจเพิ่มจากหน่วยงานอื่น เช่น การควบคุม
นักศึกษาไปร่วมแสดงดนตรีตามท่ีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นขอความอนุเคราะห์ การตรวจสอบการยืมคืน
เครื่องดนตรีท่ีมีหลายพันรายการ 

๖) ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังท้ังสายสอนและสายสนับสนุนให้ใกล้เคียงกับอัตราก าลัง 
ท่ีพึงมี เพื่อให้มีจ านวนสัดส่วนภาระงานท่ีเหมาะสม และส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
๑) อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอและไม่เป็นเอกภาพ ส่งผลให้เกิดผลกระทบ ได้แก่   
 ๑.๑) ห้องเรียนส าหรับการจัดการเรียนการสอนท้ังในส่วนของวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ

ไม่เพียงพอ และต้องใช้ห้องตามท่ีมีเพื่อรองรับการเรียนการสอนไปพลางก่อน 
 ๑.๒) ห้องส าหรับการฝึกซ้อมส าหรับนักศึกษาท้ังในลักษณะของการฝึกซ้อมเด่ียว 

ส่วนบุคคลและซ้อมรวมวงดนตรีไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีนักศึกษาจ านวนหนึ่งท่ีต้องซ้อมบริเวณทางเดิน และหน้าลิฟต์ 
และส่งเสียงรบกวนแก่การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนท่ีอยู่ในบริเวณนั้น 

 ๑.๓) สถานท่ีส าหรับจัดเก็บเครื่องดนตรีไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับชนิดของเครื่องดนตรี โดยเฉพาะเครื่องดนตรีท่ีจ าเป็นจะต้องมีการดูแลรักษาเป็นพิเศษ หรือห้ามเคล่ือนย้าย 
ส่งผลให้เกิดความเสียหายและสูญหาย  

๒) เวลาในการปิดอาคารเรียนส่งผลต่อการฝึกซ้อมของนักศึกษา (ปิดตามเวลาท าการ 
ปิดเสาร์-อาทิตย์) ในเวลาราชการไม่สามารถฝึกซ้อมได้เนื่องจากห้องปฏิบัติการทุกห้องใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

๓) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเป็นไปตามจ านวนรับนักศึกษาซึ่งไม่เพียงพอต่อการสร้าง
ความเป็นเลิศแก่หลักสูตรได้จริง เนื่องจากความเป็นเลิศท่ีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยท้ังคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญ 
ท่ีหลากหลายตามแต่ละชนิดของเครื่องดนตรี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญทางดนตรี โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีจะสร้างทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์แก่นักศึกษา เครื่องดนตรีท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งทุกเรื่อง
ดังกล่าวต้องใช้งบประมาณท้ังส้ิน ท าให้งบประมาณท่ีได้รับแม้จะพยายามรับนักศึกษาเป็นจ านวนมากแล้ว   
ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มท่ี 

๔) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานโดยมิได้ขึ้นอยู่กับจ านวน
นักศึกษา เนื่องจากดนตรีถือเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน หากได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ และจ ากัดจ านวนรับให้เหมาะสมก็จะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งงบประมาณดังกล่าว
จะสามารถแก้ปัญหาท้ังในส่วนของครุภัณฑ์เครื่องดนตรี การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญทางดนตรี 
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะสร้างทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์แก่นักศึกษา 

๕) ควรมีการจัดสรรการใช้งานอาคารเรียนของวิทยาลัยการดนตรีให้ชัดเจนและมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากหน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงานต่างได้รับการจัดสรรอาคารของหน่วยงานท่ีชัดเจน ซึ่งสถานท่ี 
ท่ีใช้ในปัจจุบันไม่สามารถขยายห้อง หรือหาพื้นท่ีในการจัดการเรียนการสอนได้แล้ว การจัดสรรห้องปฏิบัติการ
ดนตรี และห้องซ้อมดนตรีจึงควรได้รับการจัดสรรพื้นท่ีใช้สอยเพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีอยู่ และก าหนดเวลาเปิด-ปิด
อาคารให้เอ้ือต่อการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษา ซึ่งการจัดสรรพื้นท่ีอาคารเรียนดังกล่าว จะแก้ปัญหาได้  
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๔) อัตราอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทาง ความเช่ียวชาญเฉพาะ
เครื่องดนตรี และการเพิ่มจ านวนหลักสูตร เช่น ดนตรีส าหรับเด็ก ดนตรีส าหรับผู้สูงอายุ จิตวิทยาดนตรี หรือ
หลักสูตรนานาชาติ   

๕) อัตราเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนไม่พอเพียงต่อการด าเนินงาน เนื่องจากต้องรับผิดชอบ
ภาระงานเช่นเดียวกับหน่วยงานระดับคณะหน่วยงานอื่น แต่มีภารกิจเพิ่มจากหน่วยงานอื่น เช่น การควบคุม
นักศึกษาไปร่วมแสดงดนตรีตามท่ีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นขอความอนุเคราะห์ การตรวจสอบการยืมคืน
เครื่องดนตรีท่ีมีหลายพันรายการ 

๖) ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังท้ังสายสอนและสายสนับสนุนให้ใกล้เคียงกับอัตราก าลัง 
ท่ีพึงมี เพื่อให้มีจ านวนสัดส่วนภาระงานท่ีเหมาะสม และส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
๑) อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอและไม่เป็นเอกภาพ ส่งผลให้เกิดผลกระทบ ได้แก่   
 ๑.๑) ห้องเรียนส าหรับการจัดการเรียนการสอนท้ังในส่วนของวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ

ไม่เพียงพอ และต้องใช้ห้องตามท่ีมีเพื่อรองรับการเรียนการสอนไปพลางก่อน 
 ๑.๒) ห้องส าหรับการฝึกซ้อมส าหรับนักศึกษาท้ังในลักษณะของการฝึกซ้อมเด่ียว 

ส่วนบุคคลและซ้อมรวมวงดนตรีไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีนักศึกษาจ านวนหนึ่งท่ีต้องซ้อมบริเวณทางเดิน และหน้าลิฟต์ 
และส่งเสียงรบกวนแก่การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนท่ีอยู่ในบริเวณนั้น 

 ๑.๓) สถานท่ีส าหรับจัดเก็บเครื่องดนตรีไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับชนิดของเครื่องดนตรี โดยเฉพาะเครื่องดนตรีท่ีจ าเป็นจะต้องมีการดูแลรักษาเป็นพิเศษ หรือห้ามเคล่ือนย้าย 
ส่งผลให้เกิดความเสียหายและสูญหาย  

๒) เวลาในการปิดอาคารเรียนส่งผลต่อการฝึกซ้อมของนักศึกษา (ปิดตามเวลาท าการ 
ปิดเสาร์-อาทิตย์) ในเวลาราชการไม่สามารถฝึกซ้อมได้เนื่องจากห้องปฏิบัติการทุกห้องใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

๓) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเป็นไปตามจ านวนรับนักศึกษาซึ่งไม่เพียงพอต่อการสร้าง
ความเป็นเลิศแก่หลักสูตรได้จริง เนื่องจากความเป็นเลิศท่ีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยท้ังคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญ 
ท่ีหลากหลายตามแต่ละชนิดของเครื่องดนตรี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญทางดนตรี โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีจะสร้างทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์แก่นักศึกษา เครื่องดนตรีท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งทุกเรื่อง
ดังกล่าวต้องใช้งบประมาณท้ังส้ิน ท าให้งบประมาณท่ีได้รับแม้จะพยายามรับนักศึกษาเป็นจ านวนมากแล้ว   
ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มท่ี 

๔) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานโดยมิได้ขึ้นอยู่กับจ านวน
นักศึกษา เนื่องจากดนตรีถือเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน หากได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ และจ ากัดจ านวนรับให้เหมาะสมก็จะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งงบประมาณดังกล่าว
จะสามารถแก้ปัญหาท้ังในส่วนของครุภัณฑ์เครื่องดนตรี การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญทางดนตรี 
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะสร้างทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์แก่นักศึกษา 

๕) ควรมีการจัดสรรการใช้งานอาคารเรียนของวิทยาลัยการดนตรีให้ชัดเจนและมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากหน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงานต่างได้รับการจัดสรรอาคารของหน่วยงานท่ีชัดเจน ซึ่งสถานท่ี 
ท่ีใช้ในปัจจุบันไม่สามารถขยายห้อง หรือหาพื้นท่ีในการจัดการเรียนการสอนได้แล้ว การจัดสรรห้องปฏิบัติการ
ดนตรี และห้องซ้อมดนตรีจึงควรได้รับการจัดสรรพื้นท่ีใช้สอยเพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีอยู่ และก าหนดเวลาเปิด-ปิด
อาคารให้เอื้อต่อการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษา ซึ่งการจัดสรรพื้นท่ีอาคารเรียนดังกล่าว จะแก้ปัญหาได้  

๑๔๙ 

ท้ังเรื่องส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้มีห้องส าหรับฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นเลิศและศักยภาพของนักศึกษาด้วย 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
๑) การจัดการเรียนการสอนท้ังทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติมีข้อจ ากัด เนื่องจากอาคาร

สถานท่ีไม่เพียงพอ 
๒) มีการจัดกิจกรรมเสริมรายวิชาค่อนข้างมาก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

อาจท าให้กระทบกับวันเวลาในการเรียนรายวิชา และบางครั้งเมื่อต้องขอเวลาเรียนจากอาจารย์ผู้สอน 
นอกหลักสูตรในรายวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ก็จะท าให้ผู้สอนอาจเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องร่วมกิจกรรม
เสริมรายวิชาในเวลาเรียน ท้ังนี้ กิจกรรมเสริมรายวิชาส่วนใหญ่เป็นการบริการวิชาการตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานอื่นประสานงานให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเปน็การเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

๓) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในด้านการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี พบว่า 
มีอุปสรรคในด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนปฏิบัติ อีกท้ังผู้เรียนบางคนไม่มีเครื่องดนตรีส่วนตัว 
จึงไม่สามารถท าการเรียนการสอนได้ จึงต้องมอบหมายงานในลักษณะอื่นทดแทน จึงยังไม่สามารถท าการ
ประเมินผลของรายวิชาปฏิบัติได้ในบางรายบุคคล และสถานท่ีในการเรียนวิชาปฏิบัติไม่เอื้ออ านวย เช่น ผู้เรียน
อยู่หอพักจึงเป็นการรบกวนห้องข้างเคียง ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างเต็มท่ี  

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
๑) การสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวด หรือการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าร่วมการประกวดต้องใช้งบประมาณของหลักสูตร/วิทยาลัย และต้องใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ ซึ่งต้อง
ท าเรื่องในการขอใช้ห้องเรียน อาคารเรียน และอาจารย์ต้องใช้เวลาในการสอนเสริมอื่นมาเตรียมความพร้อม 
ให้นักศึกษา ซึ่งอาจส่งผลต่อ  

 1.1) หลักสูตร/วิทยาลัยมีรายจ่ายท่ีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายจ่ายประจ า 
 1.2) นักศึกษาต้องเดินทางมาเข้าร่วมการฝึกซ้อม และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 1.3) อาจารย์ต้องเสียสละงานสอนเสริมอื่นเพื่อมาฝึกซ้อมให้แก่นักศึกษา  

2) คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี เนื่องจากวิทยาลัยการดนตรีเปิดโอกาสแก่ผู้เรียน  
ทุกคน โดยค านึงถึงศักยภาพท่ีสามารถไปต่อได้และความมุ่งมั่นของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อด้านดนตรี โดยเช่ือว่า 
ผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นในการเรียนจะไม่ย่อท้อและใช้ความต้องการในการเรียนมาเป็นแรงผลักดันศักยภาพของตนเอง 
ไปสู่การพัฒนา 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
๑) การประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่นๆ ยังคงมีหลายขั้นตอน ความซับซ้อน  

จึงท าให้การด าเนินการเร่งด่วนติดขัด เช่น การส่งเกรดท่ีใช้ระบบออนไลน์แต่ยังคงต้องส่งใบเอกสาร ฯลฯ 
๒) การประสานงานภายนอก ด้วยความเป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบันท่ีมักมองถึง 

“ ช่ือสถาบัน” จึงท าให้การท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอื่นนั้นมีความยากล าบาก โดยต้องใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของอาจารย์ในการติดต่อความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการจัดโครงการ 
หรือความร่วมมือทางการจัดการศึกษา  

๓) ควรน าบริบทของความเป็นบ้านสมเด็จฯ โดยพิจารณาร่วมกับศักยภาพ ความได้เปรียบ 
และความโดดเด่นเฉพาะของมหาวิทยาลัย มาพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตัวอย่าง โดยให้แต่ละหน่วยงาน
สามารถก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดของตนเอง เพื่อสามารถดึงศักยภาพของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน  
ได้ตรงตามบริบทของศาสตร์นั้น ๆ และรวมถึงการสร้างเกณฑ์ประกันคุณภาพท่ีสามารถวัดประเมินผล 
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ตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หรือองค์ประกอบต่างๆ ของศาสตร์นั้นๆ ซึ่งอาจใช้การน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อท าการพิจารณาต่อไปถึงความเป็นไปได้ตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เสนอ 

๔) ควรมีท่ีปรึกษาท่ีมีความหลากหลาย เช่น นักธุรกิจ นักสร้างภาพลักษณ์ (เหมือน
การเมือง) นักเศรษฐศาสตร์ นักการจัดการ เพื่อวิเคราะห์องค์กรต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยในมุมมองหลากหลายมิติ 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

๑.๔.๑ สำขำวิชำดนตรีไทยศึกษำ 
  ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
  ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 

 ๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากหลักสูตร 5 ปี ซึ่งโอนย้ายจากคณะครุศาสตร์ 
มีเพียง 4 ท่าน ต้องขอใช้อาจารย์ของหลักสูตร 4 ปี เพื่อให้มีศักยภาพครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด นอกจากนี้ 
กรณีมีการลาศึกษาต่อบางเวลาจะส่งผลกระทบต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท้ังในมุมของ  
การบริหารจัดการหลักสูตร ภาระการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 ๒) ภาระงานสอนและงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูค่อนข้างมาก 
ส่งผลต่อการควบคุมดูแลการฝึกซ้อมให้แก่นักศึกษา และส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
 3) ลักษณะของศาสตร์ดนตรีไทยมีกิจกรรมท่ีต้องให้บริการต่อมหาวิทยาลัย 
ชุมชน และกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาค่อนข้างมาก ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องอาศัยการฝึกซ้อม ท าให้คณาจารย์
มีภาระรับผิดชอบค่อนข้างมาก  
 4) การสอนดนตรีไทยให้บัณฑิตมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติทักษะดนตรีไทย 
จ าเป็นต้องอาศัยการสอนโดยคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะเครื่องดนตรี ท าให้อาจารย์ท่ีมีอยู่ต้องท าการสอน
มากกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์ (ไม่นับรวมภาระงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากกว่า 10 คน  
ต่ออาจารย์ 1 คน และต้องรับผิดชอบงานดนตรีนิพนธ์และงานบัณฑิตนิพนธ์มากกว่า 15 เล่มต่ออาจารย์ 1 คน)  

 5) คณาจารย์ต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงานในทุกเรื่อง ท้ังการคุมซ้อมวงดนตรี  
การคุมนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรม งานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานแผนและงบประมาณ และงานตรวจสอบ
ยืมคืนครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีท่ีควรมีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยด าเนินการ  

 ๖) ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังให้ใกล้เคียงกับอัตราก าลังท่ีพึงมีของหลักสูตร  
(14 คน) เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 2 คน จาก 4 คน ซึ่งส่งผล
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ภาระการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กอปรกับ
ภาระงานของอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานปกติมีภาระงานค่อนข้างมาก การได้รับการจัดสรรอัตราก าลังจะช่วยให้
อาจารย์มีภาระงานท่ีเหมาะสมและส่งผลต่อคุณภาพของการสอนมากยิ่งขึ้น 

 ๗) ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาการท างานของอาจารย์ 
และควบคุมดูแลการฝึกซ้อมของนักศึกษา การให้บริการดนตรีแก่หน่วยงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ตรวจสอบดูแลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ๑) จ านวนนักศึกษามีจ านวนมาก (เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนดนตรีไทย 
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ) แต่ห้องปฏิบัติการดนตรี สถานท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน เนื่องจาก
มีห้องปฏิบัติการดนตรีไทยเพียง 2 ห้อง และขนาดของห้องไม่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
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ตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หรือองค์ประกอบต่างๆ ของศาสตร์นั้นๆ ซึ่งอาจใช้การน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อท าการพิจารณาต่อไปถึงความเป็นไปได้ตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เสนอ 

๔) ควรมีท่ีปรึกษาท่ีมีความหลากหลาย เช่น นักธุรกิจ นักสร้างภาพลักษณ์ (เหมือน
การเมือง) นักเศรษฐศาสตร์ นักการจัดการ เพื่อวิเคราะห์องค์กรต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยในมุมมองหลากหลายมิติ 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

๑.๔.๑ สำขำวิชำดนตรีไทยศึกษำ 
  ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
  ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 

 ๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากหลักสูตร 5 ปี ซึ่งโอนย้ายจากคณะครุศาสตร์ 
มีเพียง 4 ท่าน ต้องขอใช้อาจารย์ของหลักสูตร 4 ปี เพื่อให้มีศักยภาพครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด นอกจากนี้ 
กรณีมีการลาศึกษาต่อบางเวลาจะส่งผลกระทบต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท้ังในมุมของ  
การบริหารจัดการหลักสูตร ภาระการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 ๒) ภาระงานสอนและงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูค่อนข้างมาก 
ส่งผลต่อการควบคุมดูแลการฝึกซ้อมให้แก่นักศึกษา และส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
 3) ลักษณะของศาสตร์ดนตรีไทยมีกิจกรรมท่ีต้องให้บริการต่อมหาวิทยาลัย 
ชุมชน และกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาค่อนข้างมาก ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องอาศัยการฝึกซ้อม ท าให้คณาจารย์
มีภาระรับผิดชอบค่อนข้างมาก  
 4) การสอนดนตรีไทยให้บัณฑิตมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติทักษะดนตรีไทย 
จ าเป็นต้องอาศัยการสอนโดยคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะเครื่องดนตรี ท าให้อาจารย์ท่ีมีอยู่ต้องท าการสอน
มากกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์ (ไม่นับรวมภาระงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากกว่า 10 คน  
ต่ออาจารย์ 1 คน และต้องรับผิดชอบงานดนตรีนิพนธ์และงานบัณฑิตนิพนธ์มากกว่า 15 เล่มต่ออาจารย์ 1 คน)  

 5) คณาจารย์ต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงานในทุกเรื่อง ท้ังการคุมซ้อมวงดนตรี  
การคุมนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรม งานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานแผนและงบประมาณ และงานตรวจสอบ
ยืมคืนครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีท่ีควรมีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยด าเนินการ  

 ๖) ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังให้ใกล้เคียงกับอัตราก าลังท่ีพึงมีของหลักสูตร  
(14 คน) เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 2 คน จาก 4 คน ซึ่งส่งผล
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ภาระการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กอปรกับ
ภาระงานของอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานปกติมีภาระงานค่อนข้างมาก การได้รับการจัดสรรอัตราก าลังจะช่วยให้
อาจารย์มีภาระงานท่ีเหมาะสมและส่งผลต่อคุณภาพของการสอนมากยิ่งขึ้น 

 ๗) ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาการท างานของอาจารย์ 
และควบคุมดูแลการฝึกซ้อมของนักศึกษา การให้บริการดนตรีแก่หน่วยงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ตรวจสอบดูแลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ๑) จ านวนนักศึกษามีจ านวนมาก (เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนดนตรีไทย 
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ) แต่ห้องปฏิบัติการดนตรี สถานท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน เนื่องจาก
มีห้องปฏิบัติการดนตรีไทยเพียง 2 ห้อง และขนาดของห้องไม่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 

๑๕๑ 

 2) จ านวนนักศึกษามีจ านวนมาก (เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนดนตรีไทย 
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ) แต่จ านวนเครื่องดนตรีไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอนและไม่เพียงพอ  
ต่อจ านวนนักศึกษา 
 3) อาคารเรียนมีการแยกเรียนระหว่างอาคาร 30 คณะครุศาสตร์ และอาคาร 27 
วิทยาลัยการดนตรี ท าให้เมื่อต้องเรียนกับอาจารย์ท่ีอาคารใดหรือต้องการฝึกซ้อมท่ีอาคารใด ต้องขนย้าย  
เครื่องดนตรีไปมาระหว่างตึก ส่งผลให้เครื่องดนตรีช ารุดเสียหาย  
 4) เวลาในการปิดอาคารเรียนส่งผลต่อการฝึกซ้อมของนักศึกษา (ปิดตามเวลาท าการ 
ปิดเสาร์อาทิตย์) ในเวลาราชการไม่สามารถฝึกซ้อมได้เนื่องจากห้องปฏิบัติการทุกห้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  5) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเป็นไปตามจ านวนรับนักศึกษาซึ่งไม่เพียงพอ  
ต่อการสร้างความเป็นเลิศแก่หลักสูตรได้จริง เนื่องจากความเป็นเลิศท่ีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยท้ังคณาจารย์
ผู้เช่ียวชาญท่ีหลากหลายตามแต่ละชนิดของเครื่องดนตรี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญทางดนตรีไทย 
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะสร้างทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์แก่นักศึกษา เครื่องดนตรีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
ซึ่งทุกเรื่องดังกล่าวต้องใช้งบประมาณท้ังส้ิน ท าให้งบประมาณท่ีได้รับแม้จะพยายามรับนักศึกษาเป็นจ านวนมากแล้ว 
ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มท่ี 
  ๖) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานโดยมิได้ขึ้นอยู่กับ
จ านวนนักศึกษา เนื่องจากดนตรีถือเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน หากได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณ และจ ากัดจ านวนรับให้เหมาะสมก็จะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาท้ังในส่วนของครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย การเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญทางดนตรีไทย โครงการ/กิจกรรมท่ีจะสร้างทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์  
แก่นักศึกษา 
  ๗) ควรมีการจัดสรรการใช้งานอาคารเรียนของวิทยาลัยการดนตรีให้ชัดเจนและ 
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากหน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงานต่างได้รับการจัดสรรอาคารของหน่วยงานท่ีชัดเจน  
ซึ่งสถานท่ีท่ีใช้ในปัจจุบันไม่สามารถขยายห้อง หรือหาพื้นท่ีในการจัดการเรียนการสอนได้แล้ว การจัดสรร
ห้องปฏิบัติการดนตรี และห้องซ้อมดนตรีจึงควรได้รับการจัดสรรพื้นท่ีใช้สอยเพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีอยู่ และ
ก าหนดเวลาเปิดปิดอาคารให้เอื้อต่อการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษา ซึ่งการจัดสรรพื้นท่ีอาคารเรียนดังกล่าว  
จะแก้ปัญหาได้ท้ังเรื่องส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และเป็นการส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้มีห้องส าหรับฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นเลิศและศักยภาพของนักศึกษาด้วย 

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
 ๑) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาส่วนใหญ่เป็นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัย
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เช่น ความพร้อมของนักศึกษา จ านวน
ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ความเหมาะสมของภาระงานของคณาจารย์ ความเพียงพอเหมาะสม 
ของเครื่องดนตรี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 2) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติในแต่ละขั้น เช่น ขั้นท่ี 1 จะมีการจัด 
การเรียนการสอนรายวิชา 11 รายวิชา เช่น รายวิชาปฏิบัติระนาดเอก 1 รายวิชา ปฏิบัติซอด้วง 1 รายวิชา
ปฏิบัติปี่ 1 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในบางวันต้องด าเนินไปถึง 21.00 น. เนื่องจากห้องปฏิบัติการและ 
เครื่องดนตรีไม่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้ในเวลาราชการ ส่งผลให้นักศึกษาและคณาจารย์  
เกิดความอ่อนล้าจากการเรียนและการสอน 
 3) มีการจัดกิจกรรมเสริมรายวิชาค่อนข้างมาก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง อาจท าให้กระทบกับวันเวลาในการเรียนรายวิชา และบางครั้งเมื่อต้องขอเวลาเรียน  
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จากอาจารย์ผู้สอนนอกหลักสูตรในรายวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ก็จะท าให้ผู้สอนอาจเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใด
จึงต้องร่วมกิจกรรมเสริมรายวิชาในเวลาเรียน ท้ังนี้ กิจกรรมเสริมรายวิชาส่วนใหญ่เป็นการบริการวิชาการ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นประสานงานให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
 ๑) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ (กิจกรรมเสริมความเป็นครู) 
และกิจกรรมของวิทยาลัยการดนตรี (กิจกรรมเสริมอัตลักษณ์) ท าให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
นักศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเหนื่อยล้า และเกิดความสับสนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2) เนื่องจากข้อจ ากัดของจ านวนผู้สอนท่ีจ าแนกตามเครื่องดนตรี และ
ห้องปฏิบัติการดนตรี ส่งผลให้นักศึกษาบางส่วนต้องเรียนนอกเวลาราชการ ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษาเกิดความ
เหนื่อยล้าจากการเรียนในรายวิชาอื่น และต้องรอเรียนรายวิชาเอกนอกเวลา  
 3) การสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวด หรือการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าร่วมการประกวดต้องใช้งบประมาณของหลักสูตร และต้องใช้เวลาในช่วงเสาร์ -อาทิตย์  
ซึ่งต้องท าเรื่องในการขอใช้ห้องเรียน อาคารเรียน และอาจารย์ต้องใช้เวลาในการสอนเสริมอื่นมาเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาโดยมิได้รับค่าตอบแทน 

 ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
 การบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานอื่น ๆ เพื่อการจัดการศึกษา

ต้องอาศัยการประสานงานโดยคณาจารย์เป็นหลัก ซึ่งเป็นภาระงานท่ีเพิ่มให้แก่อาจารย์ 
 

๑.๔.๒ สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 
  ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลยั 
  ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 
  ๑) การจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตร ด้านบริหารจัดการระบบ

ติดต่อประสานงานและรองรับการให้บริการแก่นักศึกษาในหลักสูตร เช่น การบริหารจัดการระบบห้องฝึกซ้อม
ดนตรี การดูแลรักษาอุปกรณ์ เบิกใช้เครื่องดนตรีท่ีมีจ านวนมาก ต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตรในการ
ควบคุม ดูแล และการบริหารจัดการของระบบส่วนต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับสถานท่ี และอุปกรณ์ต่างๆท่ีต้องได้รับ
การดูแลรักษา เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ท่ีมีราคาสูง จึงต้องมีระบบการควบคุมโดยเจ้าหน้าท่ีเฉพาะของหลักสูตร 

  ๒) การจัดสรรบุคลากรสนับสนุนงานด้านเอกสาร เนื่องจากหลักสูตรมีกลุ่มวิชาเลือก
ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานด้านดนตรีในปัจจุบันและมีความเฉพาะเจาะจงทางเครื่องดนตรีเอก 
ท าให้หลักสูตรมีรายวิชาเป็นจ านวนมากซึ่งส่งผลให้มีอัตราอาจารย์พิเศษจ านวนมากตามรายวิชา ท าให้อาจารย์
ประจ าต้องมาดูแลเรื่องเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้มีภาระหน้าท่ีมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการเรียนการสอน 

  ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ๑) เนื่องจากวัสดุด้านดนตรีมีราคาสูงจึงท าให้เกิดการสับสนในการตีความ 
ของฝ่ายพัสดุว่าเป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุ 
 ๒) ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ ส่ือด้านดนตรีท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน หรืออุปกรณ์ท่ีมีของ College of Music ท่ีต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล เนื่องจาก
อุปกรณ์มีราคาสูงจึงต้องรองบประมาณแผ่นดิน เช่น Concert Grand Piano และ Smart Music  
 ๓) อาคารเรียนมีหลายจุดต้องเคล่ือนย้ายเครื่องดนตรีในการเรียนท าให้เครื่องดนตรี
เกิดความเสียหาย  

๑๕๓ 

 4) ควรจัดสรรห้องเรียนขนาดใหญ่ ห้องเรียนบรรยาย ห้องเรียนปฏิบัติการรวมวง 
และห้องฝึกปฏิบัติเด่ียวในฝึกซ้อมใหเ้พียงพอต่อจ านวนนักศึกษา    

 5) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อและดูแลครุภัณฑ์ดนตรีหรือค่าใช้จ่าย
ในการขอรับการตรวจมาตรฐานท่ีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน College of Music ระดับสากล ซึ่งอาจส่งผลต่อ 
การยกระดับ College of Music, BSRU ให้เทียบเท่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในการเป็น College of Music  
ซึ่งอาจส่งผลต่อการแข่งขันทางการศึกษาทางด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยต่อไปในภายภาคหน้า 
   ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
 ๑) อาจารย์ผู้สอนบางท่านมีองค์ความรู้ชุดเก่าท่ีควรได้รับการพัฒนาเพื่อให ้
ผู้เรียนได้รับเนื้อหาการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 ๒) กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรได้รับการตรวจสอบจากองค์กรวิชาชีพ 
ทางดนตรี เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีทิศทางหรือการใช้องค์ความรู้ท่ีถูกต้อง 
  ๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้รับการประเมินคุณภาพโดยการเขียน
เอกสารรายงาน (ประกันคุณภาพ) จึงไม่สะท้อนถึงความเป็นจริง  
  ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
 นักศึกษายังไม่เข้าใจถึงการเรียนดนตรี นักศึกษาส่วนมากมีปัญหาด้านการเงิน 
ท าให้ไม่มีเครื่องดนตรีในการฝึกซ้อมส่วนตัวหรือต้องท างานพิเศษเพื่อหารายได้เพื่อมาใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนของนักศึกษา 
  ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๑) การยกระดับ College of Music, BSRU ให้เทียบเท่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
ในการเป็น College of Music เพื่อความคล่องตัวในการประสานงานกับหน่วยงานด้านดนตรีท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ  
  ๒) การเลือกใช้แบบฟอร์มหรือการเขียนประกันคุณภาพท่ีตรงตามวิชาชีพด้านปฏิบัติ 
  ๓) การขอรับการตรวจมาตรฐานท่ีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน College of Music 
ระดับสากล จากหน่วยงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจงทางวิชาชีพ  
  ๔) การลดภาระงานเอกสารท่ีไม่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ลงหรือ 
ให้อัตราก าลังฝ่ายสนับสนุนมาด าเนินการแทน เพื่อให้อาจารย์ได้ใช้เวลากับการสอน การท าผลงานทางวิชาการ หรือ
งานวิจัยท่ีส่งผลต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยโดยตรง 
  ๕) การเปิดรับแนวคิดในการบริหาร การด าเนินการ หรือแนวคิดทางวิชาการ 
ท่ีเป็นแนวคิดใหม่ท่ีมาจากบุคลากรภายในท่ีพบปัญหาจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้องค์กรของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้น าทางการบริหาร ทางด้านความคิด ด้านวิชาการ แนวใหม่ 
  ๖) การค านึงถึงบริบทของหรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นตัวต้ังในการ
บริหารหรือทิศทางของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความแตกต่างท่ีเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้
หลักสูตรต่าง ๆ มีความเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น 
 

 คณะกรรมการติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

 ๑. ขอขอบคุณและขอช่ืนชมวิทยาลัยการดนตรีท่ีมีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  นั้น ต้องด าเนินการร่วมกัน ทางคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย จะน าปัญหาต่าง ๆ ไปช้ีแจงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 
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 4) ควรจัดสรรห้องเรียนขนาดใหญ่ ห้องเรียนบรรยาย ห้องเรียนปฏิบัติการรวมวง 
และห้องฝึกปฏิบัติเด่ียวในฝึกซ้อมใหเ้พียงพอต่อจ านวนนักศึกษา    

 5) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อและดูแลครุภัณฑ์ดนตรีหรือค่าใช้จ่าย
ในการขอรับการตรวจมาตรฐานท่ีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน College of Music ระดับสากล ซึ่งอาจส่งผลต่อ 
การยกระดับ College of Music, BSRU ให้เทียบเท่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในการเป็น College of Music  
ซึ่งอาจส่งผลต่อการแข่งขันทางการศึกษาทางด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยต่อไปในภายภาคหน้า 
   ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
 ๑) อาจารย์ผู้สอนบางท่านมีองค์ความรู้ชุดเก่าท่ีควรได้รับการพัฒนาเพื่อให ้
ผู้เรียนได้รับเนื้อหาการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 ๒) กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรได้รับการตรวจสอบจากองค์กรวิชาชีพ 
ทางดนตรี เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีทิศทางหรือการใช้องค์ความรู้ท่ีถูกต้อง 
  ๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้รับการประเมินคุณภาพโดยการเขียน
เอกสารรายงาน (ประกันคุณภาพ) จึงไม่สะท้อนถึงความเป็นจริง  
  ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
 นักศึกษายังไม่เข้าใจถึงการเรียนดนตรี นักศึกษาส่วนมากมีปัญหาด้านการเงิน 
ท าให้ไม่มีเครื่องดนตรีในการฝึกซ้อมส่วนตัวหรือต้องท างานพิเศษเพื่อหารายได้เพื่อมาใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนของนักศึกษา 
  ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๑) การยกระดับ College of Music, BSRU ให้เทียบเท่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
ในการเป็น College of Music เพื่อความคล่องตัวในการประสานงานกับหน่วยงานด้านดนตรีท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ  
  ๒) การเลือกใช้แบบฟอร์มหรือการเขียนประกันคุณภาพท่ีตรงตามวิชาชีพด้านปฏิบัติ 
  ๓) การขอรับการตรวจมาตรฐานท่ีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน College of Music 
ระดับสากล จากหน่วยงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจงทางวิชาชีพ  
  ๔) การลดภาระงานเอกสารท่ีไม่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ลงหรือ 
ให้อัตราก าลังฝ่ายสนับสนุนมาด าเนินการแทน เพื่อให้อาจารย์ได้ใช้เวลากับการสอน การท าผลงานทางวิชาการ หรือ
งานวิจัยท่ีส่งผลต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยโดยตรง 
  ๕) การเปิดรับแนวคิดในการบริหาร การด าเนินการ หรือแนวคิดทางวิชาการ 
ท่ีเป็นแนวคิดใหม่ท่ีมาจากบุคลากรภายในท่ีพบปัญหาจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้องค์กรของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้น าทางการบริหาร ทางด้านความคิด ด้านวิชาการ แนวใหม่ 
  ๖) การค านึงถึงบริบทของหรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นตัวต้ังในการ
บริหารหรือทิศทางของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความแตกต่างท่ีเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้
หลักสูตรต่าง ๆ มีความเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น 
 

 คณะกรรมการติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

 ๑. ขอขอบคุณและขอช่ืนชมวิทยาลัยการดนตรีท่ีมีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  นั้น ต้องด าเนินการร่วมกัน ทางคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย จะน าปัญหาต่าง ๆ ไปช้ีแจงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 
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  ๓) ควรพิจารณาอนุมัติงบประมาณการสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เฉพาะทางของวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๔) ควรพิจารณาอนุมัติงบประมาณการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร
ช้ันเรียนของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน 
  ๕) ควรมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางท้ังพื้นฐานและเฉพาะทางของสาขาท่ีสามารถใช้
ร่วมกันได้ ซึ่งจะได้คุณภาพตามมาตรฐาน ลดความซ้ าซ้อนของทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอนและวิจัยให้พร้อมอยู่เสมอ 
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

1) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์นักศึกษามีความไม่พร้อมของอุปกรณ์การเรียน 
นักศึกษาบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ จึงท าให้ไม่สามารถท าตามตัวอย่างท่ีอาจารย์ท าให้ดูได้  

2) การเรียนออนไลน์ท าให้นักศึกษาเข้าเรียนไม่ตรงเวลา สมาธิในการเรียนของนักศึกษา
น้อยกว่าการเรียนในห้องเรียนมาก เนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อม 

3) การเรียนออนไลน์นั้นนักศึกษาแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าอินเตอร์เน็ตต่อเดือนมาก 
เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ (ไม่มีเน็ตบ้าน) และต้องใช้เรียนในวิชาอื่น ๆ                         
เป็นเวลานาน อาทิตย์ละประมาณ 21 ช่ัวโมง และสัญญาณการส่ือสารสะดุด โดยเฉพาะเวลาสอน                      
ด้วยเครือข่ายในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจเป็นในส่วนของเครือข่ายท่ีนักศึกษาใช้ เหตุเพราะนักศึกษาบางคน                
มีต้นทุนท่ีจ ากัดในเรื่องนี้ และเป็นเหตุส่วนหนึ่งท่ีท าให้นักศึกษาบางคนมีภาระค่าใช้จ่ายท่ีต้องท างานพิเศษ                  
ท าให้พลาดการเรียนในรายวิชา หรือต้องท างานไปด้วยเรียนไปด้วย และปัญหาความเร็วของอินเตอร์เน็ต                
ของนักศึกษา ท าให้การส่งงาน/ส่งข้อสอบ ล่าช้ากว่าก าหนด 

4) นักศึกษามีภาระท่ีต้องท าใบงานหลายใบงาน หลายวิชา ท าให้ส่งงานล่าช้ามาก  
อีกท้ังนักศึกษาไม่สนใจติดตามดูวีดีโอย้อนหลัง ท าให้การเรียนและวัดผลไม่อาจท าตามช่วงเวลาได้  
เพราะผู้เรียนบางส่วนไม่มีวินัยในการบริหารการเรียน และนักศึกษาส่วนใหญ่เกือบท้ังหมดใช้โทรศัพท์ในการเรียน 
ซึ่งมีขนาดจอท่ีเล็กท าให้ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตอบโต้โดยการเขียนตอบจึงท าได้ไม่สะดวก 

5) คุณภาพของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง และผู้เรียนบางส่วน  
ยังขาดความใส่ใจ และความรับผิดชอบในการเรียน ซึ่งก็จะส่งผลต่อผลการเรียนและไม่ส าเร็จการศึกษา  
ตามระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

6) พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาค่อนข้างน้อย จึงท าให้มีปัญหาในรายวิชาท่ีมี
การค านวณ 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 

1) การสอนออนไลน์  สัญญาณอินเทอร์ เน็ตและโปรแกรมการสอนไม่ เสถียร  
ท าให้การเรียนขาดช่วงไม่ต่อเนื่อง 

2) บางรายวิชาเน้นการค านวณและวิชาปฏิบัติ ท าให้เกิดความยากในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาดังกล่าว 

3) การสอนออนไลน์ นักศึกษาเข้ามาในระบบแต่ไม่ได้สนใจเรียน เนื่องจากครูถาม
ค าถามไปแต่ไม่มีการตอบกลับ ท าให้ไม่แน่ใจว่านักศึกษาเข้าใจหรือไม่ 

4) การเรียนการสอนออนไลน์ไม่สามารถวัดและประเมินผลในรายวิชาบางหัวข้อได้ 
5) การจัดการเรียนในรูปแบบออนไลน์การใช้โปรแกรม zoom มีความเสถียรของสัญญาณ

มากกว่า Microsoft team แต่โปรแกรม ZOOM ท่ีใช้อยู่เป็น version ใช้ฟรี จึงสอนได้เพียง 40 นาที และ 
ต้องเข้าระบบใหม่ ท าให้เสียเวลา 

๑๕๔ 

 ๒. ขอช่ืนชมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรีท่ีสามารถรักษา 
ช่ือเสียงด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไว้ได้ 
 ๓. ขอช่ืนชมแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการดนตรี ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น
สอดคล้องกับบริบทได้ดีมาก 
 ๔. ควรมีการแก้ไขการจัดระบบการยืม – คืน เครื่องดนตรี เพื่อช่วยป้องกันเครื่องดนตรี 
สูญหาย หรือช ารุดได้ในระดับหนึ่ง  
 ๕. การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตรสามารถพัฒนาตัวช้ีวัดได้เอง  
โดยเสนอผ่านสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมั ติแล้วก็เสนอ สกอ. เพื่อให้รับทราบต่อไป หรือ
วิทยาลัยการดนตรีสามารถใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA ได้ หรือวิทยาลัยการดนตรีอาจใช้เกณฑ์
ของ สกอ. เดิม แต่ใส่องค์ประกอบและตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

๖.ควรท าวิจัยค้นคว้าเพื่อหารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Learning) ซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลัก อันจะท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

                  ๗. ควรมีคณะกรรมการร่วมในการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื่อดูแลการผลิตและพัฒนาครูของคณะต่าง ๆ ท่ีอยู่แยกคณะกันนั้นให้มีสมรรถนะความเป็นครู 
โดยก าหนดสมรรถนะความเป็นครูตามเงื่อนไขของคุรุสภา และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และให้หลักสูตรครู
ของทุกคณะปฏิบัติตามเงื่อนไขของคุรุสภาท่ีต้องสร้างวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครูภายใต้เงื่อนไข
เหมือนกัน  

 

 ๑.๕ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี  
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 
  ๑) การท างานในระดับสาขา มีภาระจ้างอาจารย์ด้วยงบประมาณบ ารุงการศึกษา 
ของสาขาวิชาฯ ท่ียังไม่เข้าสู่งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ก าหนด  
แต่ในการจัดจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ทางสาขาวิชามีงบประมาณในการจัดจ้างจ ากัด 
  ๒) การท างานในระดับสาขา ยังขาดบุคลากรสายสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน
ด้านธุรการ จึงอาจส่งผลท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ในบางครั้งเกิดความไม่คล่องตัว เพราะอาจารย์ในสาขาวิชาฯ 
ต้องเป็นผู้ด าเนินการเองและขาดความช านาญในขั้นตอนการด าเนินการ 
  ๓) ขอรับการสนับสนุนอัตราก าลังต าแหน่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีเป็นลักษณะการจ้างอาจารย์ช่ัวคราวโดยใช้เงินบ ารุงการศึกษา (บ .กศ.)  
ของสาขาวิชา ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานโดยมิได้ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษา 
หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และจ ากัดจ านวนรับให้เหมาะสมก็จะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๔) ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาการท างานของอาจารย์  
 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
  ๑) การใช้งบประมาณต่าง ๆ ค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ 
จะพิจารณาจากอัตราคงอยู่ของจ านวนนักศึกษาท่ีมี จึงอาจส่งผลกระทบในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่อง
วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนท้ังในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ รวมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานท่ี 
และห้องเรียนให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน 
  ๒) ควรเพิ่มการใหทุ้นการศึกษาส าหรับนักศึกษาในสาขาให้มากขึ้น 
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  ๓) ควรพิจารณาอนุมัติงบประมาณการสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เฉพาะทางของวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๔) ควรพิจารณาอนุมัติงบประมาณการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร
ช้ันเรียนของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน 
  ๕) ควรมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางท้ังพื้นฐานและเฉพาะทางของสาขาท่ีสามารถใช้
ร่วมกันได้ ซึ่งจะได้คุณภาพตามมาตรฐาน ลดความซ้ าซ้อนของทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอนและวิจัยให้พร้อมอยู่เสมอ 
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

1) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์นักศึกษามีความไม่พร้อมของอุปกรณ์การเรียน 
นักศึกษาบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ จึงท าให้ไม่สามารถท าตามตัวอย่างท่ีอาจารย์ท าให้ดูได้  

2) การเรียนออนไลน์ท าให้นักศึกษาเข้าเรียนไม่ตรงเวลา สมาธิในการเรียนของนักศึกษา
น้อยกว่าการเรียนในห้องเรียนมาก เนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อม 

3) การเรียนออนไลน์นั้นนักศึกษาแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าอินเตอร์เน็ตต่อเดือนมาก 
เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ (ไม่มีเน็ตบ้าน) และต้องใช้เรียนในวิชาอื่น ๆ                         
เป็นเวลานาน อาทิตย์ละประมาณ 21 ช่ัวโมง และสัญญาณการส่ือสารสะดุด โดยเฉพาะเวลาสอน                      
ด้วยเครือข่ายในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจเป็นในส่วนของเครือข่ายท่ีนักศึกษาใช้ เหตุเพราะนักศึกษาบางคน                
มีต้นทุนท่ีจ ากัดในเรื่องนี้ และเป็นเหตุส่วนหนึ่งท่ีท าให้นักศึกษาบางคนมีภาระค่าใช้จ่ายท่ีต้องท างานพิเศษ                  
ท าให้พลาดการเรียนในรายวิชา หรือต้องท างานไปด้วยเรียนไปด้วย และปัญหาความเร็วของอินเตอร์เน็ต                
ของนักศึกษา ท าให้การส่งงาน/ส่งข้อสอบ ล่าช้ากว่าก าหนด 

4) นักศึกษามีภาระท่ีต้องท าใบงานหลายใบงาน หลายวิชา ท าให้ส่งงานล่าช้ามาก  
อีกท้ังนักศึกษาไม่สนใจติดตามดูวีดีโอย้อนหลัง ท าให้การเรียนและวัดผลไม่อาจท าตามช่วงเวลาได้  
เพราะผู้เรียนบางส่วนไม่มีวินัยในการบริหารการเรียน และนักศึกษาส่วนใหญ่เกือบท้ังหมดใช้โทรศัพท์ในการเรียน 
ซึ่งมีขนาดจอท่ีเล็กท าให้ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตอบโต้โดยการเขียนตอบจึงท าได้ไม่สะดวก 

5) คุณภาพของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง และผู้เรียนบางส่วน  
ยังขาดความใส่ใจ และความรับผิดชอบในการเรียน ซึ่งก็จะส่งผลต่อผลการเรียนและไม่ส าเร็จการศึกษา  
ตามระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

6) พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาค่อนข้างน้อย จึงท าให้มีปัญหาในรายวิชาท่ีมี
การค านวณ 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 

1) การสอนออนไลน์  สัญญาณอินเทอร์ เน็ตและโปรแกรมการสอนไม่ เสถียร  
ท าให้การเรียนขาดช่วงไม่ต่อเนื่อง 

2) บางรายวิชาเน้นการค านวณและวิชาปฏิบัติ ท าให้เกิดความยากในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาดังกล่าว 

3) การสอนออนไลน์ นักศึกษาเข้ามาในระบบแต่ไม่ได้สนใจเรียน เนื่องจากครูถาม
ค าถามไปแต่ไม่มีการตอบกลับ ท าให้ไม่แน่ใจว่านักศึกษาเข้าใจหรือไม่ 

4) การเรียนการสอนออนไลน์ไม่สามารถวัดและประเมินผลในรายวิชาบางหัวข้อได้ 
5) การจัดการเรียนในรูปแบบออนไลน์การใช้โปรแกรม zoom มีความเสถียรของสัญญาณ

มากกว่า Microsoft team แต่โปรแกรม ZOOM ท่ีใช้อยู่เป็น version ใช้ฟรี จึงสอนได้เพียง 40 นาที และ 
ต้องเข้าระบบใหม่ ท าให้เสียเวลา 
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 ๒. ขอช่ืนชมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรีท่ีสามารถรักษา 
ช่ือเสียงด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไว้ได้ 
 ๓. ขอช่ืนชมแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการดนตรี ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น
สอดคล้องกับบริบทได้ดีมาก 
 ๔. ควรมีการแก้ไขการจัดระบบการยืม – คืน เครื่องดนตรี เพื่อช่วยป้องกันเครื่องดนตรี 
สูญหาย หรือช ารุดได้ในระดับหนึ่ง  
 ๕. การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตรสามารถพัฒนาตัวช้ีวัดได้เอง  
โดยเสนอผ่านสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมั ติแล้วก็เสนอ สกอ. เพื่อให้รับทราบต่อไป หรือ
วิทยาลัยการดนตรีสามารถใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA ได้ หรือวิทยาลัยการดนตรีอาจใช้เกณฑ์
ของ สกอ. เดิม แต่ใส่องค์ประกอบและตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

๖.ควรท าวิจัยค้นคว้าเพื่อหารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Learning) ซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลัก อันจะท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

                  ๗. ควรมีคณะกรรมการร่วมในการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื่อดูแลการผลิตและพัฒนาครูของคณะต่าง ๆ ท่ีอยู่แยกคณะกันนั้นให้มีสมรรถนะความเป็นครู 
โดยก าหนดสมรรถนะความเป็นครูตามเงื่อนไขของคุรุสภา และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และให้หลักสูตรครู
ของทุกคณะปฏิบัติตามเงื่อนไขของคุรุสภาท่ีต้องสร้างวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครูภายใต้เงื่อนไข
เหมือนกัน  

 

 ๑.๕ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี  
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 
  ๑) การท างานในระดับสาขา มีภาระจ้างอาจารย์ด้วยงบประมาณบ ารุงการศึกษา 
ของสาขาวิชาฯ ท่ียังไม่เข้าสู่งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ก าหนด  
แต่ในการจัดจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ทางสาขาวิชามีงบประมาณในการจัดจ้างจ ากัด 
  ๒) การท างานในระดับสาขา ยังขาดบุคลากรสายสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน
ด้านธุรการ จึงอาจส่งผลท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ในบางครั้งเกิดความไม่คล่องตัว เพราะอาจารย์ในสาขาวิชาฯ 
ต้องเป็นผู้ด าเนินการเองและขาดความช านาญในขั้นตอนการด าเนินการ 
  ๓) ขอรับการสนับสนุนอัตราก าลังต าแหน่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีเป็นลักษณะการจ้างอาจารย์ช่ัวคราวโดยใช้เงินบ ารุงการศึกษา (บ .กศ.)  
ของสาขาวิชา ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานโดยมิได้ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษา 
หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และจ ากัดจ านวนรับให้เหมาะสมก็จะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๔) ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาการท างานของอาจารย์  
 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
  ๑) การใช้งบประมาณต่าง ๆ ค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ 
จะพิจารณาจากอัตราคงอยู่ของจ านวนนักศึกษาท่ีมี จึงอาจส่งผลกระทบในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่อง
วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนท้ังในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ รวมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานท่ี 
และห้องเรียนให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน 
  ๒) ควรเพิ่มการใหทุ้นการศึกษาส าหรับนักศึกษาในสาขาให้มากขึ้น 



156๑๕๖ 

6) การสอนวิชาออนไลน์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์จะมีอุปสรรคในการสอน เนื่องจากการสอน
ผ่าน Teams จะไม่แสดงกล่องข้อความ และเครื่องมือโต้ตอบบางชนิดให้นักศึกษาเห็นได้ 

7) ในรายวิชาปฏิบัติไม่สามารถวัดผลได้ เช่น ฝีมือ จินตนาการ ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ
การใช้อุปกรณ์ อีกท้ังนักศึกษาไม่มีเครื่องมือ จึงจ าเป็นต้องท าบันทึกข้อความขอเข้าเรียนในห้องแทน 

8) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมไม่ท่ัวถึง 
9) มีห้องฝึกปฏิบัติการ/ห้องทดลองไม่เพียงพอ 
๑๐) ควรสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  

 ด้ำนงำนวิจัย  
 ควรเพิ่มฐานข้อมูลหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการท าวิจัยมากกว่าปัจจุบัน 
 

 ๑.๕.๑ สำขำวิชำผู้ประกอบกำรอำหำร 
   ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
   ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
  ๑) สถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางด้านอาหาร เนื่องจาก
เพดานต่ า ไม่สามารถติดต้ังระบบดูดควันและอากาศได้ 
  ๒) งบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
  ๓) ขอรับการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตรฯ 
เช่น สถานท่ี อุปกรณ์ งบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ ของหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพของนักศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
  ๑) ทางด้านทฤษฎี ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผลกระทบ  
ท่ีเกิดขึ้น คือ นักศึกษาไม่พร้อมต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์จากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์การเรียน อินเตอร์เน็ต 
ทักษะความรู้ด้านการใช้เครื่องมือในการเรียนออนไลน์ 
  ๒) ทางด้านปฏิบัติการ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น คือ นักศึกษาขาดทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนปฏิบัติการทางอาหาร ขาดทักษะ
การเรียนและการท างานเป็นกลุ่ม 
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
  การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ท าให้นักศึกษาขาดทักษะทางด้านการปฏิบัติการ
ทางอาหาร 
 ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ท าให้การติดต่อส่ือสารและการด าเนินการส่งเอกสารเป็นไปด้วยความติดขัดและล่าช้า 
 

 ๑.๕.๒ สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
   ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
   ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 

   ๑) มีคณาจารย์สังกัดหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คนเท่ากับ
เกณฑ์ท่ีก าหนด ท าให้ไม่สามารถลาศึกษาต่อในวันเวลาปกติได้ 
   ๒) ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือในงานบริหารจัดการและงานโครงการ
ต่าง ๆ ของสาขาวิชา 
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6) การสอนวิชาออนไลน์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์จะมีอุปสรรคในการสอน เนื่องจากการสอน
ผ่าน Teams จะไม่แสดงกล่องข้อความ และเครื่องมือโต้ตอบบางชนิดให้นักศึกษาเห็นได้ 

7) ในรายวิชาปฏิบัติไม่สามารถวัดผลได้ เช่น ฝีมือ จินตนาการ ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ
การใช้อุปกรณ์ อีกท้ังนักศึกษาไม่มีเครื่องมือ จึงจ าเป็นต้องท าบันทึกข้อความขอเข้าเรียนในห้องแทน 

8) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมไม่ท่ัวถึง 
9) มีห้องฝึกปฏิบัติการ/ห้องทดลองไม่เพียงพอ 
๑๐) ควรสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  

 ด้ำนงำนวิจัย  
 ควรเพิ่มฐานข้อมูลหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการท าวิจัยมากกว่าปัจจุบัน 
 

 ๑.๕.๑ สำขำวิชำผู้ประกอบกำรอำหำร 
   ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
   ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
  ๑) สถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางด้านอาหาร เนื่องจาก
เพดานต่ า ไม่สามารถติดต้ังระบบดูดควันและอากาศได้ 
  ๒) งบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
  ๓) ขอรับการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตรฯ 
เช่น สถานท่ี อุปกรณ์ งบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ ของหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพของนักศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
  ๑) ทางด้านทฤษฎี ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผลกระทบ  
ท่ีเกิดขึ้น คือ นักศึกษาไม่พร้อมต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์จากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์การเรียน อินเตอร์เน็ต 
ทักษะความรู้ด้านการใช้เครื่องมือในการเรียนออนไลน์ 
  ๒) ทางด้านปฏิบัติการ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น คือ นักศึกษาขาดทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนปฏิบัติการทางอาหาร ขาดทักษะ
การเรียนและการท างานเป็นกลุ่ม 
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
  การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ท าให้นักศึกษาขาดทักษะทางด้านการปฏิบัติการ
ทางอาหาร 
 ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ท าให้การติดต่อส่ือสารและการด าเนินการส่งเอกสารเป็นไปด้วยความติดขัดและล่าช้า 
 

 ๑.๕.๒ สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
   ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
   ด้ำนทรัพยำกร บุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 

   ๑) มีคณาจารย์สังกัดหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คนเท่ากับ
เกณฑ์ท่ีก าหนด ท าให้ไม่สามารถลาศึกษาต่อในวันเวลาปกติได้ 
   ๒) ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือในงานบริหารจัดการและงานโครงการ
ต่าง ๆ ของสาขาวิชา 

๑๕๗ 

  ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
   ๑) ขอรับงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริมสนับสนุนทักษะอาชีพส าหรับ
นักศึกษา ซึ่งทางสาขาวิชาได้ท ารายการของบประมาณครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ไม่ได้
รับการพิจารณาต้ังแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 
   ๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ห้องปฏิบัติการต้นแบบและ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการส่ิงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี 3 มิติและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ และศูนย์เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ 

  ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
   ด้านการเรียนการสอน ขาดห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านและอุปกรณ์สนับสนุน 
ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
   ๑) นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ท่ีแตกต่างกัน ท าให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดกิจกรรม
เสริมให้แกน่ักศึกษาเพื่อให้สามารถเรียนได้ทันกัน 
   ๒) ด้านเศรษฐกิจ นักศึกษาส่วนใหญ่มีครอบครัวท่ีประสบปัญหาด้านการเงิน  
ท าให้ไม่มีทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการพัฒนาตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์/โน้ตบุค และอุปกรณ์อื่น ๆ  ตามมาตรฐาน 
ท่ีสาขาก าหนด ท าให้นักศึกษาขาดก าลังใจในการเรียน ประกอบกับนักศึกษาต้องหารายได้พิเศษส าหรับใช้จ่าย
ส่วนตัว 
   ๓) ด้านสังคม ขาดสมาธิในการเรียนเนื่องจากมีส่ิงเร้ารอบตัว เช่น ส่ือ Social 
media/ Facebook/ Line และเพื่อน ๆ  
 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

1. ขอช่ืนชมคณบดี และคณะผู้บริหาร ท่ีได้สร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมนี้ขึ้นมา โดยการจัดต้ังคณะเริ่มต้นนั้นมีอาจารย์เพียง ๕๐ คน แต่สามารถบริหารงานของคณะ 
ได้เป็นท่ีประจักษ์ 

2. ขอช่ืนชมทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีจัดการเรียนการสอน
ด้วย Outcome-based education ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Activity-based Learning, Student- 
centered, Problem-based Learning    

3. ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน (WIL) เนื่องจากหลักสูตร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้นสอดรับกับการเรียนการสอนแบบนี้  

4. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน (WIL) ท้ัง ๙ 
รูปแบบ เนื่องจากสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้โดยผสมผสานกับจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based 
Education ได้ 

5. ควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม โดยอาจท าความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยอื่นท่ีมีช่ือเสียงทางด้านวิศวกรรม  

6. ควรพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวกับระบบราง โดยเริ่มจากการแลกเปล่ียนอาจารย์ การเชิญมาเป็นอาจารย์ร่วมสอน หรือเชิญเป็นวิทยากรให้
ความรู้ต่าง ๆ  

7. ควรหาผู้ร่วมลงทุน (Partner) โดยการหาความร่วมมือในการท่ีจะพัฒนาหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน ไปจนถึงการฝึกปฏิบัติ และการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ อาทิ กรุงเทพมหานคร 
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ซึ่งมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ หรืออาจจะเป็นหน่วยงานอื่นท่ีมีความพร้อมท่ีจะสามารถสนับสนุน
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยให้เป็นความร่วมมือท่ีได้ผลประโยชน์ร่วมกัน (Neutral Benefit) 

8. ควรมีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนแบบให้สะสมหน่วยกิตได้ และควรควบรวมหลักสูตร
ท่ีคล้ายกันให้เป็นแขนงเดียวกัน 

9. ควรรวมงานวิจัยหลาย ๆ สาขามาท างานวิจัยร่วมกันให้เป็นงานวิจัยใหญ่ของคณะ 

10. ควรจัดท าโครงการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยเสนอครั้งละ 1 โครงการและ
ด าเนินการให้เป็นขั้นตอนตามล าดับ 

11. ควรใช้การประชาสัมพันธ์จากศิษย์เก่า ในลักษณะรุ่นพี่เชิญชวนรุ่นน้องให้มาเรียน 
อาจท าให้ได้จ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 

 

 ๑.๖ คณะวิทยำกำรจัดกำร  
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนบุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน)  
 ๑) บางหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบ 
 ๒) บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอในต าแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ เช่น นักคอมพิวเตอร์ 
นักออกแบบกราฟิก 
 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
  ๑) เนื่องจากห้องเรียนมีประตู หน้าต่างช ารุด ลิฟต์เสียบ่อย ต้องการงบประมาณสนับสนุน
การปรับปรุงอาคารโดยเฉพาะห้องเรียนและลิฟต์ 
  ๒) งบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียนท้ังอาคาร 15 ช้ัน ครุภัณฑ์ประจ า
ห้องเรียน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ และลิฟต์ เนื่องจากอาคาร 7 เป็นอาคารท่ีมีอายุการใช้งานเกินกว่า 20 ปี ควรมีการ
เปล่ียนลิฟต์ใหม่ หรือปรับปรุงห้องเรียน ประตู หน้าต่างท่ีช ารุด 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 

๑) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ท าให้คณะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในท่ีต้ังได้ จึงท าให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาปฏิบัติ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา  
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 ๒) นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียนออนไลน์เป็นเวลานาน / นักศึกษาไม่ต้ังใจเรียน  
เปิดหน้าจอค้างไว้ / นักศึกษาไม่สนใจ อาจารย์เรียกตอบก็ไม่มีการตอบสนอง / นักศึกษาบางคนมีงานพิเศษ
หรือท ากิจกรรมอื่นในช่วงเรียนออนไลน์ท าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง / การเข้าเรียนตรงเวลา ปกติในการเรียนการสอน
จะมีการวัดด้านจริยธรรม เรื่อง ความตรงต่อเวลา / แต่ด้วยการสอนผ่านระบบ นักศึกษามักอ้างว่าไม่มีสัญญาณ 
สัญญาณหลุดเข้าไม่ได้บ้าง ท าให้ผู้สอนต้องอนุโลม เนื่องด้วยข้อจ ากัดเหล่านี้ ซึ่งไม่สามารถรู้ได้ว่าจริงหรือไม่ 
 ๓) การสอนแบบ การ Brainstorming ท าได้ยากมาก ไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา 
 ๔) การสอนรายวิชาปฏิบัติ : นักศึกษาไม่เข้าใจบทเรียน ขาดโอกาสปฏิบัติจริง นักศึกษา 
ขาดแรงจูงใจท่ีจะเรียน ครูผู้สอนต้องพยายามสร้างบรรยากาศท่ีสนุกสนาน / นักศึกษากลับบ้านต่างจังหวัด
และคืนห้องพักในกรุงเทพ ดังนั้นเมื่อมีการสลับมาเรียนในห้องเรียนปฏิบัติการ ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถมา
เรียนได้ 
 ๕) การสอนออนไลน์รายวิชาค านวณหรือรายวิชาท่ีมีเนื้อหาซับซ้อน : นักศึกษาไม่เข้าใจ 
การสอนในช้ันต้องสอนซ้ า ถามความเข้าใจหลายรอบ ยิ่งสอนออนไลน์ยิ่งสอบถามยาก รวมถึงรายวิชา 
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ซึ่งมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ หรืออาจจะเป็นหน่วยงานอื่นท่ีมีความพร้อมท่ีจะสามารถสนับสนุน
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยให้เป็นความร่วมมือท่ีได้ผลประโยชน์ร่วมกัน (Neutral Benefit) 

8. ควรมีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนแบบให้สะสมหน่วยกิตได้ และควรควบรวมหลักสูตร
ท่ีคล้ายกันให้เป็นแขนงเดียวกัน 

9. ควรรวมงานวิจัยหลาย ๆ สาขามาท างานวิจัยร่วมกันให้เป็นงานวิจัยใหญ่ของคณะ 

10. ควรจัดท าโครงการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยเสนอครั้งละ 1 โครงการและ
ด าเนินการให้เป็นขั้นตอนตามล าดับ 

11. ควรใช้การประชาสัมพันธ์จากศิษย์เก่า ในลักษณะรุ่นพี่เชิญชวนรุ่นน้องให้มาเรียน 
อาจท าให้ได้จ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 

 

 ๑.๖ คณะวิทยำกำรจัดกำร  
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนบุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน)  
 ๑) บางหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบ 
 ๒) บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอในต าแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ เช่น นักคอมพิวเตอร์ 
นักออกแบบกราฟิก 
 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
  ๑) เนื่องจากห้องเรียนมีประตู หน้าต่างช ารุด ลิฟต์เสียบ่อย ต้องการงบประมาณสนับสนุน
การปรับปรุงอาคารโดยเฉพาะห้องเรียนและลิฟต์ 
  ๒) งบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียนท้ังอาคาร 15 ช้ัน ครุภัณฑ์ประจ า
ห้องเรียน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ และลิฟต์ เนื่องจากอาคาร 7 เป็นอาคารท่ีมีอายุการใช้งานเกินกว่า 20 ปี ควรมีการ
เปล่ียนลิฟต์ใหม่ หรือปรับปรุงห้องเรียน ประตู หน้าต่างท่ีช ารุด 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 

๑) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ท าให้คณะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในท่ีต้ังได้ จึงท าให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาปฏิบัติ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา  
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 ๒) นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียนออนไลน์เป็นเวลานาน / นักศึกษาไม่ต้ังใจเรียน  
เปิดหน้าจอค้างไว้ / นักศึกษาไม่สนใจ อาจารย์เรียกตอบก็ไม่มีการตอบสนอง / นักศึกษาบางคนมีงานพิเศษ
หรือท ากิจกรรมอื่นในช่วงเรียนออนไลน์ท าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง / การเข้าเรียนตรงเวลา ปกติในการเรียนการสอน
จะมีการวัดด้านจริยธรรม เรื่อง ความตรงต่อเวลา / แต่ด้วยการสอนผ่านระบบ นักศึกษามักอ้างว่าไม่มีสัญญาณ 
สัญญาณหลุดเข้าไม่ได้บ้าง ท าให้ผู้สอนต้องอนุโลม เนื่องด้วยข้อจ ากัดเหล่านี้ ซึ่งไม่สามารถรู้ได้ว่าจริงหรือไม่ 
 ๓) การสอนแบบ การ Brainstorming ท าได้ยากมาก ไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา 
 ๔) การสอนรายวิชาปฏิบัติ : นักศึกษาไม่เข้าใจบทเรียน ขาดโอกาสปฏิบัติจริง นักศึกษา 
ขาดแรงจูงใจท่ีจะเรียน ครูผู้สอนต้องพยายามสร้างบรรยากาศท่ีสนุกสนาน / นักศึกษากลับบ้านต่างจังหวัด
และคืนห้องพักในกรุงเทพ ดังนั้นเมื่อมีการสลับมาเรียนในห้องเรียนปฏิบัติการ ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถมา
เรียนได้ 
 ๕) การสอนออนไลน์รายวิชาค านวณหรือรายวิชาท่ีมีเนื้อหาซับซ้อน : นักศึกษาไม่เข้าใจ 
การสอนในช้ันต้องสอนซ้ า ถามความเข้าใจหลายรอบ ยิ่งสอนออนไลน์ยิ่งสอบถามยาก รวมถึงรายวิชา 

๑๕๙ 

ท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด นักศึกษาไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
ตอบข้อซักถามเหมือนบรรยายในช้ันเรียนได้ 
 ๖) ปัญหาด้านความเสถียรของสัญญาณไวไฟท่ีใช้ในการเรียนการสอน (สอนท่ีมหาวิทยาลัย 
ห้องพักอยู่ชั้นสูง ซึ่งสัญญาณอาจติดขัด ท าให้หลุดบ่อย) 

 ๗) นักศึกษาไม่มีความรู้ด้าน IT นักศึกษาแก้ปัญหาการใช้ระบบออนไลน์ด้วยตัวเองไม่ได้  
มีนักศึกษามาขอยกเลิกวิชาเรียนเนื่องจากพบปัญหาด้านการใช้สารสนเทศ และไม่มีผู้ให้ค าปรึกษา 
 ๘) การสอบวัดผลการเรียนรู้ท าได้ยาก ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการวัดผลมีระดับ
ลดลง เมื่อมอบหมายงานส่งออนไลน์ พบว่ามีท่ีผิดเหมือนกันจ านวนมาก ลักษณะคล้ายคัดลอกกันมาส่ง 
 ๙) การเรียนการสอนออนไลน์ มีความแตกต่างของแต่ละ Application ท่ีใช้ในการสอน 
ปกติใช้ MS team ซึ่งสะดวกระบุช่ือนักศึกษาชัดเจน แต่มักมีปัญหาในการเข้าห้องในช่วงแรกของช่ัวโมง 
นักศึกษาเข้าไปรอผิดห้องบ้าง แต่จากท่ีสอบถาม App. Zoom เป็นท่ีนิยมของนักศึกษา แต่ต้องเข้าบ่อยหลายรอบ
ในแต่ละครั้งท่ีสอนเพราะไม่มี License 
 ๑๐) อาจารย์ผู้สอนสอนหลายวิชาจึงต้องพยายามหาวิธีการสอน ทดลองในหลายรูปแบบ / 
สภาพแวดล้อมท่ีบ้านอาจารย์ไม่เหมาะกับการสอน / อาจารย์มีภาระงานท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการสอนในภาวะปกติ    
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
  ๑) นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องท างานเพื่อหารายได้มาเป็นทุนการศึกษาท าให้เวลาท่ีใช้กับ
การศึกษาน้อยลง 
  ๒) นักศึกษามีปัญหาด้านอินเตอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์บางครั้งไม่เสถียร โดยนักศึกษา
บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับแพ็คเกจอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเป็นเพียงแพ็คเกจรายวันท าให้เรียนออนไลน์ในแต่ละครั้ง 
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครือข่ายเป็นจ านวนมาก นักศึกษาบางรายใช้ Internet 4G ไม่ใช้ Wifi ท าให้เมื่อเรียน
พร้อมกันหลายวิชาจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
  ๓) นักศึกษาไม่มีเครื่องมือท่ีพร้อมส าหรับการเรียนออนไลน์ เช่น ส่วนมากนักศึกษามี
โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวในการเรียน เมื่อมีการใช้งานท่ีต่อเนื่องเป็นเวลาหลายช่ัวโมง ท าให้
โทรศัพท์มือถือช ารุด จนต้องเอาไปซ่อม และไม่มีส าหรับใช้เรียนในสัปดาห์ต่อมา เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่                   
ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คใช้งาน 
  ๔) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมท่ีนักศึกษาอยู่ ไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียน 
  ๕) นักศึกษามีการบ้านและรายงานมาก เครียดในการเรียน บางวิชาอาจารย์ไม่ยืดหยุ่น 
ส่ังการบ้านและรายงานปริมาณมาก แล้วให้ไปหาข้อมูลท่ีมหาวิทยาลัย ไม่ให้อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต  
ท้ังท่ีมหาวิทยาลัยส่ังปิด ส่งผลกระทบต่อเวลาสอนของวิชาอื่น  
 

 ๑.๖.๑ สำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
  ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
   ด้ำนบุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 
  สาขาวิชาก าลังด าเนินการขอเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนส าหรับการเบิกยืมคืน
อุปกรณ์ และการดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ียังขาดแคลน การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นอุปกรณ์ทุกชนิดส าหรับการถ่ายท า
ยังต้องเบิกกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโดยตรงไปอีกระยะหนึ่ง กรณีห้องท างานของคณาจารย์ในสาขาวิชายังไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนอาจารย์ ในการนี้ทางสาขาวิชาก าลังด าเนินเรื่องขอพื้นท่ีในปี ๒๕๖๕ ต่อไป 
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 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
  ๑) สาขาวิชายังประสบกับการไม่มีพื้นท่ี หรือสถานท่ีในการเก็บอุปกรณ์ของสาขาฯ 
และห้องปฏิบัติการ Post-Production เช่น ห้องตัดต่อ (Film Editing) ห้อง Color Grading ห้องบันทึกเสียงและ
ผสมเสียง (Recording and Sound Mixing) ห้องออกแบบดนตรีประกอบ (Original Score) ห้องเทคนิค 
การสร้างภาพพิเศษ (Visual Effects) เป็นต้น ห้องท่ียกตัวอย่างดังกล่าวยังไม่มีเพียงพอส าหรับนักศึกษา 
รวมถึงห้องท างานของคณาจารย์ในสาขาวิชา การแก้ปัญหาเบื้องต้นจะด าเนินการ เพื่อขอช้ันท่ีตึก ๒ ช้ัน ๘ 
และช้ัน ๙ เพื่อด าเนินการแก้ปัญหาต่อไป 
  ๒) สาขาวิชาขอความอนุเคราะห์สถานท่ีและงบประมาณในการสร้างห้องตัดต่อ 
(Film Editing) ห้องแก้สีในงานภาพยนตร์ (Color Grading) ห้องบันทึกเสียงและผสมเสียง (Recording and 
Sound Mixing) ห้องออกแบบดนตรีประกอบ (Original Score) ห้องเทคนิคการสร้างภาพพิเศษ (Visual 
Effects) ห้องฉายภาพยนตร์ส้ันขนาดเล็ก (Mini Theatre) ห้องเก็บอุปกรณ์ส าหรับถ่ายท าภาพยนตร์ เช่น 
อุปกรณ์กล้อง ดอลล่ี และเครน เป็นต้น การขอห้องท่ียกตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นทางสาขาวิชายังไม่มีส าหรับ
การเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาของนักศึกษาโดยตรง  
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
  การจัดการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติของสาขาฯ มีการปรับตัวในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากทางสาขาเริ่มปรับตัวในยุคชีวิตวิถีใหม่  
โดยได้ด าเนินโครงการท าส่ือออนไลน์ THAIMOOC ในวิชาทฤษฎีภาพยนตร์ ส าหรับนักศึกษาปี 1 จะแล้วเสร็จ
เรียบร้อย และพร้อมเผยแพร่ส าหรับการศึกษาเทอม 1/64 และจะรีบด าเนินการในรายวิชาถัด ๆ ไป เพื่อรองรับ
การศึกษาแบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น 
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
  สาขาวิชามีการปรับพื้นฐานนักศึกษาก่อนเข้าเรียนในช้ันปีท่ี ๑ และในรายวิชา 
ต่าง ๆ มีการปรับให้เน้นการปฏิบัติมากขึ้นในแต่ละรายวิชา เพื่อฝึกฝนให้มีทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์  
ให้มากยิ่งขึ้น และมีกิจกรรมต่อเนื่องในทุกช้ันปี ท้ังนี้ ทางสาขาวิชามีการจัดโครงการ “ค่ายสร้างหนังครั้งท่ี ๗” 
และโครงการ “ผลิตภาพยนตร์ขนาดยาวของสาขาวิชา ครั้งท่ี ๕” เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวงการภาพยนตร์ 
ท่ีต้องการนักศึกษาท่ีจบแล้วไปท างานได้ทันที 
 

 ๑.๖.๒ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
   ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลยั 
   ด้ำนบุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 
   ๑) การจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนท่ีรับผิดชอบประสานงานและด าเนินงาน 
ด้านเอกสาร เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างจ าเป็นต้องอาศัยการเตรียมงานท้ังการประสานและการจัดท าเอกสาร 
   ๒) การจัดสรรอาจารย์ท่ีรับผิดชอบในบางรายวิชาท่ีจ าเป็นในหลักสูตร โดยเฉพาะ
วิชาภาษาอังกฤษ ถึงแม้อาจารย์ท่ีมีอยู่จะสามารถสอนภาษาอังกฤษได้ แต่มีภาระงานสอนท่ีจ าเป็นในรายวิชาท่ี
เป็นวิชาชีพ ท าให้ไม่สามารถรับสอนได้ นอกจากนี้ในส่วนของภาษาท่ี ๓ โดยเฉพาะภาษาจีน ซึ่งอาจารย์
จ าเป็นต้องจัดหาอาจารย์จากภายนอกมาสอน ท าให้หลักสูตรต้องรับภาระเกี่ยวกับงบประมาณในการจ้าง
อาจารย์พิเศษ 
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  ๑) สาขาวิชายังประสบกับการไม่มีพื้นท่ี หรือสถานท่ีในการเก็บอุปกรณ์ของสาขาฯ 
และห้องปฏิบัติการ Post-Production เช่น ห้องตัดต่อ (Film Editing) ห้อง Color Grading ห้องบันทึกเสียงและ
ผสมเสียง (Recording and Sound Mixing) ห้องออกแบบดนตรีประกอบ (Original Score) ห้องเทคนิค 
การสร้างภาพพิเศษ (Visual Effects) เป็นต้น ห้องท่ียกตัวอย่างดังกล่าวยังไม่มีเพียงพอส าหรับนักศึกษา 
รวมถึงห้องท างานของคณาจารย์ในสาขาวิชา การแก้ปัญหาเบื้องต้นจะด าเนินการ เพื่อขอช้ันท่ีตึก ๒ ช้ัน ๘ 
และช้ัน ๙ เพื่อด าเนินการแก้ปัญหาต่อไป 
  ๒) สาขาวิชาขอความอนุเคราะห์สถานท่ีและงบประมาณในการสร้างห้องตัดต่อ 
(Film Editing) ห้องแก้สีในงานภาพยนตร์ (Color Grading) ห้องบันทึกเสียงและผสมเสียง (Recording and 
Sound Mixing) ห้องออกแบบดนตรีประกอบ (Original Score) ห้องเทคนิคการสร้างภาพพิเศษ (Visual 
Effects) ห้องฉายภาพยนตร์ส้ันขนาดเล็ก (Mini Theatre) ห้องเก็บอุปกรณ์ส าหรับถ่ายท าภาพยนตร์ เช่น 
อุปกรณ์กล้อง ดอลล่ี และเครน เป็นต้น การขอห้องท่ียกตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นทางสาขาวิชายังไม่มีส าหรับ
การเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาของนักศึกษาโดยตรง  
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
  การจัดการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติของสาขาฯ มีการปรับตัวในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากทางสาขาเริ่มปรับตัวในยุคชีวิตวิถีใหม่  
โดยได้ด าเนินโครงการท าส่ือออนไลน์ THAIMOOC ในวิชาทฤษฎีภาพยนตร์ ส าหรับนักศึกษาปี 1 จะแล้วเสร็จ
เรียบร้อย และพร้อมเผยแพร่ส าหรับการศึกษาเทอม 1/64 และจะรีบด าเนินการในรายวิชาถัด ๆ ไป เพื่อรองรับ
การศึกษาแบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น 
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
  สาขาวิชามีการปรับพื้นฐานนักศึกษาก่อนเข้าเรียนในช้ันปีท่ี ๑ และในรายวิชา 
ต่าง ๆ มีการปรับให้เน้นการปฏิบัติมากขึ้นในแต่ละรายวิชา เพื่อฝึกฝนให้มีทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์  
ให้มากยิ่งขึ้น และมีกิจกรรมต่อเนื่องในทุกช้ันปี ท้ังนี้ ทางสาขาวิชามีการจัดโครงการ “ค่ายสร้างหนังครั้งท่ี ๗” 
และโครงการ “ผลิตภาพยนตร์ขนาดยาวของสาขาวิชา ครั้งท่ี ๕” เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวงการภาพยนตร์ 
ท่ีต้องการนักศึกษาท่ีจบแล้วไปท างานได้ทันที 
 

 ๑.๖.๒ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
   ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลยั 
   ด้ำนบุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 
   ๑) การจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนท่ีรับผิดชอบประสานงานและด าเนินงาน 
ด้านเอกสาร เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างจ าเป็นต้องอาศัยการเตรียมงานท้ังการประสานและการจัดท าเอกสาร 
   ๒) การจัดสรรอาจารย์ท่ีรับผิดชอบในบางรายวิชาท่ีจ าเป็นในหลักสูตร โดยเฉพาะ
วิชาภาษาอังกฤษ ถึงแม้อาจารย์ท่ีมีอยู่จะสามารถสอนภาษาอังกฤษได้ แต่มีภาระงานสอนท่ีจ าเป็นในรายวิชาท่ี
เป็นวิชาชีพ ท าให้ไม่สามารถรับสอนได้ นอกจากนี้ในส่วนของภาษาท่ี ๓ โดยเฉพาะภาษาจีน ซึ่งอาจารย์
จ าเป็นต้องจัดหาอาจารย์จากภายนอกมาสอน ท าให้หลักสูตรต้องรับภาระเกี่ยวกับงบประมาณในการจ้าง
อาจารย์พิเศษ 
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  ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
   ๑) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรม เนื่องจากหลักสูตรฯ เน้นการฝึก
ปฏิบัติให้เกิดทักษะ จึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และความ
ช านาญ  
   ๒) การสนับสนุนส่ือวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง
กับความต้องการให้มีห้องเรียน สถานท่ีเรียนและห้องพิเศษต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น ห้องปฏิบัติการทางการ
ท่องเท่ียว การโรงแรม ห้องคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบปฏิบัติการทางการท่องเท่ียว เป็นต้น 
   ๓) การจัดสรรการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการใช้อาคาร
สถานท่ีต่าง ๆ เช่น ค านึงถึงขนาดของห้องและจ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ 
   ๔) การปรับปรุงสถานท่ีซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางการท่องเท่ียว ให้มีความน่าสนใจ
และดึงดูดผู้เรียนภายใต้สถานการณ์วิกฤติท่ีท าให้คนสนใจเลือกเรียนด้านการท่องเท่ียวน้อยลง แต่หากสถานการณ์
คล่ีคลาย การท่องเท่ียวฟื้นตัว หลักสูตรจะได้มีความพร้อมท่ีจะรับนักศึกษาท่ีจะมาช่วยขับเคล่ือนการท่องเท่ียว
และเศรษฐกิจไทยได้อีกครั้ง 
   ๕) ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ของหลักสูตรฯ 
เช่น การเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ การเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ การพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ 
  ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
   ๑) การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียนไว้ 
ในกิจกรรมแต่ละครั้ง ท าให้บางครั้งการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากบางกิจกรรมต้องมีก าหนดการจัดในช่วงปลายเทอม ซึ่งผลการประเมินนั้นต้องน ามาใช้ในในรายวิชา 
ในภาคเรียนนั้น ๆ ด้วย อาจท าให้การส่งผลการเรียนล่าช้าออกไป (หลักสูตรฯ ค านึงถึงความเหมาะสมในการ 
จัดกิจกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ต้องออกนอกสถานท่ี จึงมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็นตัวแปรส าคัญ) 
   ๒) การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นช่วงการแพร่ระบาดของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้การฝึกปฏิบัติ เป็นการฝึก
แบบจ าลอง ผ่านรูปแบบออนไลน์ และ ณ สถานท่ีต้ังบางส่วน ท าให้การฝึกปฏิบัติอาจไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
   ๓) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นการส่งเสริมภาวะการมีงานท า 
  ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
   ๑) หลักสูตรฯ เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การให้ความรู้และทักษะในวิชาชีพ 
   ๒) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่องความใฝ่รู้และทักษะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ท่ีเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ อันประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ด้าน ได้แก่ 
คุณลักษณะด้านความรู้ คือ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและกล้าแสดงออก รักการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
คุณลักษณะด้านความคิด คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ 
แต่ผู้เรียนมีข้อดีเรื่องของการกล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็น 
   ๓) บัณฑิตของกลุ่มการโรงแรมส่วนใหญ่จบไปสามารถปฏิบัติงานในโรงแรมได้  
แต่ยังมีปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักสูตร 
การท่องเท่ียวดังนั้นการใช้ภาษาเฉพาะด้านการโรงแรมจึงมีน้อยมาก 
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  ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
   ๑) ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
หน่วยงานภายนอกมีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จึงท าให้โครงการต่าง ๆ ต้องถูกเล่ือน 
ชะลอ และบางกิจกรรมต้องยุติลง 
   ๒) ควรจัดผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานเข้ามาดูแลจัดการสนับสนุนหลักสูตรเกี่ยวกับ
ความเป็นเลิศท้ังการประสานงาน งานธุรการ และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้กับทุกหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานในหลักสูตร และลดภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรฯ 
   

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

1. ขอช่ืนชมคณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรท่ีมีการท างานแบบมุ่งการเปล่ียนแปลง 
ในเชิงสร้างสรรค์และสามารถน าพาคณะไปได้ไกล 

2. ขอช่ืนชมด้านการสร้างแบรนด์ให้แก่องค์กร และการน าความเส่ียงมาบริหารงานอย่างจริงจัง 

3. ควรร่วมมือกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นการออกแบบทางเชิงวิศวะ โดยน า SDS มาก าหนด และออกแบบตราสัญลักษณ์ 
ท่ีเป็นสากล GSS กับ NFPA และงานวิจัยควรท าหลายคณะร่วมกันจะได้เป็นงานวิจัยช้ินใหญ่ 

4. ควรขยายผลให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการสร้าง ผลิตผลงานให้ชัดเจน 

5. ควรจัดท าแผนการของบประมาณให้ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของลิฟต์โดยสาร  
ถ้าซ่อมบ ารุงแล้วไม่คุ้มค่ากับการท่ีจะซื้อใหม่ ทางคณะควรจะต้องเสนอแผนให้ชัดเจนกับทางมหาวิทยาลัย  
เพื่อจัดซื้อ และในส่วนของการของบประมาณปรับปรุงห้อง ควรจัดท าเป็นระยะพร้อมมีแบบต่าง ๆ  อย่างชัดเจน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

6. ควรสร้างความร่วมมือในด้าน ๆ  อื่นเพิ่มมากขึ้น เช่น การขยายความร่วมมือไปสู่ต่างประเทศ 
หรือมีการแลกเปล่ียนด้านต่าง ๆ กับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกัน การแลกเปล่ียน
อาจารย์ หรือการพัฒนาบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 

7. ควรผลักดันสาขาทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความโดดเด่น และควรใช้รูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน (WIL) กับทุกหลักสูตร ท้ัง ๙ รูปแบบ เนื่องจากสามารถน ามาปรับ
ประยุกต์ใช้โดยผสมผสานกับจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education ได้ 

๘. ควรรายงานผลการเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาท่ีรับจริงกับแผนการรับประจ าปี 
 

 ๑.๗ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนกำรวิจัย  
 ๑) คณะมีงานท่ีหลากหลาย งานเอกสารมากมาย ท าให้ต้องบริหารจัดการงานหลาย ๆ 
อย่างพร้อมกัน จึงไม่สามารถทุ่มเทให้กับงานวิจัยได้อย่างเต็มท่ี 
 ๒) ควรลดขั้นตอนการด าเนินงานให้น้อยลง ลดงานเอกสาร เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการท างาน หากมีขั้นตอนและงานเอกสารมาก จะท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการท าวิจัย 
 ๓) ควรให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพิ่มเงินทุนวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา 
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  ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
   ๑) ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
หน่วยงานภายนอกมีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จึงท าให้โครงการต่าง ๆ ต้องถูกเล่ือน 
ชะลอ และบางกิจกรรมต้องยุติลง 
   ๒) ควรจัดผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานเข้ามาดูแลจัดการสนับสนุนหลักสูตรเกี่ยวกับ
ความเป็นเลิศท้ังการประสานงาน งานธุรการ และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้กับทุกหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานในหลักสูตร และลดภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรฯ 
   

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

1. ขอช่ืนชมคณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรท่ีมีการท างานแบบมุ่งการเปล่ียนแปลง 
ในเชิงสร้างสรรค์และสามารถน าพาคณะไปได้ไกล 

2. ขอช่ืนชมด้านการสร้างแบรนด์ให้แก่องค์กร และการน าความเส่ียงมาบริหารงานอย่างจริงจัง 

3. ควรร่วมมือกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นการออกแบบทางเชิงวิศวะ โดยน า SDS มาก าหนด และออกแบบตราสัญลักษณ์ 
ท่ีเป็นสากล GSS กับ NFPA และงานวิจัยควรท าหลายคณะร่วมกันจะได้เป็นงานวิจัยช้ินใหญ่ 

4. ควรขยายผลให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการสร้าง ผลิตผลงานให้ชัดเจน 

5. ควรจัดท าแผนการของบประมาณให้ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของลิฟต์โดยสาร  
ถ้าซ่อมบ ารุงแล้วไม่คุ้มค่ากับการท่ีจะซื้อใหม่ ทางคณะควรจะต้องเสนอแผนให้ชัดเจนกับทางมหาวิทยาลัย  
เพื่อจัดซื้อ และในส่วนของการของบประมาณปรับปรุงห้อง ควรจัดท าเป็นระยะพร้อมมีแบบต่าง ๆ  อย่างชัดเจน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

6. ควรสร้างความร่วมมือในด้าน ๆ  อื่นเพิ่มมากขึ้น เช่น การขยายความร่วมมือไปสู่ต่างประเทศ 
หรือมีการแลกเปล่ียนด้านต่าง ๆ กับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกัน การแลกเปล่ียน
อาจารย์ หรือการพัฒนาบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 

7. ควรผลักดันสาขาทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความโดดเด่น และควรใช้รูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน (WIL) กับทุกหลักสูตร ท้ัง ๙ รูปแบบ เนื่องจากสามารถน ามาปรับ
ประยุกต์ใช้โดยผสมผสานกับจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education ได้ 

๘. ควรรายงานผลการเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาท่ีรับจริงกับแผนการรับประจ าปี 
 

 ๑.๗ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนกำรวิจัย  
 ๑) คณะมีงานท่ีหลากหลาย งานเอกสารมากมาย ท าให้ต้องบริหารจัดการงานหลาย ๆ 
อย่างพร้อมกัน จึงไม่สามารถทุ่มเทให้กับงานวิจัยได้อย่างเต็มท่ี 
 ๒) ควรลดขั้นตอนการด าเนินงานให้น้อยลง ลดงานเอกสาร เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการท างาน หากมีขั้นตอนและงานเอกสารมาก จะท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการท าวิจัย 
 ๓) ควรให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพิ่มเงินทุนวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา 
 
 
 

๑๖๓ 

 ด้ำนกำรรับนักศึกษำ 
 ๑) มีปัญหาหรืออุปสรรคในภาพรวมของคณะ คือ เกิดจากจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนรับ ส่งผลโดยตรงต่องบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รวมท้ังปัญหาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
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 ๒) ควรเพิ่มหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะเพื่อแนะแนวศึกษาต่อและ
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 ๓) ควรลดขั้นตอนการรับนักศึกษาให้น้อยลง และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาสมัคร
เรียนให้มากท่ีสุด 
 ด้ำนงบประมำณ 
 ๑) คณะและสาขาวิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยน้อยไม่เพียงพอ 
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 ๔) การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อาจารย์และนักศึกษาต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายส าหรับ

อินเตอร์เน็ต 
 ๕) อาจารย์ผู้สอนติดต่อนักศึกษายาก ถึงแม้จะมีไลน์กลุ่มแต่ไม่ว่าสามารถเข้ากลุ่มได้             
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 ๙) ควรปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต และควรมีช่องทางให้นักศึกษาใช้งานอินเตอร์เน็ต 
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 ๑๐) ควรจัดอบรมให้นักศึกษาใช้ระบบออนไลน์ในการเรียน หรือมีส่ือท่ีนักศึกษาสามารถ
เข้าไปศึกษาเองได้ 

 ๑๑) ควรอนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ แต่มีมาตรการควบคุมเพิ่มส าหรับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ๑๒) ในอนาคตหากยังคงมีการแพร่ระบาดของเช้ืออุบัติใหม่ในปัจจุบันและอนาคต  
ต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถพัฒนางานด้านปฏิบัติการ หากไม่สามารถพัฒนาได้ทันให้พิจารณา 
การหมุนเวียนนักศึกษา และจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มแล้วควบคุมการแพร่ระบาด โดยสามารถคิดแทน
ภาระงานเพิ่มเติมได้ 

 ๑๓) ควรจัดให้มีระบบการยืม - คืน โน้ตบุ๊ค กรณีท่ีต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์ 
ส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ จะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียน 

 ๑๔) ควรจัดเจ้าหน้าท่ีช่วยจัดท าส่ือการสอน ตัดต่อคลิปการเรียนการสอน 
 

๑.๗.๑ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (ค.บ.) 
  ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
  ด้ำนบุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 

  ๑) อาจารย์มีภาระงานในการท างานเอกสารค่อนข้างมาก ส่งผลให้เวลาในการ
พัฒนาตนเองและท าผลงานทางวิชาการลดลง 
  ๒) การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูลนานาชาติท่ีอยู่ในควอไทล์สูง ๆ หรือ
มี Impact Factor มักจะมีค่าตีพิมพ์ค่อนข้างสูง ท าให้ไม่สามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ได้ 
   ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
   ๑) ควรปรับงบประมาณสนับสนุนส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีมี 
Impact Factor 
   ๒) ควรจัดระบบการจองห้องเรียนให้มีระบบและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้
ทราบว่าห้องเรียนท้ังหมดท่ีมีนั้นเพียงพอหรือไม่ 
   ๓) ควรจัดสรรการใช้ห้องเรียนให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ร่วมกันในแต่ละสาขา 
   ๔) ควรยืดหยุ่นเวลาปิดอาคาร หรือปรับรูปแบบการเข้าออกตึกให้อยู่ในรูปแบบ
อัตโนมัติในช่วงเวลานอกเวลาราชการ 
   ๕) ควรอัพเดทระบบ ERP จัดซื้อจัดจ้างให้รองรับการใช้งานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
และควรมีคู่มือท่ีแสดงขั้นตอนการกรอกในระบบ ในส่วนท่ีอาจารย์จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารหลักสูตร 
   ๖) ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรม Zoom เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและนิเทศนักศึกษา 
   ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
   ๑) ในสถานการณ์ปัจจุบัน การเรียนการสอน Online เป็นการยากในการ
ประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีต้องมีการเขียนอธิบายและมีการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
ท าให้นักศึกษาบางส่วนมีการทุจริตในการทดสอบ 
   ๒) นักศึกษาหลายคนไม่มีความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
ท าให้การท างานบางอย่าง นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติได้ 
   ๓) ควรจัดอบรมในเรื่องการประเมินผล Online ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้มีคุณภาพ 
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๑๖๕ 

  ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๑) การรับทราบหลักสูตรโดย สป.อว.ค่อนข้างช้า ส่งผลต่อการกู้ กยศ.ของนักศึกษา  
  ๒) การอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ยังไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น ระบบประกันคุณภาพ
ยังไม่สมบูรณ์และรองรับการท างานท่ีดีเพียงพอ 
  ๓) การด าเนินเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ควรพัฒนาให้เป็นระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การเซ็นอนุมัติการลาออก การเพิ่มถอนรายวิชา การลงทะเบียน
เรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๔) ระบบสนับสนุนการท าประกันคุณภาพด้านวิชาการ เช่น มคอ.3 มคอ.5  
ของรายวิชาศึกษาท่ัวไป และวิชาชีพครู ควรมีความพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ก่อนช่วงระยะเวลาประกันคุณภาพ 
และควรก ากับให้รายวิชาเหล่านี้ ด าเนินการตามกฎเกณฑ์เช่นเดียวกันกับสาขาวิชา 
  ๕) ควรมีระบบรองรับการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ท่ีอ านวยความสะดวกให้แต่ละ
สาขาวิชาใช้ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และควรมีระบบติดตามนักศึกษาเกี่ยวกับการรายงานตัว โดยท่ีไม่สร้าง
ภาระใหแ้ก่สาขาวิชามากเกินไป 
  ๖) ระบบฐานข้อมูลของอาจารย์จากหน่วยงานกองบริหารงานบุคคล ส านักทะเบียน 
และส่วนอื่น ๆ ควรมีการเช่ือมโยงกันและอัพเดทข้อมูลอย่างรวดเร็ว 
  ๗) ข้อมูลของนักศึกษา เกี่ยวกับสถานะต่าง ๆ ควรอัพเดทในระบบทันทีท่ีมีการอนุมัติ 
เช่น การลาออกของนักศึกษา เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในการท าประกันคุณภาพ  
  ๘) ควรวางระบบการท างานโดยลดการท างานซ้ าซ้อน หรืองานเอกสารท่ีไม่จ าเป็น
ออกจากภาระงานของอาจารย์ 
  ๙) จากนโยบายของมหาวิทยาลัย ท่ีต้องการเป็น SMART University ควรปรับให้
ทุกระบบด าเนินการได้ทาง Online มากขึ้น และท าให้แต่ละระบบด าเนินการง่าย มีคู่มือการใช้ให้แก่คณาจารย์ 
 

 ๑.๗.๒ สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 
   ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
   ด้ำนบุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 
   สืบเนื่องจากจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา มีมากกว่าจ านวน
นักศึกษาท่ีก าหนดไว้ตามแผนการรับใน มคอ.2 (30 คน) ดังนี้ ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา จ านวน 38 คน 
ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษา จ านวน 41 คน และปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษา จ านวน 47 คน และ 
มีนักศึกษาตกค้างแต่ละปีการศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ควรมีการเตรียม
อัตราก าลังด้านบุคลากร ท้ังอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามอัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ 
และอัตราส่วนนักศึกษาต่อเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ ตามท่ีสภาเทคนิคการแพทย์ก าหนด 
   ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
   ๑) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีห้องบรรยาย จ านวน 1 ห้อง ส าหรับนักศึกษา
ท้ัง 3 ช้ันปี (ช้ันปีท่ี 2 - 4) จึงท าให้ต้องใช้ห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนบรรยายร่วมด้วย  
นอกจากนี้สาขาวิชายังขาดห้องกิจกรรมนักศึกษาตามข้อก าหนดของสภาเทคนิคการแพทย์ (ทางมหาวิทยาลัย 
ได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการสร้างห้องบรรยายและกิจกรรมนักศึกษาแล้ว)  ควรสนับสนุน
งบประมาณส าหรับจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  
(โดยทางสาขาวิชาจะต้ังของบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2566) 
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   ๒) สืบเนื่องจากจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา มีมากกว่าจ านวน
นักศึกษาท่ีก าหนดไว้ตามแผนการรับใน มคอ.2 (30 คน) ดังนี้ ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา จ านวน 38 คน 
ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษา จ านวน 41 คน และปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษา จ านวน 47 คน  
ทางสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จึงมีความประสงค์ของบประมาณสนับสนุนส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน เพื่อให้มีสัดส่วนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่อจ านวนนักศึกษาขณะเรียน
ปฏิบัติการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคนิคการแพทย์ และเกณฑ์การรับรอง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และรับรองสถาบันการศึกษา (สภาเทคนิคการแพทย์) 
เช่น กล้องจุลทรรศน์ ตู้ชีวนิรภัยระดับ 2 เครื่องปั่นทางธนาคารโลหิต เป็นต้น (โดยทางภาควิชาจะต้ังขอ 
งบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2566) 
   ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
   สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทางสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์จึงได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีโดยใช้วิธีการสอนออนไลน์ ส าหรับภาคปฏิบัติ  
ในบางหัวข้อได้ใช้วิธีการสอนออนไลน์หรือวิธีการสอนอื่น  ๆ ท่ีเหมาะสม ท าให้นักศึกษาไม่สามารถฝึก
ปฏิบัติการได้ครบถ้วนนอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนออนไลน์ นักศึกษาบางคนอาจมี
ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยี จึงอาจส่งผลให้การเรียนรู้ของนักศึกษาท าได้ไม่เต็มท่ี 
   ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
   หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เป็นหลักสูตรท่ีเน้นทักษะด้านการฝึกปฏิบั ติ   
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้นักศึกษาต้องดูคลิป VDO  
ในภาคปฏิบัติบางหัวข้อ และยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริง ท าให้ภาควิชาต้องนัดนักศึกษามาฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม  
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลง 
  ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  ทางสาขาวิชามีการท า MOU กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ในการจัดการเรียน 
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต อาจารย์ในภาควิชามีการท าวิจัยร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
 

 ๑.๗.๓ สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
   ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
   ด้ำนบุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 
   ๑) อาจารย์ สาขาวิชาฯ มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเท่ากับ 1 : 18 ซึ่งเกินกว่า
ท่ีสภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนดไว้ไม่เกิน 1 : ๘ และสาขาวิชาฯ ยังขาดอาจารย์ท่ีต้องไปประจ าตามสถานท่ี 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ (ซึ่งทางแหล่งฝึกให้ข้อเสนอแนะมาว่า
ควรมีอาจารย์ไปอยู่กับนักศึกษาในช่วงฝึกฯ เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อท่ีอาจารย์จะได้ควบคุมให้ได้
คุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนด รวมท้ังในค าแนะน ากับนักศึกษาในขณะการฝึก)  ซึ่งถ้าให้อาจารย์ ท่ีมีอยู่
ในตอนนี้ไปประจ าท่ีแหล่งฝึก จะท าให้ขาดอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้อาจารย์ผู้สอนท่ีมีเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
และอาจารย์มีภารกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้ค าปรึกษาเรื่องการเรียน 
   ๒) สายสนับสนุน (เจ้าหน้าท่ี) ในข้อบังคับของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ระบุไว้
ว่าจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีประจ าสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน และในปัจจุบันสาขาวิชาต้องจัดสรรงบประมาณ  
ของสาขาเพื่อจ้างฝ่ายสนับสนุน  ท าให้งบประมาณของสาขาวิชามีจ ากัด ท่ีจะด าเนินการด้านกิจกรรมต่าง  ๆ 
รวมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีมีภาระงานในสาขาวิชา ดังนี้ 
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   ๒) สืบเนื่องจากจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา มีมากกว่าจ านวน
นักศึกษาท่ีก าหนดไว้ตามแผนการรับใน มคอ.2 (30 คน) ดังนี้ ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา จ านวน 38 คน 
ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษา จ านวน 41 คน และปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษา จ านวน 47 คน  
ทางสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จึงมีความประสงค์ของบประมาณสนับสนุนส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน เพื่อให้มีสัดส่วนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่อจ านวนนักศึกษาขณะเรียน
ปฏิบัติการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคนิคการแพทย์ และเกณฑ์การรับรอง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และรับรองสถาบันการศึกษา (สภาเทคนิคการแพทย์) 
เช่น กล้องจุลทรรศน์ ตู้ชีวนิรภัยระดับ 2 เครื่องปั่นทางธนาคารโลหิต เป็นต้น (โดยทางภาควิชาจะต้ังขอ 
งบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2566) 
   ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
   สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทางสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์จึงได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีโดยใช้วิธีการสอนออนไลน์ ส าหรับภาคปฏิบัติ  
ในบางหัวข้อได้ใช้วิธีการสอนออนไลน์หรือวิธีการสอนอื่น  ๆ ท่ีเหมาะสม ท าให้นักศึกษาไม่สามารถฝึก
ปฏิบัติการได้ครบถ้วนนอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนออนไลน์ นักศึกษาบางคนอาจมี
ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลย ีจึงอาจส่งผลให้การเรียนรู้ของนักศึกษาท าได้ไม่เต็มท่ี 
   ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
   หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เป็นหลักสูตรท่ีเน้นทักษะด้านการฝึกปฏิบั ติ   
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้นักศึกษาต้องดูคลิป VDO  
ในภาคปฏิบัติบางหัวข้อ และยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริง ท าให้ภาควิชาต้องนัดนักศึกษามาฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม  
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลง 
  ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  ทางสาขาวิชามีการท า MOU กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ในการจัดการเรียน 
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต อาจารย์ในภาควิชามีการท าวิจัยร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
 

 ๑.๗.๓ สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
   ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
   ด้ำนบุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน) 
   ๑) อาจารย์ สาขาวิชาฯ มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเท่ากับ 1 : 18 ซึ่งเกินกว่า
ท่ีสภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนดไว้ไม่เกิน 1 : ๘ และสาขาวิชาฯ ยังขาดอาจารย์ท่ีต้องไปประจ าตามสถานท่ี 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ (ซึ่งทางแหล่งฝึกให้ข้อเสนอแนะมาว่า
ควรมีอาจารย์ไปอยู่กับนักศึกษาในช่วงฝึกฯ เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อท่ีอาจารย์จะได้ควบคุมให้ได้
คุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนด รวมท้ังในค าแนะน ากับนักศึกษาในขณะการฝึก)  ซึ่งถ้าให้อาจารย์ ท่ีมีอยู่
ในตอนนี้ไปประจ าท่ีแหล่งฝึก จะท าให้ขาดอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้อาจารย์ผู้สอนท่ีมีเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
และอาจารย์มีภารกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้ค าปรึกษาเรื่องการเรียน 
   ๒) สายสนับสนุน (เจ้าหน้าท่ี) ในข้อบังคับของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ระบุไว้
ว่าจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีประจ าสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน และในปัจจุบันสาขาวิชาต้องจัดสรรงบประมาณ  
ของสาขาเพื่อจ้างฝ่ายสนับสนุน  ท าให้งบประมาณของสาขาวิชามีจ ากัด ท่ีจะด าเนินการด้านกิจกรรมต่าง  ๆ 
รวมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีมีภาระงานในสาขาวิชา ดังนี้ 

๑๖๗ 

    - จัดเตรียมและดูแลท าความสะอาดห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 
    - ด าเนินการเรื่องการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ รวมถึงการด าเนินการ
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของสาขาวิชา 
    - ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน ากับนักศึกษาถึงการใช้ ดูแลและรักษาอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
    - บริการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา แก่นักศึกษาและอาจารย์ 
    - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
    - ด าเนินงานธุรการต่าง ๆ ของสาขาวิชา 
   ๓) ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนบุคลากร ได้แก่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ให้แก่สาขาวิชา 
  ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
  ๑) สาขาวิชายังขาดครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาเบื้องต้น เช่น 
เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย (Body composition) หุ่นฉีดยา หุ่นทางการพยาบาล ซึ่งมีความจ าเป็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก 
  ๒) สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนคับแคบ เนื่องจากในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
เช่น วิชาสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ วิชาผู้น าและการสร้างทีมงานพัฒนาสุขภาพ จ าเป็นต้องใช้ห้องที่มี
พ้ืนที่กว้าง เนื่องจากนักศึกษาต้องมีการฝึกปฏิบัติเทคนิคและวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ  ท าให้มีข้อจ ากัด 
ในการจัดเรียนการสอน และแนวโน้มของนักศึกษาที่มาเรียนมีจ านวนเพ่ิมขึ้นนับจากปีการศึกษา 2562 - 2564 
จ านวน 43, 59, 88 ตามล าดับ 
  ๓) เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ท าให้สาขาวิชาไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์
ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนที่มีราคาแพงได้ จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
  ๔) การสนับสนุนครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ๕) การสนับสนุนสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอน และการท ากิจกรรม 
ของสาขา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ห้องเรียนที่มีขนาดรองรับจ านวนนักศึกษาและเหมาะกับการ 
จัดการเรียนการสอน  
  

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

 ๑. ขอขอบคุณ และขอชื่นชมคณบดี คณะผู้บริหารที่ทุ่มเทในการสร้างและพัฒนาคณะ 
ให้ก้าวไกลอย่างเห็นได้ชัด 
 ๒. ขอชื่นชมทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดการเรียนการสอนด้วย Outcome-
based Education ร้อยละ ๑๐๐  
 ๓. ควรมีคณะกรรมการร่วมในการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพ่ือดูแลการผลิตและพัฒนาครูของคณะต่าง ๆ ที่อยู่แยกคณะกันนั้นให้มีสมรรถนะความเป็นครู               
โดยก าหนดสมรรถนะความเป็นครูตามเงื่อนไขของคุรุสภาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และให้หลักสูตร
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคุรุสภาที่ต้องสร้างวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครูโดยมีเงื่อนไขเหมือนกัน 
                      ๔.ควรแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือร่วมจัดการเรียนการสอน
และการผลิตบัณฑิตให้มากยิ่งขึ้น 
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 ๕. ควรจัดท าแผนการของบประมาณให้ชัดเจน โดยจัดท าเป็นระยะ ๆ  เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ตามล าดับความจ าเป็น 
 ๖. ควรผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพครูทางสายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพราะยังมีความต้องการ
ครูด้านนี้อยู่มาก โดยประสานขอโควต้าพิเศษจากกรุงเทพมหานครในการผลิตครูโครงการเอราวัณ 
 ๗. ควรใช้ประโยชน์จากหอดูดาวท่ีมีอยู่ในเชิงหารายได้  โดยปรับปรุงให้สมบูรณ์แล้วเปิด
ให้บริการแก่โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร. ส าหรับการเรียนการสอนดาราศาสตร์ 
 ๘. ควรพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในการผลักดันเรื่องนี้อย่างมาก 
 ๙. ควรใช้การประชาสัมพันธ์จากศิษย์เก่า ในลักษณะรุ่นพี่เชิญชวนรุ่นน้องให้มาเรียนอาจท าให้
ได้จ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 
 ๑๐. ควรเขียนแผนการใช้ห้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อเสนอทางมหาวิทยาลัยให้รับทราบและ
จัดสรรห้องเรียนเพิ่มเติมจากอาคารใหม่ได้ 
 ๑๑. ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
โดยอาจจัดต้ังเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   

 ๑.๘ บัณฑิตวิทยำลัย 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนบุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน)  
 ๑) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยต้องสลับกันปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) ท าให้การประสานงานท่ีต้องการความเร่งด่วน
ติดขัดในบางครั้ง 
 ๒) ขอรับการสนับสนุนอัตราก าลังเพิ่ม 2 อัตรา ในด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้านธุรการ 
เพื่อช่วยขับเคล่ือนการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ท่ีเพิ่มขึ้น ในยุค New normal จ าเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วย
บริหารจัดการให้งานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ๑) ด้านสถานท่ีมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ ห้องพักส าหรับอาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น และจ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นท าให้
ห้องพักส าหรับอาจารย์เพื่อมาปฏิบัติงาน และนัดพบนักศึกษาในยุค New Normal ยังคงไม่เพียงพอ หรือไม่
เหมาะสมเท่าท่ีควร 
 ๒) ขอรับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการการเรียนสอนออนไลน์  
ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์และวัสดุ 
ท่ีทันสมัยเพื่อท าให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม Curriculum mapping 
อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนในยุค New normal ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังคงมีปัญหา
และอุปสรรค คือ ในบางรายวิชาต้องฝึกปฏิบัติร่วมกัน เป็นงานกลุ่มท่ีต้องท าร่วมกันในช้ันเรียน แต่การเรียน
ออนไลน์ท าให้เกิดการประสานงานกลุ่มท่ีล่าช้าในบางครั้ง 
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 ๕. ควรจัดท าแผนการของบประมาณให้ชัดเจน โดยจัดท าเป็นระยะ ๆ  เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ตามล าดับความจ าเป็น 
 ๖. ควรผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพครูทางสายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพราะยังมีความต้องการ
ครูด้านนี้อยู่มาก โดยประสานขอโควต้าพิเศษจากกรุงเทพมหานครในการผลิตครูโครงการเอราวัณ 
 ๗. ควรใช้ประโยชน์จากหอดูดาวท่ีมีอยู่ในเชิงหารายได้  โดยปรับปรุงให้สมบูรณ์แล้วเปิด
ให้บริการแก่โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร. ส าหรับการเรียนการสอนดาราศาสตร์ 
 ๘. ควรพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในการผลักดันเรื่องนี้อย่างมาก 
 ๙. ควรใช้การประชาสัมพันธ์จากศิษย์เก่า ในลักษณะรุ่นพี่เชิญชวนรุ่นน้องให้มาเรียนอาจท าให้
ได้จ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 
 ๑๐. ควรเขียนแผนการใช้ห้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อเสนอทางมหาวิทยาลัยให้รับทราบและ
จัดสรรห้องเรียนเพิ่มเติมจากอาคารใหม่ได้ 
 ๑๑. ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
โดยอาจจัดต้ังเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   

 ๑.๘ บัณฑิตวิทยำลัย 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนบุคลำกร (อำจำรย์ / สำยสนับสนุน)  
 ๑) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยต้องสลับกันปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) ท าให้การประสานงานท่ีต้องการความเร่งด่วน
ติดขัดในบางครั้ง 
 ๒) ขอรับการสนับสนุนอัตราก าลังเพิ่ม 2 อัตรา ในด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้านธุรการ 
เพื่อช่วยขับเคล่ือนการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ท่ีเพิ่มขึ้น ในยุค New normal จ าเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วย
บริหารจัดการให้งานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ๑) ด้านสถานท่ีมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ ห้องพักส าหรับอาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น และจ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นท าให้
ห้องพักส าหรับอาจารย์เพื่อมาปฏิบัติงาน และนัดพบนักศึกษาในยุค New Normal ยังคงไม่เพียงพอ หรือไม่
เหมาะสมเท่าท่ีควร 
 ๒) ขอรับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการการเรียนสอนออนไลน์  
ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ 
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์และวัสดุ 
ท่ีทันสมัยเพื่อท าให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม Curriculum mapping 
อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนในยุค New normal ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังคงมีปัญหา
และอุปสรรค คือ ในบางรายวิชาต้องฝึกปฏิบัติร่วมกัน เป็นงานกลุ่มท่ีต้องท าร่วมกันในช้ันเรียน แต่การเรียน
ออนไลน์ท าให้เกิดการประสานงานกลุ่มท่ีล่าช้าในบางครั้ง 
 

๑๖๙ 

 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
  เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจะเน้นการแสดงความคิดเห็น 
ในช้ันเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา
จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยิ่ง เนื่องจากขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ท าให้บรรยากาศการแลกเปล่ียนมุมมองทางวิชาการไม่กระตุ้นผู้เรียนเท่าท่ีควร 
 ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ต้อง
ปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานกะทันหันบ่อยครั้ง ท าให้เกิดการติดขัดในการติดต่อประสานงานระ หว่าง
หน่วยงาน และเกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูลข่าวสารในการประสานงาน 
 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

1. ขอช่ืนชมคณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรท่ีถึงแม้ว่าจะมีคนน้อยแต่สามารถสร้าง
ผลงานได้มากเป็นท่ีประจักษ์ เป็นท่ีนิยมท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2. ควรสร้างกฎกติกาข้ึนมาใหม่ถึงแนวทางการบริหารอัตราก าลังให้ดีขึ้น 

3. ควรก าหนด Outcome-based Education ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ชัดเจน  

๔. ควรมีห้องสมุดของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีเหมาะกับการค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ 
๕. ควรสร้างลักษณะเด่นเฉพาะของบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๖. ควรมีบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม โดยอาจขอรับการจัดสรรจากหน่วยงานท่ีมีบุคลากรมาก

ให้มาช่วยงานก่อน พร้อมกับการขอรับการจัดสรรอัตราเพิ่มเติมโดยการจัดท าแผนอัตราก าลังให้ชัดเจน 
๗. ควรประสานกับเจ้าของหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาต่ ากว่า ๕ คน หรือหลักสูตรท่ีมีจ านวนน้อย

เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้มีจ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
๘. ควรรายงานผลด้านอัตราการส าเร็จการศึกษาว่าเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
๙. ควรปรับแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยน าพันธกิจของหน่วยงานมาเป็นตัวตั้ง

อาทิ การหาแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน การรักษานักศึกษาให้คงอยู่   
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา เป็นต้น  

๑๐. ควรมีนโยบายเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสร้างมาตรฐานคุณภาพของ
วิทยานิพนธ์ในแต่ละหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

๑.๙ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การใช้

งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรตามระยะเวลาและจ านวนเงินท่ีได้รับไม่สามารถน ามาใช้ด าเนินงานได้  
ตามแผนงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส่งผลให้การใช้งบประมาณในส่วนนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 ๒) ด้านครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยยังขาดครุภัณฑ์ในการจัดท า
เอกสารการประชุม เช่น เครื่องริโซ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ได้ช ารุดและไม่มี
งบประมาณในการซ่อมแซม 
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 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดท าเว็ปไซต์  
ท่ีมีข้อมูลทันสมัยและสามารถเป็นหน้าต่างของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี แต่ต้องระวังเรื่องข้อมูลบางอย่าง  
ท่ีเป็นความลับไม่ให้เผยแพร่ออกไปได้ 

๒. ขอช่ืนชมบุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัยท่ีมีจิตบริการจากใจจริง และควรรักษา
วัฒนธรรมการท างานท่ีดีให้คงไว้  

๓. ควรรีบด าเนินการเรื่องการได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงช้ัน ๑๔ โดยประสานงาน
กับกองอาคารสถานท่ีให้รวดเร็ว เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินเป็นงบปีเดียวไม่ใช่งบผูกพัน ต้องด าเนินการ  
ให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

๔. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยควรมีจุดเน้นในการท่ีจะสนับสนุนการเป็น SMART University 
ของมหาวิทยาลัย 

๕. ควรระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ส านักงานจ าพวกเครื่องถ่ายเอกสารให้มาก เนื่องจาก
เป็นแหล่งแพร่สารเคมี และควรค านึงถึงความคุ้มค่าการใช้ครุภัณฑ์ในด้านนี้ระหว่างการเช่าหรือการซื้อ 

๖. ควรสร้าง Good Practice ในเรื่องการจัดประชุมสัมมนา เพื่อเป็นองค์ความรู้ ท่ี ดี  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยควรมีคู่มือการจัดการประชุม และสามารถจัดอบรมการเป็นเลขานุการในการ
จัดการประชุมให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ 
 ๗. ควรเน้นย้ าเรื่องการส่ือสารซึ่งเป็นภารกิจท่ีส าคัญของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
เนื่องจากการส่ือสารเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับสภามหาวิทยาลัย ควรมีท่ีปรึกษา  
ท่ีเข้าใจด้านเทคนิคการส่ือสาร การวางแผนยุทธศาสตร์การส่ือสาร ให้แก่บุคลากรของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ 
 

 ๑.๑๐ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
  ๑) การใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณพ.ศ. 2564 อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ต้องมีการปรับโอนย้ายหมวดเงินต่าง ๆ 
  ๒) การปฏิบัติงาน Work from Home ส าหรับบุคลากรบางคนยังมีปัญหาขาดอุปกรณ์
การท างาน การรับผลการศึกษา ผ่านระบบ e-Document หรือการรับค าร้องในระบบ Facebook, Line,  
e-Mail นั้น บางครั้งท าให้การส่งค าร้องอาจไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน ต้องมีการแจ้งส่งใหม่ รวมท้ังค าร้อง 
มีหลากหลายช่องทางท าให้ ผู้ส่งค าร้อง ส่งหลายทางเช่นกัน เลยท าให้มีการรับค าร้องซ้ าซ้อนกัน ท าให้ช่วงแรก
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
  ๓) ควรปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส านักงาน เนื่องจากระบบโทรศัพท์ Analog เดิมมีปัญหา 
ในการใช้งาน เช่น ผู้โทรเข้ามหาวิทยาลัยไปเจอคู่สายท่ีช ารุด จะได้ยินเสียงเป็นโทรติดแต่ไม่มีผู้รับสาย  
ท าให้เกิดการเข้าใจผิดและน าไปสู่ความรู้สึกไม่ดี และเสียงบ่นตามหน้าส่ือสังคมออนไลน์ 
  ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  ควรมีมาตรการการส่งผลการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้การประเมินผล
การศึกษาเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีเหมาะสม เช่น การส าเร็จการศึกษา การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น 
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๑. ขอช่ืนชมการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดท าเว็ปไซต์  
ท่ีมีข้อมูลทันสมัยและสามารถเป็นหน้าต่างของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี แต่ต้องระวังเรื่องข้อมูลบางอย่าง  
ท่ีเป็นความลับไม่ให้เผยแพร่ออกไปได้ 

๒. ขอช่ืนชมบุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัยท่ีมีจิตบริการจากใจจริง และควรรักษา
วัฒนธรรมการท างานท่ีดีให้คงไว้  

๓. ควรรีบด าเนินการเรื่องการได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงช้ัน ๑๔ โดยประสานงาน
กับกองอาคารสถานท่ีให้รวดเร็ว เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินเป็นงบปีเดียวไม่ใช่งบผูกพัน ต้องด าเนินการ  
ให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

๔. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยควรมีจุดเน้นในการท่ีจะสนับสนุนการเป็น SMART University 
ของมหาวิทยาลัย 

๕. ควรระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ส านักงานจ าพวกเครื่องถ่ายเอกสารให้มาก เนื่องจาก
เป็นแหล่งแพร่สารเคมี และควรค านึงถึงความคุ้มค่าการใช้ครุภัณฑ์ในด้านนี้ระหว่างการเช่าหรือการซื้อ 

๖. ควรสร้าง Good Practice ในเรื่องการจัดประชุมสัมมนา เพื่อเป็นองค์ความรู้ ท่ี ดี  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยควรมีคู่มือการจัดการประชุม และสามารถจัดอบรมการเป็นเลขานุการในการ
จัดการประชุมให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ 
 ๗. ควรเน้นย้ าเรื่องการส่ือสารซึ่งเป็นภารกิจท่ีส าคัญของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
เนื่องจากการส่ือสารเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับสภามหาวิทยาลัย ควรมีท่ีปรึกษา  
ท่ีเข้าใจด้านเทคนิคการส่ือสาร การวางแผนยุทธศาสตร์การส่ือสาร ให้แก่บุคลากรของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ 
 

 ๑.๑๐ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
  ๑) การใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณพ.ศ. 2564 อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ต้องมีการปรับโอนย้ายหมวดเงินต่าง ๆ 
  ๒) การปฏิบัติงาน Work from Home ส าหรับบุคลากรบางคนยังมีปัญหาขาดอุปกรณ์
การท างาน การรับผลการศึกษา ผ่านระบบ e-Document หรือการรับค าร้องในระบบ Facebook, Line,  
e-Mail นั้น บางครั้งท าให้การส่งค าร้องอาจไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน ต้องมีการแจ้งส่งใหม่ รวมท้ังค าร้อง 
มีหลากหลายช่องทางท าให้ ผู้ส่งค าร้อง ส่งหลายทางเช่นกัน เลยท าให้มีการรับค าร้องซ้ าซ้อนกัน ท าให้ช่วงแรก
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
  ๓) ควรปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส านักงาน เนื่องจากระบบโทรศัพท์ Analog เดิมมีปัญหา 
ในการใช้งาน เช่น ผู้โทรเข้ามหาวิทยาลัยไปเจอคู่สายท่ีช ารุด จะได้ยินเสียงเป็นโทรติดแต่ไม่มีผู้รับสาย  
ท าให้เกิดการเข้าใจผิดและน าไปสู่ความรู้สึกไม่ดี และเสียงบ่นตามหน้าส่ือสังคมออนไลน์ 
  ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  ควรมีมาตรการการส่งผลการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้การประเมินผล
การศึกษาเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีเหมาะสม เช่น การส าเร็จการศึกษา การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น 
 

 

๑๗๑ 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีสามารถปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ 
ในปัจจุบัน โดยการใช้ IT ในการโต้ตอบส่ือสารกับนักศึกษาและคณาจารย์ในการท างานได้เป็นอย่างดี 

๒. ควรจัดท าแผนด้านอัตราก าลังให้ชัดเจน หรืออาจจะขอรับการจัดสรรจากหน่วยงาน 
ท่ีมีบุคลากรมากให้มาช่วยก่อน  

๓. ควรติดตามช่องทางการติดต่อจากนักศึกษาท่ีนอกเหนือจากระบบโทรศัพท์ Analog  
ว่ามีผลตอบรับเป็นอย่างไร เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 ๔. ควรระวังเรื่องความถูกต้องของข้อมูล ความรวดเร็ว รวมทั้งการมีจิตบริการจากใจจริง 
 

 ๑.๑๑ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
  ด้ำนบุคลำกร  
   ๑) บุคลากรสายสนับสนุนมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานและความหลากหลาย
ของงานท่ีต้องด าเนินการ ท าให้การท างานบางอย่างไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
   ๒) ขอรับการจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุนเพื่อการด าเนินงานท่ีเต็มประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
   ๑) งบประมาณท่ีได้รับเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของส านักฯ ท้ังงบประมาณแผ่นดิน
และงบบ ารุงการศึกษา จ านวน ๑.๖ ล้านบาทต่อปีโดยประมาณ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานให้ครอบคลุม
ตามภารกิจ เช่น งบประมาณด้านการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม งบประมาณในการการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีเกิดจากองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม งบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้ มี
ความรู้ความสามารถท่ีเพิ่มขึ้นในสายงานของตนเพื่อก้าวไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น อีกท้ังงบประมาณในการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดการช ารุดเสียหายตามอายุการใช้งาน นอกจากนี้ในส่วนของงบบ ารุงการศึกษา  
ท่ีได้รับจัดสรรตามระยะเวลาและจ านวนเงินท่ีได้รับไม่สามารถน ามาใช้ด าเนินงานได้ตามแผนงานของส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งผลให้การใช้งบประมาณในส่วนนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
   ๒) ของบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน เรื่องการพัฒนาบุคลากร การซ่อมบ ารุง 
และการจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานและงบประมาณท่ีวางแผนไว้  

 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมส านักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีผลงานโดดเด่นจ านวนมาก โดยเฉพาะจุดเด่น 
เรื่องการมีเครือข่ายวัฒนธรรมท้ังภายในและภายนอก ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

๒. ควรสรุปผลการด าเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี ท่ีมีผลกับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลท่ีเกิดจาก Outcome-based Education  

๓. ควรมีท่ีปรึกษาต่างประเทศ เพื่อติดต่อประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายวัฒนธรรม
ในต่างประเทศ 

๔. ควรผลักดันอาคารอนุรักษ์ท่ีมีอยู่ อาทิ บ้านเอกะนาค โรงละคร ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติ โดยบูรณาการศาสตร์กับสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย 

๕. ควรสร้างผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี ศึกษา 
ตามยุทธศาสตร์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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๖. ควรปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มีตัวช้ีวัดเรื่องของการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม  
ให้เป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ 

๗. ควรเปิดศูนย์การเรียนรู้กรุงธนบุรี เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
รวมท้ังผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างสมบูรณ์  

๘. ควรประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเข้ามาศึกษาในแหล่งเรียนรู้ 
กรุงธนบุรีศึกษา เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง 
 9. ควรรีบด าเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องของการขอรับการจัดสรรบุคลากร
ทดแทนนักวิชาการศึกษาท่ีลาออก 
 

 ๑.๑๒ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ๑) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายมีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๐ ปี  

หากระบบเครือข่ายหยุดท างานกะทันหันส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ท้ังอาคาร และไม่สามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อการบริการได้ 

 ๒) ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัยมีราคาสูง ซึ่งงบประมาณ ของส านักวิทยบริการฯ ยังไม่เพียงพอต่อการจัดหาส่ือ
ท่ีทันสมัยให้ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 ๓) สภาพแวดล้อม อาคาร สถานท่ีอาคารส านักวิทยบริการฯ มีอายุกว่า 20 ปี ท าให้
ระบบต่าง ๆ  มีความเส่ือมสภาพตามระยะเวลา ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขภัณฑ์ และการรั้วซึม/น้ าขังในอาคาร
เมือ่เกิดฝนตก 

 ๔) ส านักวิทยบริการฯ ต้องปรับปรุง/พัฒนาระบบเครือข่ายหลักท่ีส าคัญมากท่ีสุด 
ของระบบจึงขอรับการสนับสนุนในการจัดหา อุปกรณ์เครือข่ายสวิตซ์ให้รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตลอดจน
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมากในการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่ือดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ 

 ๕) ขอรับการสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบออนไลน์และส่ือดิจิทัลให้ครอบคลุมหลักสูตร รองรับหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างประเทศ ให้มีจ านวนท่ีเพียงพอต่อหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

 ๖) ขอความอนุเคราะห์ส านักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานท่ี) พิจารณาปรับปรุง
อาคาร สภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการฯ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขภัณฑ์ การรั้วซึม/น้ าขังในอาคาร 
เมือ่ฝนตก 

ด้ำนบุคลำกร  
 ๑) บุคลากรในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ครบก าหนด

เกษียณอายุราชการ ท าใหจ้ านวนบุคลากรลดลง 
 ๒) ขอรับการสนับสนุนบุคลากรทดแทนอัตราเดิมท่ีเกษียณอายุราชการ 

 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมการท างานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีพัฒนาห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ก้าวไกลไปมาก 
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๖. ควรปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มีตัวช้ีวัดเรื่องของการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม  
ให้เป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ 

๗. ควรเปิดศูนย์การเรียนรู้กรุงธนบุรี เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
รวมท้ังผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างสมบูรณ์  

๘. ควรประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเข้ามาศึกษาในแหล่งเรียนรู้ 
กรุงธนบุรีศึกษา เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง 
 9. ควรรีบด าเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องของการขอรับการจัดสรรบุคลากร
ทดแทนนักวิชาการศึกษาท่ีลาออก 
 

 ๑.๑๒ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ๑) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายมีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๐ ปี  

หากระบบเครือข่ายหยุดท างานกะทันหันส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ท้ังอาคาร และไม่สามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อการบริการได้ 

 ๒) ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัยมีราคาสูง ซึ่งงบประมาณ ของส านักวิทยบริการฯ ยังไม่เพียงพอต่อการจัดหาส่ือ
ท่ีทันสมัยให้ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 ๓) สภาพแวดล้อม อาคาร สถานท่ีอาคารส านักวิทยบริการฯ มีอายุกว่า 20 ปี ท าให้
ระบบต่าง ๆ  มีความเส่ือมสภาพตามระยะเวลา ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขภัณฑ์ และการรั้วซึม/น้ าขังในอาคาร
เมือ่เกิดฝนตก 

 ๔) ส านักวิทยบริการฯ ต้องปรับปรุง/พัฒนาระบบเครือข่ายหลักท่ีส าคัญมากท่ีสุด 
ของระบบจึงขอรับการสนับสนุนในการจัดหา อุปกรณ์เครือข่ายสวิตซ์ให้รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตลอดจน
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมากในการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่ือดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ 

 ๕) ขอรับการสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบออนไลน์และส่ือดิจิทัลให้ครอบคลุมหลักสูตร รองรับหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรท่ี มีนักศึกษา
ต่างประเทศ ให้มีจ านวนท่ีเพียงพอต่อหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

 ๖) ขอความอนุเคราะห์ส านักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานท่ี) พิจารณาปรับปรุง
อาคาร สภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการฯ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขภัณฑ์ การรั้วซึม/น้ าขังในอาคาร 
เมือ่ฝนตก 

ด้ำนบุคลำกร  
 ๑) บุคลากรในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ครบก าหนด

เกษียณอายุราชการ ท าใหจ้ านวนบุคลากรลดลง 
 ๒) ขอรับการสนับสนุนบุคลากรทดแทนอัตราเดิมท่ีเกษียณอายุราชการ 

 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมการท างานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีพัฒนาห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ก้าวไกลไปมาก 

๑๗๓ 

๒. ควรจัดท าแผนในระยะ ๕ ปี เพื่อก าหนดทิศทางของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีเครือข่ายห้องสมุดในต่างประเทศ มีท่ีปรึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผน  

๓. ควรมีฐานข้อมูลงานวิจัย และมีเครือข่ายความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อรองรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังปริญญาโท และปริญญาเอกท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน  
ท้ังการศึกษาค้นคว้าและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เผยแพร่งานบริการวิชาการต่าง ๆ  

๔. ควรส ารวจการใช้งานห้องต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการท่ีเปิดให้บริการ ว่ามีจ านวน
ผู้ใช้งานในแต่ละห้องมากน้อยเพียงใด และควรมีกลยุทธ์ในการช้ีแจงให้ผู้บริหารและคณาจารย์มอบหมายงาน
หรือกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล  

๕. ควรเปล่ียนภาพลักษณ์ (Branding) ค าว่า ห้องสมุด ให้หายไป เพื่อสร้างทัศนคติใหม่
ให้แก่นักศึกษาในยุคปัจจุบันให้เกิดความสนใจท่ีจะใช้บริการห้องสมุดแนวใหม่ 

๖. ควรศึกษาดูงานห้องสมุดจากสถาบันท่ีทันสมัย แล้วน ามาปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในอนาคตการศึกษาค้นคว้ าจากหนังสือจะลดลง เนื่องจาก
สามารถสืบค้นทางดิจิทัลหรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้ 

 

๑.๑๓ ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่นเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ 
 การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยยังไม่คล่องตัว

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบริบทของหน่วยงาน 
 ด้ำนบุคลำกร  
 ขอรับการสนับสนุนเพิ่มจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกรอบอัตราท่ีเสนอ

ต่อมหาวิทยาลัย ปัจจุบันส านักกิจการนักศึกษามีการจ้างบุคลากรท่ีใช้งบประมาณของหน่วยงานเอง จ านวน 3 
อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องออกก าลังกาย และเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์สนับสนุน
นักศึกษาพิการ 

 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

1. ขอช่ืนชมและขอให้ก าลังใจส านักกิจการนักศึกษา เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจมาก 
แต่สามารถปฏิบัติงานได้ดีและครบถ้วนในทุก ๆ ด้าน 

2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดประเด็นของส านักแล้วจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน  

๓. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก ส ารวจ
ปัญหาความต้องการในชุมชนก่อนท่ีจะส่งนักศึกษาออกไปท างาน  

๔. ควรประสานความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ในเรื่องของ อว. U2T ท่ีต้องลงพื้นท่ี โดยสามารถใช้
นักศึกษาท่ีจบแล้วร่วมกับนักศึกษาในปัจจุบันท างานควบคู่กันไปได้  

๕. ควรใช้เครือข่ายศิษย์เก่าเป็นตัวช่วยน าพาให้เกิดปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ  

๖. ควรมีระบบ ดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ  เช่น มีมาตรการดูแล ป้องกัน ไม่ให้
นักศึกษาเล่นพนันออนไลน์ หรือใช้ส่ือออนไลน์ในทางท่ีผิด รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษา 
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๗. ควรผลักดันโครงการวิศวกรสังคมให้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีจ าเป็น                 
ในสังคมปัจจุบัน 

๘. ควรท างานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างนโยบายให้นักศึกษา 
ท าแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิต ในเรื่องของความเครียด เพื่อให้เข้าถึงและให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลา 

๙. ควรจัดหาแหล่งงานเชิงรุก ส าหรับให้นักศึกษาได้ท างาน Part time โดยการเข้าไปหา
หน่วยงานต่างๆ และให้ทางหน่วยงานติดต่อไปยังนักศึกษาท่ีมีความจ าเป็นและมีฐานะยากจน ขาดโอกาส หรือ
มีปัญหาไม่สามารถศึกษาต่อจนจบได้ 

 

๑.๑๔ ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนบุคลำกร 
 ๑) ด้านการบริหารจัดการเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ SMART UNIVERSITY  

จึงต้องมีการพัฒนาระบบข้ึนมา หลากหลายระบบ แต่เนื่องจากบุคลากรด้านนักพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(Programmer) มีจ านวนจ ากัด ท าให้มีภาระงานล้นมือ 

 ๒) ขอรับการสนับสนุนอัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านนักพัฒนาระบบสารสนเทศ
และด้านออกแบบส่ือดิจิทัล) เพิ่ม 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางด้านทักษะดิจิทัลส าหรับ

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมส านักคอมพิวเตอร์ท่ีปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรมีท่ีปรึกษาท่ีจะน าพาทิศทางการพัฒนาภาระหน้าท่ีของหน่วยงานไปในหลากหลายด้าน 

โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานระยะ 1 – 5 ปี เป็นต้น 
3. ควรจัดการอบรมเทคนิคการสอนออนไลน์ให้แก่อาจารย์ 
4. ควรรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก 

 

๑.๑๕ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  ๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อ

ภาวะชะงักงันในการเดินทางระหว่างประเทศ รวมทั้งนโยบายการเดินทางระหว่างประเทศปัจจุบันและในอนาคต 
มีแนวโน้มท่ีจะมีข้อจ ากัดมากขึ้นเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า โดยมีระเบียบ 
ข้อบังคับการเดินระหว่างประเทศมากขึ้น อุปสรรคดังกล่าวส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมโครงการเพิ่มประสบการณ์
ชีวิตสร้างมิตรภาพ "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ และการด าเนินงานโครงการประสาน 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ ไม่สามารถด าเนินงานตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

  ๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ 
ต่อการจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีวางแผนไว้ ท าให้ต้องเปล่ียนรูปแบบการจัดโครงการหรือกิจกรรมเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ และระยะเวลาการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ มีความคลาดเคล่ือน และต้องเร่งการด าเนินงาน
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๗. ควรผลักดันโครงการวิศวกรสังคมให้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีจ าเป็น                 
ในสังคมปัจจุบัน 

๘. ควรท างานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างนโยบายให้นักศึกษา 
ท าแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิต ในเรื่องของความเครียด เพื่อให้เข้าถึงและให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลา 

๙. ควรจัดหาแหล่งงานเชิงรุก ส าหรับให้นักศึกษาได้ท างาน Part time โดยการเข้าไปหา
หน่วยงานต่างๆ และให้ทางหน่วยงานติดต่อไปยังนักศึกษาท่ีมีความจ าเป็นและมีฐานะยากจน ขาดโอกาส หรือ
มีปัญหาไม่สามารถศึกษาต่อจนจบได้ 

 

๑.๑๔ ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนบุคลำกร 
 ๑) ด้านการบริหารจัดการเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ SMART UNIVERSITY  

จึงต้องมีการพัฒนาระบบขึ้นมา หลากหลายระบบ แต่เนื่องจากบุคลากรด้านนักพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(Programmer) มีจ านวนจ ากัด ท าให้มีภาระงานล้นมือ 

 ๒) ขอรับการสนับสนุนอัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านนักพัฒนาระบบสารสนเทศ
และด้านออกแบบส่ือดิจิทัล) เพิ่ม 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางด้านทักษะดิจิทัลส าหรับ

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมส านักคอมพิวเตอร์ท่ีปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรมีท่ีปรึกษาท่ีจะน าพาทิศทางการพัฒนาภาระหน้าท่ีของหน่วยงานไปในหลากหลายด้าน 

โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานระยะ 1 – 5 ปี เป็นต้น 
3. ควรจัดการอบรมเทคนิคการสอนออนไลน์ให้แก่อาจารย์ 
4. ควรรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก 

 

๑.๑๕ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  ๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อ

ภาวะชะงักงันในการเดินทางระหว่างประเทศ รวมทั้งนโยบายการเดินทางระหว่างประเทศปัจจุบันและในอนาคต 
มีแนวโน้มท่ีจะมีข้อจ ากัดมากขึ้นเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า โดยมีระเบียบ 
ข้อบังคับการเดินระหว่างประเทศมากขึ้น อุปสรรคดังกล่าวส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมโครงการเพิ่มประสบการณ์
ชีวิตสร้างมิตรภาพ "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ และการด าเนินงานโครงการประสาน 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ ไม่สามารถด าเนินงานตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

  ๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ 
ต่อการจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีวางแผนไว้ ท าให้ต้องเปล่ียนรูปแบบการจัดโครงการหรือกิจกรรมเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ และระยะเวลาการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ มีความคลาดเคล่ือน และต้องเร่งการด าเนินงาน

๑๗๕ 

โครงการและการเบิกจ่ายให้ทันตามไตรมาส ท าให้บางกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มาก เนื่องจากตรงกับ
กิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องเร่งการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายให้ทันตามไตรมาสเช่นเดียวกัน 
อีกท้ังบางโครงการหรือกิจกรรม ไม่สามารถจัดในรูปแบบออนไลน์ได้ จึงต้องเปล่ียนเป็นกิจกรรมอื่น ๆ 

 ด้ำนบุคลำกร 
  ขอรับการจัดสรรอัตราก าลังให้ตรงตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

ท่ีต้องส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน การพัฒนาด้านต่าง ๆ เนื่องจากส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านภาษาส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา หากมีอัตราก าลังท่ีเพียงพอจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ  
ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ๑) เนื่องจากส านักมีภารกิจในการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 

ด้านภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยเฉพาะกิจกรรมการอบรมฝึกปฏิบัติด้านภาษา ท่ีมีความจ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาย VGA  
สายเสียง และไมโครโฟน จ านวนมาก ท าให้ความพร้อมด้านอุปกรณ์ยังไม่ดีเท่าท่ีควร เนื่องจากต้องยืมอุปกรณ์
ต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่น ๆ หากได้รับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ จะท าให้การด าเนินงาน                  
การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

 ๒) ส านักจะด าเนินการจัดท าวารสารภาษาและการศึกษา (Journa of Language and 
Education Studies) ดังนั้น หากมีห้องวารสาร ท่ีรองรับความสะดวกในการท างาน การเก็บเอกสารบทความ
ทางวิชาการ และเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีมายื่นเอกสาร ซึ่งหากได้รับงบประมาณในการปรับปรุงห้อง
บริเวณอาคาร 11 ช้ัน 3 ก็จะท าให้การด าเนินงานครบวงจร น่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพ 

 ๓) ด้านระบบออนไลน์ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเป็นหน่วยงาน 
ท่ีให้บริการด้านภาษาส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ซึ่งการด าเนินงานจัดโครงการหรือกิจกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีความจ าเป็นต้องใช้ระบบออนไลน์ในการ 
จัดกิจกรรม โดยระบบออนไลน์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมากท่ีสุด คือ  ระบบออนไลน์ ZOOM ซึ่งมีข้อจ ากัด
จ านวนผู้เข้าใช้งาน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา จ านวนมากกว่า 1,000 คน ไม่สามารถใช้งานได้
ใน User เดียว ท าให้การด าเนินงานมีข้อจ ากัดและไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จึงต้องการขอรับการสนับสนุน
จัดซื้อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานให้มีจ านวนมากขึ้นในหนึ่ง User 

 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนท่ีสามารถพัฒนาส านักให้ก้าวไกล
อย่างเห็นได้ชัดเจน และมีการให้บริการแก่นักศึกษาต่างชาติอย่างดีท าให้มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนเพิ่มมากขึ้น 

2. ควรขยายการรับนักศึกษาไปยังต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในอาเซียนและจีน  
3. ควรสนับสนุนบุคลากรตามท่ีส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนต้องการ เพื่อการ

ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
4. ควรสร้างหรือผลักดันให้เกิดวิทยาลัยนานาชาติ 
5. ควรเก็บผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และน ามา

ต่อยอดพัฒนานักศึกษาต่อไป และขยายผลในการท า KM ส าหรับนักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ ด้วย 
6. ควรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
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7. ควรขยายผลการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษไปยังคณะครุศาสตร์ โดยให้นักศึกษาฝึกสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 

8. ควรสร้างมาตรฐานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รวมไปถึงภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาพม่า เป็นต้น เพื่อให้เป็นศูนย์การทดสอบกลางท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

9. ควรจัดต้ังศูนย์แปลภาษา เพื่อจัดหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 
10. ควรสร้างบรรยากาศพื้นท่ีโดยรอบของส านักให้เป็นบรรยากาศแบบต่างประเทศ  

โดยเริ่มจากการต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษ 
11. ควรสร้างกิจกรรมหรือโครงการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องอยู่เสมอหลังจากการลงนาม 

MOU เพื่อให้เห็นผลเชิงประจักษ์ 
 

๑.๑๖ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานมากไม่สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ทันท่วงที 
 ๒) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อมาประยุกต์ใช้กับ 

การบริการในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบ Big Data , การให้บริการด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 ๓) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ

งานท่ีปฏิบัติ 
 ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่น 
  ๑) การด าเนินงานด้านแผนและงบประมาณ ตามเงื่อนไขและเวลา ตลอดจนระเบียบ 

แบบแผนต่าง ๆ ท่ีมีข้อปลีกย่อยจ านวนมาก โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณบางประเภทไม่เป็นไปตามก าหนด 

  ๒) ไม่ได้รับความร่วมมือในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปีหรือวัสดุคงเหลือจากบาง
หน่วยงาน 

  ๓) เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุของหน่วยงาน บางหน่วยงานยังขาดความรู้ความช านาญ
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ๔) ลูกหนี้เงินยืมส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตามก าหนดระยะเวลา 
  ๕) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานเร่ง

ด าเนินการให้ทันเวลาท่ีก าหนด 
  

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมการท างานของส านักงานอธิการบดีท่ีผ่านมาได้ท างานหนัก เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีภาวะวิกฤต แต่ภาระงานท่ีส านักงานอธิการบดี
รับผิดชอบนั้นเป็นงานด้านบริการ ซึ่งส านักงานอธิการบดีสามารถด าเนินงานได้เป็นอย่างดี 

2. ควรเน้นการมีจิตบริการ (Service mind)  
3. ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ถึงการให้ข้อมูลเหตุผลและ

ความจ าเป็นต่าง ๆ ผ่านการส่ือสารท่ีดี โดยท่ีผู้อื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจน 
4. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติ

ในการท างาน 
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7. ควรขยายผลการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษไปยังคณะครุศาสตร์ โดยให้นักศึกษาฝึกสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 

8. ควรสร้างมาตรฐานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รวมไปถึงภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาพม่า เป็นต้น เพื่อให้เป็นศูนย์การทดสอบกลางท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

9. ควรจัดต้ังศูนย์แปลภาษา เพื่อจัดหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 
10. ควรสร้างบรรยากาศพื้นท่ีโดยรอบของส านักให้เป็นบรรยากาศแบบต่างประเทศ  

โดยเริ่มจากการต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษ 
11. ควรสร้างกิจกรรมหรือโครงการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องอยู่เสมอหลังจากการลงนาม 

MOU เพื่อให้เห็นผลเชิงประจักษ์ 
 

๑.๑๖ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานมากไม่สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ทันท่วงที 
 ๒) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อมาประยุกต์ใช้กับ 

การบริการในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบ Big Data , การให้บริการด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 ๓) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ

งานท่ีปฏิบัติ 
 ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่น 
  ๑) การด าเนินงานด้านแผนและงบประมาณ ตามเงื่อนไขและเวลา ตลอดจนระเบียบ 

แบบแผนต่าง ๆ ท่ีมีข้อปลีกย่อยจ านวนมาก โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณบางประเภทไม่เป็นไปตามก าหนด 

  ๒) ไม่ได้รับความร่วมมือในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปีหรือวัสดุคงเหลือจากบาง
หน่วยงาน 

  ๓) เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุของหน่วยงาน บางหน่วยงานยังขาดความรู้ความช านาญ
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ๔) ลูกหนี้เงินยืมส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตามก าหนดระยะเวลา 
  ๕) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานเร่ง

ด าเนินการให้ทันเวลาท่ีก าหนด 
  

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมการท างานของส านักงานอธิการบดีท่ีผ่านมาได้ท างานหนัก เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีภาวะวิกฤต แต่ภาระงานท่ีส านักงานอธิการบดี
รับผิดชอบนั้นเป็นงานด้านบริการ ซึ่งส านักงานอธิการบดีสามารถด าเนินงานได้เป็นอย่างดี 

2. ควรเน้นการมีจิตบริการ (Service mind)  
3. ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ถึงการให้ข้อมูลเหตุผลและ

ความจ าเป็นต่าง ๆ ผ่านการส่ือสารท่ีดี โดยท่ีผู้อื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจน 
4. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติ

ในการท างาน 

๑๗๗ 

5. ควรเน้นการให้บริการและข้อมูลของเอกสาร ข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีถูกต้องรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

6. ควรวางแผนการใช้งบประมาณและปรับใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
 

๑.๑๗ ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย

 ด้ำนกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/ส่วนงำนอื่น 
  ๑) ภารกิจเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงาน ท าให้การประสานงานระหว่างส านักประชาสัมพันธ์ฯ 

กับหน่วยงาน ไม่ทันต่อเหตุการณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น แต่อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ทันสมัย ไม่รองรับกับ
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีปรับเปล่ียนไป 

  ๒) ขอรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร เพื่อสร้างระบบการประสานงาน การส่งข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
 ขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดท าแผนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการผลิตส่ือ

ออนไลน์ การเผยแพร่กิจกรรมออนไลน์ 
  

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมการท างานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศท่ีมีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารลงสู่นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
3. ควรท างานวิจัยในเรื่องของความต้องการของนักศึกษาท่ีมีต่อส านักประชาสัมพันธ์และ

สารสนเทศ 
4. ควรวางแผนการท างานเชิงรุกในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมไปถึงการส่ือสารโดยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส  เช่น                
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม             
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร โดยไม่ใช้วิธีการโฆษณาอย่างเจตนา 

5. ควรจัดการแก้ปัญหาภาพลักษณ์องค์กรอย่างรวดเร็วท่ีสุดให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  
ท่ีเกิดขึ้น 

6. ควรมีความร่วมมือกับเครือข่ายนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ โดยฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ส่ือข่าว
พลเมือง โดยขอความร่วมมือให้อาจารย์จากหลักสูตรนิเทศศาสตร์เป็นผู้ฝึกนักศึกษา 

7. ควรจัดหาหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าส่ือ Online และให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้ร่วมกันสร้างส่ือ Online ของตัวเองขึ้น 

 

๑.๑๘ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  ๑) สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประสบปัญหาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และจ าเป็นต้องปรับโครงการหรือกิจกรรมภายใน
ปีงบประมาณ ในส่วนของการด าเนินงานด้านการวิจัยท่ีมีการสะท้อนจากนักวิจัยท้ังท่ีเป็นทางการและ 
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ไม่เป็นทางการในด้านของการไม่สามารถลงพื้นท่ีในการท าวิจัยในปัจจุบันและรวมถึงความต้ังใจการขอทุนวิจัย 
ในปีงบประมาณถัดไปเนื่องจากความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

  ๒) ควรพิจารณา นโยบายในการผลักดันให้คณาจารย์ท่ียังไม่เคยมีผลงานวิจัยมาก่อน  
ให้มีความจ าเป็นต้องท าผลงานวิจัยเพื่อร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมการท างานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีมีการพัฒนาก้าวไกลอย่างเห็นได้ชัด  
มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 

2. ควรผลักดันให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจาก 
การขอทุนภายในมหาวิทยาลัย 

3. ควรผลักดันให้อาจารย์สร้างงานวิจัยแบบรวมกลุ่ม เน้นการสร้างงานวิจัยร่วมกันระหว่าง
คณะในลักษณะการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยก าหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย 

4. ควรเพิ่มการท างานวิจัยกับต่างประเทศให้มากขึ้น 
5. ควรก าหนดเป็นนโยบายว่างานวิจัยต้องมี Impact ท่ีชัดเจน 
6. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้การสร้างผลงานวิจัยสามารถใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ              

ท่ีสูงขึ้นได้ 
7. ควรเพิ่มการท างานในลักษณะชุดวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับกทม. หรือเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีคณะครุศาสตร์  
ลงไปบริการทางวิชาการ และขยายผลต้นแบบงานวิจัยไปสู่ศูนยก์ารศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 ๑.๑๙ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

๑) ตามพันธกิจของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี คือการส่งเสริมสนับสนุนการบริการ
วิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการทดลองฝึกปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น นั้น แต่ด้วยโครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดียังมีไม่ครบ ยังขาดหัวหน้างาน 
การบริหารศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ท่ีท าหน้าท่ีผลักดันการพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานตามพันธกิจของศูนย์ฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเกิดปัญหาอุปสรรค ท าให้การด าเนินงาน
ล่าช่าไม่เป็นไปตามแผนท่ีว่างไว้ 

๒) การด าเนินการก่อสร้างอาคารเกิดความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๓) การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เกิดความล่าช้า
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบุคลากรไม่เพียงพอ 

๔) ควรพัฒนาตัวบ่งช้ีให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และควรก าหนดตัวบ่งช้ี 
ในเชิงผลผลิตหรือผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ  
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ไม่เป็นทางการในด้านของการไม่สามารถลงพื้นท่ีในการท าวิจัยในปัจจุบันและรวมถึงความต้ังใจการขอทุนวิจัย 
ในปีงบประมาณถัดไปเนื่องจากความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

  ๒) ควรพิจารณา นโยบายในการผลักดันให้คณาจารย์ท่ียังไม่เคยมีผลงานวิจัยมาก่อน  
ให้มีความจ าเป็นต้องท าผลงานวิจัยเพื่อร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
 

๑. ขอช่ืนชมการท างานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีมีการพัฒนาก้าวไกลอย่างเห็นได้ชัด  
มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 

2. ควรผลักดันให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจาก 
การขอทุนภายในมหาวิทยาลัย 

3. ควรผลักดันให้อาจารย์สร้างงานวิจัยแบบรวมกลุ่ม เน้นการสร้างงานวิจัยร่วมกันระหว่าง
คณะในลักษณะการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยก าหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย 

4. ควรเพิ่มการท างานวิจัยกับต่างประเทศให้มากขึ้น 
5. ควรก าหนดเป็นนโยบายว่างานวิจัยต้องมี Impact ท่ีชัดเจน 
6. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้การสร้างผลงานวิจัยสามารถใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ              

ท่ีสูงขึ้นได้ 
7. ควรเพิ่มการท างานในลักษณะชุดวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับกทม. หรือเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีคณะครุศาสตร์  
ลงไปบริการทางวิชาการ และขยายผลต้นแบบงานวิจัยไปสู่ศูนยก์ารศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 ๑.๑๙ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
 ปัญหำ อุปสรรค และกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

๑) ตามพันธกิจของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี คือการส่งเสริมสนับสนุนการบริการ
วิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการทดลองฝึกปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น นั้น แต่ด้วยโครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดียังมีไม่ครบ ยังขาดหัวหน้างาน 
การบริหารศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ท่ีท าหน้าท่ีผลักดันการพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานตามพันธกิจของศูนย์ฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเกิดปัญหาอุปสรรค ท าให้การด าเนินงาน
ล่าช่าไม่เป็นไปตามแผนท่ีว่างไว้ 

๒) การด าเนินการก่อสร้างอาคารเกิดความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๓) การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เกิดความล่าช้า
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบุคลากรไม่เพียงพอ 

๔) ควรพัฒนาตัวบ่งช้ีให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และควรก าหนดตัวบ่งช้ี 
ในเชิงผลผลิตหรือผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ  

๑๗๙ 

๕) ควรระบุเป้าหมายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตามพันธกิจให้ชัดเจน เช่น  
จะมุ่งสู่การสู่สร้างรายได้ การให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือการสร้างภาพลักษณ์
โดยรวมให้กับมหาวิทยาลัย 

๖) ควรก าหนดบทบาทหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้ชัดเจนว่าจะเป็น
หน่วยงานหลักในการให้บริการ หรืออาจเป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเกิด
จากบุคคลภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน 

๗) ด้านการด าเนินการจัดการความรู้ควรก าหนดประเด็นท่ีเป็นพันธกิจหลัก 
ของหน่วยงาน และการน าไปเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และงบประมำณ 
ควรสนับสนุนทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้

ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
  

๑. ควรมีความชัดเจนในการจัดต้ังศูนย์ เริ่มต้ังแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจต้องชัดเจน 
ก าหนดยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีโดยตรง และควรให้ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
มีเอกภาพ และก าหนดเป้าหมายระยะส้ันกับระยะยาวในการท่ีจะน านักศึกษาเข้าเรียนและก้าวสู่การเป็นวิทยาเขต
ต่อไปในอนาคต 

๒. ควรจัดต้ังศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นหน่วยงานอิสระ แต่ยังอยู่ภายใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๓. ควรมีคณะกรรมการจากภายนอกซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านสมุนไพรโดยเฉพาะ และ 
รวมไปถึงคณะกรรมการท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญหลากหลายด้าน เพื่อร่วมมือกันด้านงานวิจัย 

๔. ควรวางแผนและก าหนดตัวช้ีวัดท่ีบ่งบอกวัตถุประสงค์ของแผนอย่างแท้จริง หรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการควรเป็นเชิงคุณภาพ และมีการประเมินเชิงคุณภาพ 

๕. ควรศึกษาและด าเนินการในการสร้างแบรนด์ โดยเริ่มต้ังแต่นโยบายการสร้างแบรนด์ 
และการส่ือสารในระดับมหภาค เช่น การก าหนดแบรนด์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จเจ้าพระยาร่วมกับผลิตภัณฑ์ 

๖. ควรเป็นศูนย์การเรียนรู้หลาย ๆ ด้าน และควรต่อยอดจากงานวิจัย 
๗. ควรให้อาจารย์และนักศึกษาแต่ละสาขาวิชามาใช้บริการในพื้นท่ี เพื่อเสริมสร้างให้เป็น

แหล่งการเรียนรู้หลากหลายด้าน 
 

 ๒. กำรตรวจเยี่ยมผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
 ๒.๑ กำรเยี่ยมชมผลกำรด ำเนินงำนตำมควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับชุมชนหรือองค์กรในพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัย ในอ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑. โครงกำร/กิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรลงนำมควำมร่วมมือประจ ำปี
งบประมำณ 2563 

1.1 โครงกำร : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาให้กับชุมชนต้นแบบเพื่อต่อยอด
ศักยภาพขยายเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนท้องถิ่นและถ่ายทอดความรู้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ให้กับชุมชนใหม่  

๑) หลักกำรและเหตุผล : ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น และการ
แข่งขันจะมีความรุนแรงมากขึ้นท้ังทางด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านบริการ ในแต่ละด้านยังมีปัจจัย



180๑๘๐ 

อีกหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ เช่น การลงทุน การส่งออก คู่แข่ง เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
เป็นไปอย่างครบวงจร และน าไปสู่ความยั่งยืนด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีจึงได้จัดท าโครงการการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ เพื่อการถ่ายทอด องค์ความรู้และขยายเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น 
ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ ให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ และเป็นการตอบสนองพระบรมราโชบาย ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 

๒) วัตถุประสงค ์ : 1. สนับสนุนและสร้างกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนต้นแบบเพื่อให้
เกิดการพัฒนาและยกระดับ 

 2. พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
ให้มีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น และเกิดความยั่งยืน 

 3. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและ  
ของมหาวิทยาลัย  

 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต้นแบบกับชุมชนข้างเคียง ในด้านการผลิต 
ผลผลิต และการจัดจ าหน่าย 

   5. น าบริบท ข้อมูล มาสร้างงานวิจัย เพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป 
๓) กำรด ำเนินงำน/งบประมำณ งบประมาณ 500,000 บาท  

 

กำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การประชุมทีมงานชุมชนและการวางแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักท่ี 2 ศึกษาความจ าเป็น ส ารวจปัญหา และความต้องการเชิงลึก 
กิจกรรมหลักท่ี 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตชุมชน 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 การต่อยอดการพัฒนาวัตถุดิบ และยกระดับ 
ให้กับชุมชนท่ีรับการพัฒนา 
กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการแพคเกจ 
บรรจุภัณฑ์ ให้น าไปสู่ตลาดท่ีมีความทันสมัย 

กิจกรรมหลักท่ี 4 การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และโฆษณา การเปิดตลาด 
การผลิตส่ือออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย 

กิจกรรมหลักท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
 

๒. โครงกำร/กิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรลงนำมควำมร่วมมือประจ ำปี
งบประมำณ 256๔ 

๒.1 โครงกำร : โครงกำรพัฒนำศูนย์สร้ำงเสริมฟื้นฟูสุขภำพผู้สูงวัยและประชำชนทั่วไป 
กิจกรรมดนตรีและการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย 

๑) หลักกำรและเหตุผล : ด้วยสภาพประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ และมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่ากลุ่มประชากร
ผู้สูงอายุควรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ทางด้านการสร้างเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย  
จิตใจ และทางปัญญา เน้นการมีส่วนร่วมการจัดการ ดูแลสุขภาพตนเอง และคนในครอบครัวโดยเฉพาะ
ครอบครัวท่ีมีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งทางมหาวิทายาลัยมีนโยบายท่ีจะด าเนินการสร้าง “ศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟู
สุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป” ณ ท่ีต้ัง ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง 
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จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน ให้บริการแพทย์ทางเลือกและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
สูงวัย การตรวจเยี่ยมและอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงวัย และการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะส้ันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบสุขภาพดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท า “โครงการพัฒนาศูนย์สร้างเสริม
ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนท่ัวไป” ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้สมุนไพร ศาสตร์พระราชา และการสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย 
และประชาชนท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงวัยและบุคคลท่ัวไปได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติ 
ท่ีดีในการดูแลตนเองในเบ้ืองต้น เพื่อพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย และจิตใจกับผู้สูงวัยและบุคคลท่ัวไป 
เพื่อให้บริการข้อมูล ให้ค าแนะน าด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานและเพื่อให้บริการแพทย์ทางเลือกและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงวัย  

 ๒) วัตถุประสงค์ : ๒.๘.๑ เพื่อให้ผู้สูงวัยและบุคคลท่ัวไปได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทัศนคติท่ีดีในการดูแลตนเองในเบ้ืองต้น 

 ๒.๘.๒ เพื่อพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย และจิตใจกับผู้สูงวัยและบุคคล
ท่ัวไป 
 ๒.๘.๓ เพื่อให้บริการข้อมูล ให้ค าแนะน าด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน  

 ๒.๘.๔ เพื่อใหบ้ริการแพทย์ทางเลือกและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย 
 ๓) กำรด ำเนินงำน/งบประมำณ งบประมาณ ๘๓,๕๙๐ บาท 

  1. เมื่อวันท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงส ารวจความต้องการกลุ่มผู้สูงอายุ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ๒. วันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมดนตรีและการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟู
สุขภาพผู้สูงวัยและประชาชนท่ัวไป ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิทยาลัยการดนตรี และสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒.๒ โครงกำร : การพัฒนาองค์ความรู้และการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 
ในการใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพ  

๑) หลักกำรและเหตุผล : สมุนไพร หมายถึง พืชท่ีใช้ท าเป็นเครื่องยา สมุนไพร 
ท่ีก าหนดมาจากธรรมชาติ และมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะทาง ในทางสุขภาพ อันหมายถึง  
การส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบพื้นบ้าน
ด้ังเดิมท่ีอยู่คู่กับประเทศไทยมาต้ังแต่ก่อนสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่าง
กันไปตามแต่ละสังคม วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ และรูปแบบการรักษามีท้ังการใช้ยาสมุนไพร การนวด  
การผดุงครรภ์ตลอดจนการรักษาทางจิตใจโดยใช้พิธีกรรมหรือคาถาต่าง ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ทางด้านการรักษาสุขภาพ และความเจ็บป่วยของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่จากการพัฒนาในทุกด้านท่ียึด
การพัฒนาตามระบบทุนนิยมท าให้ชุมชนมีค่านิยมตามแนวทางของตะวันตกเป็นหลัก โดยเฉพาะด้านการ
จัดการสุขภาพท่ีเน้นการพึ่งพิงจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ส่ิงเหล่านี้ส่งผลให้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้การดูแล
สุขภาพเดิมท่ีมีอยู่ในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนาและถูกทอดท้ิงจากคนรุ่นใหม่ ขาดการสืบทอดและผู้รู้ส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุซึ่งนับวันจะมีจ านวนลดลง ท าให้ชุมชนรับประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านน้อยกว่า 
ท่ีควรจะเป็นท้ัง ๆ ท่ีความรู้เหล่านี้สามารถช่วยดูแลรักษาความเจ็บป่วยให้กับชาวบ้านได้อีกท้ังองค์ความรู้  
ทางการแพทย์พื้นบ้านไทย ท้ังท่ีเป็นตัวหมอพื้นบ้าน ต ารา พันธุ์พืชท่ีใช้เป็นยา สมุนไพร วิธีการการรักษาโรค 
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ตลอดจนสังคมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต ฯลฯ มีความส าคัญและเป็นส่ิงล้ าค่าท่ีควรจะเก็บรวบรวม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทย เพื่อเป็นมรดกต่อลูกหลานในการสืบทอด
องค์ความรู้ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จึงได้จัดท า
โครงการการพัฒนาองค์ความรู้และการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพ 

๒) วัตถุประสงค์ : ๑. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริกับการเรียน
การสอนและงานบริการวิชาการ 

 ๒. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 
    ๓. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในครัวเรือน 

๓) กำรด ำเนินงำน/งบประมำณ งบประมาณ ๑00,000 บาท 
 

กำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในครัวเรอืนเพื่อการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน 

 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
  

๑. ควรมีการติดตามผลถึงชุมชนท่ีได้รับการอบรมไปแล้วนั้นสามารถน าไปต่อยอดได้หรือไม่ 
อย่างไร  

๒. ควรให้ข้อมูลแก่ประชาชนถึงประโยชน์ และโทษของสมุนไพร 
๓. ควรเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยเน้นเรื่องของการวิจัยในเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้าน

ในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องของต าหรับยาของจังหวัดสุพรรณบุรี ในเรื่องของการจัดจ าหน่าย การสร้างรายได้ 
การส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจต้องประสานความร่วมมือกับทางจังหวัด 

๔. ควรเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชน โรงเรียนต่าง ๆ ให้สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ 
๕. ควรมีคณะกรรมการวางแผนการท ายุทธศาสตร์การวิจัย เรื่อง สมุนไพรท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัด

สุพรรณบุร ี
๖. ควรติดต่อกับโรงเรียน ในเรื่องของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 ๒.๒ กำรเยี่ยมชมผลกำรด ำเนินงำนตำมควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับโรงเรียนในพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัย ในกรุงเทพมหำนคร จังหวัดสมุทรสำคร 
และจังหวัดสุพรรณบุรี 

 รำยชื่อโรงเรียนเครือข่ำยจังหวัดสมุทรสำคร 
 

1.  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์  2.  โรงเรียนวัดศรี เมือง  3.  โรงเรียนบ้านท่าทราย  
4. โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 5. โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 6. โรงเรียนวัดโคกขาม 7. โรงเรียนวัดบ้านไร่  
8. โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 9. โรงเรียนบ้านบางน้ าจืด 10. โรงเรียนวัดศิริมงคล 11. โรงเรียนวัดโสภณา
ราม  12 .  โ ร ง เรี ยนวั ดยกกระบัตร  13.  โ ร ง เรี ยน ไทยรัฐวิ ทยา  9 14.  โ ร ง เรี ยนบ้ านคลอง ตัน  
15.  โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง  16.  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ ว  17.  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์   
18. โรงเรียนวัดสวนส้ม 19. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาม 20. โรงเรียนวัดธรรมโชติ 21. โรงเรียน 
วัดโรงเข้ 22. โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 23. โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 24. โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ  
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ตลอดจนสังคมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต ฯลฯ มีความส าคัญและเป็นส่ิงล้ าค่าท่ีควรจะเก็บรวบรวม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทย เพื่อเป็นมรดกต่อลูกหลานในการสืบทอด
องค์ความรู้ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จึงได้จัดท า
โครงการการพัฒนาองค์ความรู้และการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพ 

๒) วัตถุประสงค์ : ๑. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริกับการเรียน
การสอนและงานบริการวิชาการ 

 ๒. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 
    ๓. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในครัวเรือน 

๓) กำรด ำเนินงำน/งบประมำณ งบประมาณ ๑00,000 บาท 
 

กำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในครัวเรอืนเพื่อการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน 

 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
  

๑. ควรมีการติดตามผลถึงชุมชนท่ีได้รับการอบรมไปแล้วนั้นสามารถน าไปต่อยอดได้หรือไม่ 
อย่างไร  

๒. ควรให้ข้อมูลแก่ประชาชนถึงประโยชน์ และโทษของสมุนไพร 
๓. ควรเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยเน้นเรื่องของการวิจัยในเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้าน

ในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องของต าหรับยาของจังหวัดสุพรรณบุรี ในเรื่องของการจัดจ าหน่าย การสร้างรายได้ 
การส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจต้องประสานความร่วมมือกับทางจังหวัด 

๔. ควรเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชน โรงเรียนต่าง ๆ ให้สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ 
๕. ควรมีคณะกรรมการวางแผนการท ายุทธศาสตร์การวิจัย เรื่อง สมุนไพรท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัด

สุพรรณบุร ี
๖. ควรติดต่อกับโรงเรียน ในเรื่องของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 ๒.๒ กำรเยี่ยมชมผลกำรด ำเนินงำนตำมควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับโรงเรียนในพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัย ในกรุงเทพมหำนคร จังหวัดสมุทรสำคร 
และจังหวัดสุพรรณบุรี 

 รำยชื่อโรงเรียนเครือข่ำยจังหวัดสมุทรสำคร 
 

1.  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์  2.  โรงเรียนวัดศรี เมือง  3.  โรงเรียนบ้านท่าทราย  
4. โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 5. โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 6. โรงเรียนวัดโคกขาม 7. โรงเรียนวัดบ้านไร่  
8. โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 9. โรงเรียนบ้านบางน้ าจืด 10. โรงเรียนวัดศิริมงคล 11. โรงเรียนวัดโสภณา
ราม  12 .  โ ร ง เรี ยนวั ดยกกระบัตร  13.  โ ร ง เรี ยน ไทยรัฐวิ ทยา  9 14.  โ ร ง เรี ยนบ้ านคลอง ตัน  
15.  โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง  16.  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ ว  17.  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์   
18. โรงเรียนวัดสวนส้ม 19. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาม 20. โรงเรียนวัดธรรมโชติ 21. โรงเรียน 
วัดโรงเข้ 22. โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 23. โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 24. โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ  
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25.  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก  26.  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์  27.  โรงเรียนวัดปากบ่อ  
28. โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ  29. โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 30. โรงเรียนบ้านนาโคก  31. โรงเรียน 
เมืองสมุทรสาคร 32. โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 33. โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 34. โรงเรียนวัดปัจจันตาราม  
35. โรงเรียนวัดนางสาว 36. โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 37. โรงเรียนบ้านแคราย 38. โรงเรียนวัดท่ากระบือ  
39. โรงเรียนบ้านคลองแค 40.  โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง  41.  โรงเรียนบ้านสวนหลวง  
42. โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 43. โรงเรียนวัดบางปิ้ง 44. โรงเรียนวัดบางปลา 45. บ้านสันดาบ  
46. บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 47. วัดชีผ้าขาว 48. วัดราษฎร์ธรรมาราม 49. บ้านเจริญสุข 50. วังนกไข่ 
51. บ้านท้องคุ้ง 

รำยชื่อโรงเรียนเครือข่ำยจังหวัดสุพรรณบุรี 
  1. โรงเรียนวัดยางยี่แส  2.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  3. โรงเรียนวัดจันทราวาส  
4. โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) 5. โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 6. โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  
7. โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 8. โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 9. โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ 10. โรงเรียนวัดโภคาราม  
11.  โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม  12.  โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม  13.  โรงเรียนบ้านเขาก าแพง  
14. โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 15. โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 16. โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 
17. โรงเรียนวัดจ าปา 18. โรงเรียนวัดโพธิ์ เขียว 19. โรงเรียนวัดกกม่วง 20. โรงเรียนบ้านสระบัวทอง  
21. โรงเรียนบ้านทุ่งดินด า 22. โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 23. โรงเรียนบ้านหัวท านบ 24. โรงเรียน 
วัดกลางบ้านดอน 25. โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 26. โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 27. โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 
28. โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 29. โรงเรียนพลับพลาไชย 30. โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 31. โรงเรียน 
วัดใหม่สิทธาวาส 32. โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 33. โรงเรียนวัดสระพังลาน 34. โรงเรียนวัดดอนสุโข  
35. โรงเรียนวัดนันทวัน 36. โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 37. โรงเรียนวัดบ่อคู่ 38. โรงเรียนวัดสระยายโสม 
39. โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 40. โรงเรียนวัดคลองตัน 41. โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 42. โรงเรียนบ้านห้วยหิน 
43. โรงเรียนวัดหนองหลุม 44. โรงเรียนบ้านหนองแหน 45. โรงเรียนวัดโคกส าโรง 46. โรงเรียนวัดคอกวัว 
74. โรงเรียนวัดคณฑี 48. โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 49. โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 50. โรงเรียนวัดเขาพระ 
51. โรงเรียนวัดหนองตาสาม 52. โรงเรียนวัดช่องลม 53. โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 
 

รำยชื่อโรงเรียนเครือข่ำย กรุงเทพมหำนคร 
 

  1. โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี 2. โรงเรียนวัดอินทราวาส 3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 4. โรงเรียนวัด
กระจับพินิจ 5. โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 7. โรงเรียนวัดราชสิทธาราม  
8. โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 9. โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 10. โรงเรียนวัดดุสิตาราม 11. โรงเรียนวัดทองเพลง 
12. โรงเรียนวัดอมรินทราราม 13. โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 14. โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 15. โรงเรียนคลองบางพรหม 
16. โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 17. โรงเรียนวัดรวก 18. โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 19. โรงเรียน 
วัดนิมมานรดี 20. โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา) 21. โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ (พุ่มประดับราษฎร์
สามัคคี) 22. โรงเรียนฉิมพลี 23. โรงเรียนวัดโพธิ์(ราษฎร์ผดุงผล) 24. โรงเรียนวัดก าแพง 25. โรงเรียน 
วัดศาลาแดง 26. โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานข า) 27. โรงเรียนวัดทองศาลางาม 28. โรงเรียนวัดมะพร้าวเต้ีย 
 

๒.๒.๑ โครงกำรและกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
1) โครงกำร: การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21: กิจกรรม

การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 600,000 บาท ด ำเนินกำรครบ
ตัวชี้วัดแต่ใช้งบ 167,200 บาท  

2) โครงกำร: ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal 
เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณ 3,000,000 บาท ด ำเนินกำรครบตัวชี้วัดแต่ใช้งบ 294,400 + MOU บาท  

๓) พื้นที่เป้ำหมำย 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (อู่ทอง) 
- โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 51 

โรงเรียน 
- โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ านวน 

53 โรงเรียน 
- คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
๔) วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal ด้านการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ Application 

2. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal ด้านการ
จัดการช้ันเรียนผ่านการบันทึกการสอนออนไลน์ (Recording) การส่งกระแสถ่ายทอดสด (Streaming)  
การสร้างวิดีโอ Interactive น าการสอนสู่ระบบออนไลน์ 

3. เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal ด้านการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาการค านวณ โดยใช้ Application 

ผู้แทนแต่ละโรงเรียนและเขตพื้นที่กำรศึกษำมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ควรจัดกิจกรรมส าหรับครูพี่เ ล้ียงแต่ละโรงเรียน เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์  

ได้แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และได้ท าความรู้จักกันระหว่างโรงเรียน 
๒. ควรเพิ่มความหลากหลายในด้านทักษะภาษา กล่าวคือ ไม่ใช่การใช้ภาษาอังกฤษ

เพียงอย่างเดียว เช่น การให้เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบบริติชและแบบอเมริกัน 
๓. ควรจัดการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องวิชาการต่าง ๆ ให้กับครูพี่เล้ียงเพื่อให้

สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียน 
๔. ควรเพิ่มจ านวนโควตาให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 

 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
  

๑. ขอขอบคุณโรงเรียนท่ีได้เสียสละช่วยกันพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้ไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น  

๒. ขอความร่วมมือทางโรงเรียนสร้างบรรยากาศ สร้างบริบท ของสถานศึกษาของ  
การจัดการเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะครูรุ่นใหม่ ท่ีจะสร้างครูมือ
อาชีพในอนาคต เพื่อทดแทนครูท่ีเกษียณ 

๓. ควรกระจายเพิ่มพื้นท่ีการอบรมให้ครอบคลุมในหลากหลายพื้นท่ีในแต่ละจังหวัด 



185๑๘๔ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 600,000 บาท ด ำเนินกำรครบ
ตัวชี้วัดแต่ใช้งบ 167,200 บาท  

2) โครงกำร: ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal 
เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณ 3,000,000 บาท ด ำเนินกำรครบตัวชี้วัดแต่ใช้งบ 294,400 + MOU บาท  

๓) พื้นที่เป้ำหมำย 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (อู่ทอง) 
- โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 51 

โรงเรียน 
- โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ านวน 

53 โรงเรียน 
- คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
๔) วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal ด้านการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ Application 

2. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal ด้านการ
จัดการช้ันเรียนผ่านการบันทึกการสอนออนไลน์ (Recording) การส่งกระแสถ่ายทอดสด (Streaming)  
การสร้างวิดีโอ Interactive น าการสอนสู่ระบบออนไลน์ 

3. เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ ยุค New Normal ด้านการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาการค านวณ โดยใช้ Application 

ผู้แทนแต่ละโรงเรียนและเขตพื้นที่กำรศึกษำมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ควรจัดกิจกรรมส าหรับครูพี่เ ล้ียงแต่ละโรงเรียน เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์  

ได้แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และได้ท าความรู้จักกันระหว่างโรงเรียน 
๒. ควรเพิ่มความหลากหลายในด้านทักษะภาษา กล่าวคือ ไม่ใช่การใช้ภาษาอังกฤษ

เพียงอย่างเดียว เช่น การให้เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบบริติชและแบบอเมริกัน 
๓. ควรจัดการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องวิชาการต่าง ๆ ให้กับครูพี่เล้ียงเพื่อให้

สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียน 
๔. ควรเพิ่มจ านวนโควตาให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 

 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นดังนี้ 
  

๑. ขอขอบคุณโรงเรียนท่ีได้เสียสละช่วยกันพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้ไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น  

๒. ขอความร่วมมือทางโรงเรียนสร้างบรรยากาศ สร้างบริบท ของสถานศึกษาของ  
การจัดการเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะครูรุ่นใหม่ ท่ีจะสร้างครูมือ
อาชีพในอนาคต เพื่อทดแทนครูท่ีเกษียณ 

๓. ควรกระจายเพิ่มพื้นท่ีการอบรมให้ครอบคลุมในหลากหลายพื้นท่ีในแต่ละจังหวัด 
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 ๔. ควรเน้นการพัฒนานักศึกษาสายครูในรูปแบบของค่ายอาสา หรือ วิศวกรสังคม 
ด้านการศึกษา ท่ีไม่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 สรุปปัญหำและควำมต้องกำรโดยรวมจำกกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับมหำวิทยำลัย 
 

 สรุปปัญหำและควำมต้องกำรโดยรวมจำกกำรตรวจเยี่ยมคณะและหลักสูตรควำมเป็นเลิศ 
  ๑. การจัดสรรอัตราอาจารย์เพิ่มเติม เพื่อการทดแทนอาจารย์ ท่ีเกษียณอายุราชการ                  
และเพื่อให้มีจ านวนคุณสมบัติท่ีเพียงพอต่อการผลิตบัณฑิต และขออัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อให้                  
การด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. การจัดสรรงบประมาณ ห้องพัก ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนการสอนเพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร / ไม่ท่ัวถึง               
ควรเพิ่มจุดสัญญาณ และอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับ Wifi เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
รวมไปถึงการจัดซื้อ account zoom ให้สาขาวิชาละ ๑ account พร้อมด าเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม
ส าหรับการสอนแบบออนไลน์ 
 

 สรุปปัญหำและควำมต้องกำรโดยรวมจำกกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  
1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหน่วยงานยังไม่เพียงพอ 
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน 

ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในแต่ละไตรมาส  
3. การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการด าเนินงานและ

การให้บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ  
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุน 
5. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้และบริหารงานโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 ปัญหำที่พบควำมแตกต่ำง 
 ระดับคณะ/หลักสูตรควำมเป็นเลิศ 
  ๑. คณะครุศาสตร์ประสบปัญหาในการท างานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ท่ีขาดความต่อเนื่อง 
ในการผลิตผลงาน และช้ินงานท่ีสามารถน าไปประกวดตามเวทีต่าง ๆ เนื่องจากการปิดท าการตามเวลาราชการ 
ของมหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ ให้นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อน าไปประกวด
ในเวทีต่าง ๆ ท่ีมีช้ินงานขนาดใหญ่ สามารถท างานล่วงเวลาได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้สร้างช่ือเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย 
  ๒. คณะครุศาสตร์ เสนอถึงการจัดช่องทางในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีไม่มีค่าใช้จ่าย และการจัดแหล่งตีพิมพ์ส าหรับงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเผยแพร่
ผลงานสู่สาธารณชน 
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 ๓. วิทยาลัยการดนตรีประสบปัญหาเรื่องอาคารเรียนท าให้ขาดห้องปฏิบัติการดนตรีและ 
ห้องซ้อมดนตรี จึงขอให้มีการจัดสรรการใช้งานอาคารเรียนของวิทยาลัยการดนตรีให้ชัดเจน และเอื้ออ านวยต่อ
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและการฝึกซ้อมดนตรี 
 ๔. วิทยาลัยการดนตรีประสบปัญหาเนื่องจาก College of Music, BSRU ยังไม่ได้ยกระดับ
ให้เทียบเท่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในการเป็น College of Music จึงส่งผลต่อการประสานงานกับ
หน่วยงานด้านดนตรีท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท่ีต้องการจะท าความร่วมมือกับองค์กรท่ีมีมาตรฐาน
ทางด้านดนตรีท่ีองค์กรตรวจสอบทางวิชาชีพรองรับ  
 ๕. วิทยาลัยการดนตรีน าเสนอควรมีท่ีปรึกษาท่ีมีความหลากหลาย เช่น นักธุรกิจ นักสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร นักเศรษฐศาสตร์ นักการจัดการ เพื่อวิเคราะห์องค์กรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในมุมมอง
หลากหลายมิติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 ๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบปัญหาเรื่องฐานข้อมูลหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการ 
ท าวิจัยจึงต้องการให้เพิ่มฐานข้อมูลหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการท าวิจัยมากกว่าปัจจุบัน 
 ๗. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบปัญหาเรื่องข้อมูลของนักศึกษา ท่ีเกี่ยวกับสถานะ
ต่าง ๆ ควรด าเนินการให้เป็นปัจจุบันในระบบทันทีท่ีมีการอนุมัติ เช่น การลาออกของนักศึกษา เนื่องจาก
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในการท าประกันคุณภาพ  
 

   ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 
  ๑. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้องการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส านักงาน 
เนื่องจากระบบโทรศัพท์ Analog เดิมมีปัญหาในการใช้งาน เช่น ผู้โทรเข้ามหาวิทยาลัยไปเจอคู่สายท่ีช ารุด  
จะได้ยินเสียงเป็นผู้โทรติดแต่ไม่มีผู้รับสาย ท าให้เกิดการเข้าใจผิดและน าไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจ และเสียงบ่น 
ตามหน้าส่ือสังคมออนไลน์ 
  ๒. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากระบบเครือข่ายมีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๐ ปี หากระบบเครือข่ายหยุดท างานกะทันหันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายอย่างมาก ท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ท้ังอาคาร และไม่สามารถใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติและระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการบริการได้ 
  ๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นควรให้พิจารณานโยบายในการผลักดันให้คณาจารย์ ท่ียัง 
ไม่เคยมีผลงานวิจัยมาก่อน จ าเป็นต้องท าผลงานวิจัยเพื่อร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๔. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเห็นควรให้ระบุเป้าหมายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ตามพันธกิจให้ชัดเจน เช่น จะมุ่งสู่การสร้างรายได้ การให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือการสร้างภาพลักษณ์โดยรวมให้แก่มหาวิทยาลัย และควรก าหนดบทบาทหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดีให้ชัดเจนว่าจะเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการ หรืออาจเป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ
ใหแ้กม่หาวิทยาลัย ซึ่งต้องเกิดจากบุคคลภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน  
  

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย                  
โดยรวมจำกกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมหำวิทยำลัย 
 

  1. ขอช่ืนชมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ท่ีร่วมกัน
ด าเนินงานในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                     
อย่างเข้มแข็ง โดยมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการประชุม การจัดกิจกรรม                
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 ๓. วิทยาลัยการดนตรีประสบปัญหาเรื่องอาคารเรียนท าให้ขาดห้องปฏิบัติการดนตรีและ 
ห้องซ้อมดนตรี จึงขอให้มีการจัดสรรการใช้งานอาคารเรียนของวิทยาลัยการดนตรีให้ชัดเจน และเอื้ออ านวยต่อ
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและการฝึกซ้อมดนตรี 
 ๔. วิทยาลัยการดนตรีประสบปัญหาเนื่องจาก College of Music, BSRU ยังไม่ได้ยกระดับ
ให้เทียบเท่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในการเป็น College of Music จึงส่งผลต่อการประสานงานกับ
หน่วยงานด้านดนตรีท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท่ีต้องการจะท าความร่วมมือกับองค์กรท่ีมีมาตรฐาน
ทางด้านดนตรีท่ีองค์กรตรวจสอบทางวิชาชีพรองรับ  
 ๕. วิทยาลัยการดนตรีน าเสนอควรมีท่ีปรึกษาท่ีมีความหลากหลาย เช่น นักธุรกิจ นักสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร นักเศรษฐศาสตร์ นักการจัดการ เพื่อวิเคราะห์องค์กรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในมุมมอง
หลากหลายมิติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 ๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบปัญหาเรื่องฐานข้อมูลหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการ 
ท าวิจัยจึงต้องการให้เพิ่มฐานข้อมูลหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการท าวิจัยมากกว่าปัจจุบัน 
 ๗. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบปัญหาเรื่องข้อมูลของนักศึกษา ท่ีเกี่ยวกับสถานะ
ต่าง ๆ ควรด าเนินการให้เป็นปัจจุบันในระบบทันทีท่ีมีการอนุมัติ เช่น การลาออกของนักศึกษา เนื่องจาก
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในการท าประกันคุณภาพ  
 

   ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 
  ๑. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้องการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส านักงาน 
เนื่องจากระบบโทรศัพท์ Analog เดิมมีปัญหาในการใช้งาน เช่น ผู้โทรเข้ามหาวิทยาลัยไปเจอคู่สายท่ีช ารุด  
จะได้ยินเสียงเป็นผู้โทรติดแต่ไม่มีผู้รับสาย ท าให้เกิดการเข้าใจผิดและน าไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจ และเสียงบ่น 
ตามหน้าส่ือสังคมออนไลน์ 
  ๒. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากระบบเครือข่ายมีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๐ ปี หากระบบเครือข่ายหยุดท างานกะทันหันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายอย่างมาก ท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ท้ังอาคาร และไม่สามารถใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติและระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการบริการได้ 
  ๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นควรให้พิจารณานโยบายในการผลักดันให้คณาจารย์ ท่ียัง 
ไม่เคยมีผลงานวิจัยมาก่อน จ าเป็นต้องท าผลงานวิจัยเพื่อร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๔. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเห็นควรให้ระบุเป้าหมายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ตามพันธกิจให้ชัดเจน เช่น จะมุ่งสู่การสร้างรายได้ การให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือการสร้างภาพลักษณ์โดยรวมให้แก่มหาวิทยาลัย และควรก าหนดบทบาทหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดีให้ชัดเจนว่าจะเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการ หรืออาจเป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ
ใหแ้กม่หาวิทยาลัย ซึ่งต้องเกิดจากบุคคลภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน  
  

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย                  
โดยรวมจำกกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมหำวิทยำลัย 
 

  1. ขอช่ืนชมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ท่ีร่วมกัน
ด าเนินงานในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                     
อย่างเข้มแข็ง โดยมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการประชุม การจัดกิจกรรม                

๑๘๗ 

ในโครงการต่างๆ ฯลฯ การจัดสวัสดิการเพื่อป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่บุคลากร นักศึกษา 
รวมท้ังประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีในการคัดกรองกลุ่มเส่ียง 
การเปิดศูนย์พักคอยส าหรับผู้ติดเช้ือ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ร่วมเป็นจิตอาสาลงพื้นท่ีเพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
  2. ควรวิเคราะห์ศักยภาพและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้าน เพื่อทบทวน 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยก าหนดเป้าหมายในการพลิกโฉม และแนวทางการขับเคล่ือนพัฒนาสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
ก าหนด 
  ๓. มหาวิทยาลัยต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีตอบสนอง                    
ต่อแผนพัฒนาความเป็นเลิศและแผนพลิกโฉมด้านตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential Indicator) ของการเป็น
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 

๔. ควรมีคณะกรรมการร่วมในการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื่อดูแลการผลิตครูและพัฒนาครูของคณะต่าง ๆ ท่ีอยู่แยกคณะกันให้มีสมรรถนะความเป็นครู              
โดยก าหนดสมรรถนะความเป็นครูตามเงื่อนไขของคุรุสภา และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และให้หลักสูตร
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของครุสภา ทุกคณะต้องสร้างวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู โดยมีเงื่อนไขเหมือนกัน 
และต้องมีแผนพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีสามารถผลิตครู                    
และพัฒนาครูท่ีมีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีโดดเด่นต่างจากสถาบันอื่น สอดคล้องกับความต้องการ                  
ในการใช้ครูของประเทศและเป็นแบบอย่างให้แก่สถาบันอื่น  
  ๕. ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้ครู ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ใช้จริง เพื่อน ามาปรับปรุงคุณลักษณะท่ีผู้ใช้บัณฑิตต้องการอย่างแท้จริงในทศวรรษใหม่ เช่น การมีจิตอาสา 
ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ การเสียสละ ความอดทน การตรงต่อเวลา เป็นต้น 
  ๖. ควรพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรร่วมผลิตให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และการพัฒนาประเทศ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงาน                   
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
  ๗. การบริหารจัดการการเรียนการสอนและช้ันเรียนในแต่ละหลักสูตร ควรน า Digital Learning 
มาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีศักยภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ๘. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน ( WIL)                              
ท้ัง ๙ รูปแบบ เนื่องจากสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้โดยผสมผสานกับจัดการเรียนการ สอนแบบ                     
Outcome-based Education ได้ 
  ๙. ควรบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (วิศวกรสังคม)        
เพื่อสร้างหรือน าผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น                  
ในพื้นท่ีเป้าหมาย 
  ๑๐. ควรจัดท าแผนการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างคณะเพื่อคัดเลือกปัญหาและท า
ข้อเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ่ท่ีให้ผลลัพธ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นและเชิงพาณิชย์ 
  1๑. ควรเพิ่มพื้นท่ีและจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกในการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อาทิ ห้องเรียนอัจฉริยะ ระบบ WIFI ห้องสมุดในลักษณะ Co-Working Space ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ ท่ีทันต่อ
เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต 
  ๑๒. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต้องก าหนดแผนพัฒนา
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี โดยก าหนดกรอบเวลาในการพัฒนาขึ้นเป็นวิทยาเขตให้ชัดเจน 
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  ๑๓. ควรพัฒนาการส่ือสารองค์กรของมหาวิทยาลัยในหลายช่องทางสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
นักเรียน  นักศึกษา บุคคลากรในตลาดแรงงานและผู้สูงวัยเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสร้างความสนใจ                
ในการสมัครเรียนหรืออบรม 
  ๑๔ . มหาวิทยาลัยควรมีเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรความเป็นเลิศโดยพิจารณาจาก                     
ด้านตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Performance Indicator) และด้านตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กร 
(Potential Indicator) ย้อนหลัง ๓ ปี และมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
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  ๑๓. ควรพัฒนาการส่ือสารองค์กรของมหาวิทยาลัยในหลายช่องทางสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
นักเรียน  นักศึกษา บุคคลากรในตลาดแรงงานและผู้สูงวัยเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสร้างความสนใจ                
ในการสมัครเรียนหรืออบรม 
  ๑๔ . มหาวิทยาลัยควรมีเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรความเป็นเลิศโดยพิจารณาจาก                     
ด้านตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Performance Indicator) และด้านตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กร 
(Potential Indicator) ย้อนหลัง ๓ ปี และมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

 
 

ผลการประเมินส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

มหาวิทยาลัยด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  
โดยมหาวิทยาลัย มีวิธีด าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑. อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ด าเนินการบริหารงานและก ากับ
ดูแลการด าเนินงานในทุกภาคส่วนท่ีครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นไปตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

๒. รองอธิการบดีควบคุม ดูแล และส่ังการด าเนินงานของหน่วยงานการจัดการเรียนการสอน 
และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จนถึงประกาศและค าส่ังต่างๆ ตามล าดับท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. น าความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มาพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยทบทวนและริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมในด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านการบริหารจัดการ ท้ังในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

๔.  มหาวิทยาลัยติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องจัดท ารายงานผลด าเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลท่ีได้รับจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน             
จะน าเสนอต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานให้ทราบถึงความส าเร็จในการด าเนินงาน และแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป 

ท้ังนี้จากวิธีด าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยด าเนินงาน  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รายงานผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
๑. ควรสร้างหลักสูตรระยะส้ัน โดยมีรูปแบบ
การเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อได้คุณวุฒิทางการ

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน (Reskill / Upskill / 
Newskill) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) และระบบคลัง
หน่วยกิต (Credit Bank) ท่ีตอบสนองความต้องการของประชากร            
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ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
ศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ทุกช่วงวัยในสังคมศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อพัฒนาทักษะก าลังคนของ
ประเทศและนักศึกษานานาชาติสู่การมีงานท าและเตรียมความ
พร้อมรองรับการท างานในอนาคต จ านวน ๒๗ หลักสูตร และ
หลักสูตรของคณะครุศาสตร์จัดท าขึ้น จ านวน ๑๗ หลักสูตร 

๒. ควรหาประเด็นท่ีเป็นจุดเด่น จุดแข็ง ของ
แต่ละหลักสูตร หรือของคณะว่าเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ผู้เรียนมีจุดเด่นอะไร เช่น 
ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
ทุกคน หรือผู้เรียนทุกคนเก่งเรื่องการจัดการ
ตัวเอง หรือมีทักษะใดท่ีเด่นกว่าสถาบันอื่น
ท าให้สามารถสร้าง Value Added ให้แก่
ผู้เรียนได้ 

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็น
เลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น
ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๔ หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยได้จัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ ๓ 
ประการ ด้านจิตสาธารณะ  ด้านทักษะส่ือสารดี ด้านมีความเป็นไทย 
ให้แก่นักศึกษาทุกช้ันปี จ านวนท้ังส้ิน ๒๘,๖๕๓ คน ท่ี ซึ่งประกอบด้วย
โครงการด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายงานสรุปโครงการพัฒนาความรู้
ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษท่ี ๒๑  กิจกรรมพัฒนาความรู้
และทักษะนักศึกษาตามมาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
(การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR 
(ออนไลน์)   โครงการ “ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๓. ควรจัดทดสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีท่ี ๑  โดยจัดแบ่ง
ระดับความสามารถของนักศึกษาเป็นกลุ่ม 
โดยนักศึกษาท่ีสอบได้ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเข้าไป
ใ น ร า ย วิ ช า ศึ ก ษ า ท่ั ว ไ ป  ( General 
Education) เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

ส านักวิ เทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการประกอบอาชีพ
กิจกรรม: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
ภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ให้กับนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายก่อน
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เข้าอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR  จ านวน  ๓ 
ครั้ง  ครั้งละ  ๑๒  ช่ัวโมง  และทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ 
CEFR (ออนไลน์)  จ านวน  ๓  ครั้ง  นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายเข้าร่วม
ทดสอบท้ังส้ิน  ๓,๐๕๘  คน  มีนักศึกษาท่ีมีระดับความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  ในระดับ B2  ขึ้นไป  
จ านวน ๑,๒๔๙  คน  

๔.  ควรก าหนดตัว ช้ีวั ด ในเ ชิ ง คุณภาพ 
นอกเหนือจากภาวะการมีงานท า และควร
การเก็บข้อมูลในรูปแบบค าถามปลายเปิด 
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นรายละเอียดเชิง
คุณภาพท่ีสามารถน ามาพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตได้ 
เช่น การตอบโจทย์ความต้องการในการเพิ่ม

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ
ภาวการณ์มีงานให้แก่ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จ านวนท้ังส้ิน 
๘๘ หลักสูตรได้น าข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินไปใช้ในการออกแบบ
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของหลักสูตรท่ีระบุไว้ใน มคอ.๒ และสอดคล้องกับ              
ความต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการและตอบสนอง
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ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
ศักยภาพ หรือสมรรถนะตามความต้องการ
ของบัณฑิตหรือนายจ้างเพื่อติดตามคุณภาพ
ของบัณฑิตและใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิตต่อไป  

การแข่งขันของประเทศและมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านความเป็นไทยของ
นักศึกษา โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เป็นต้น 

ด้านการวิจัย 
๑. ควรส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียน
การสอนเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มท่ี 

มหาวิทยาลัยมีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนักศึกษา            
ในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้จากการ 
บูรณาการองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน ซึ่งมีจ านวน
ท้ังส้ิน ๓๐ ผลงาน ดังนี้ 

๑. ประเภทงานวิจัย จ านวน ๑๕ ผลงาน ได้แก่ 
๑.๑ การพัฒนารายวิชาวัฒนธรรมอาเซียนกับการออกแบบ  

ส าหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ
กราฟิกและอินโฟร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๑.๒ ศึกษาเปรียบเทียบพิสัยการเคล่ือนไหวและความโค้งของ
หลังส่วนล่างในผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลังส่วนล่างก่อนและหลังการ
รักษาด้วยการนวดแบบราชส านัก 

๑.๓ การจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีของห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๑.๔ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมู ลฝอย                  
ในชุมชน ในเทศบาลต าบลอู่ทอง และเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑.๕ ปั จ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิ พล ต่อภาวะซึ ม เศร้ า ขอ งนั ก ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๑.๖ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ละ พั ฒ น าข้ อ มู ล ส า ร สน เ ท ศ เ ชิ ง
ภาพเคล่ือนไหวตามหลักการอินโฟกราฟิกในการถ่ายทอดความรู้
จากงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ชุมชนบ้านคลองโคน 

๑.๗ การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์ของ
ศิลปินหญิงร่วมสมัย 

๑.๘ การประเมินการรับสัมผัสกลุ่มสารบีเทคทางการหายใจกับ
ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถ
มอเตอร์ไซต์รับจ้างในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

๑.๙ ผลของโปรแกรมแคร์ดีเอ็ม ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 
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ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
๑.๑๐ การศึกษาปัจจัยจากรอบแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร

เรียนท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

๑.๑๑ ศึกษาสภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๑.๑๒ ความรู้การวางแผนภาษีอากร  เพื่อช าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  กรณีศึกษา  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๑.๑๓ การพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านด้วยส่ือดิจิทัลร่วมกับ 
Coaching ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

๑.๑๔ แนวทางการส่งเสริมการสร้างส่ือการเรียนการสอน 
ส าหรับข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร (๗ เขต : เขตบางกอก
น้อย เขตบางกอกใหญ่  เขตคลองสาน  เขตภาษีเจริญ  เขตตล่ิงชัน 
เขตบางแคและเขตทุ่งครุ) 

๑.๑๕ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๒. ประเภทนวัตกรรม จ านวน ๙ ผลงาน ได้แก่ 
๒.๑ เครื่องอัดกะปิ 
๒.๒ ถังขยะอัจฉริยะ 
๒.๓ ตู้ปลูกเห็ดอัจฉริยะ 
๒.๔ เครื่องคัดแยกขยะอัตโนมัติ 
๒.๕ ทุ่นดักขยะ 
๒.๖ ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์แบบน้ า และแบบผงแห้ง 
๒.๗ เ ส้นขนมจีนกึ่ งส า เร็จรูป ท่ีแปรรูปจากข้าวพื้นเมือง

สุพรรณบุรี 
๒.๘ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างพลังงานต่ าส าหรับผู้สูงอายุ 
๒.๙ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
๓. ประเภทงานสร้างสรรค์ จ านวน ๖ ผลงาน ได้แก่ 
๓.๑ ภาพแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชฯ จากบทเพลงแสดงความอาลัยการสวรรคต 
๓.๒ ศิลปะการแสดงของชาวไตจังหวัดแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษา

ดนตรีประกอบประเพณีเขาวงกต 
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ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
๓.๓ ศิลปะการแสดงบนฐานของเส้นทางประวัติศาสตร์เมือง

สามหมอก  กรณีศึกษา  หม่องส่วยยี (หน่วยงานโรงเรียนวัดโสมนัส) 
๓.๔ ศิลปะการแสดงบนฐานของเส้นทางประวัติศาสตร์เมือง

สามหมอก กรณีศึกษา หม่องส่วยยี (โรงเรียนวัดมหาบุศย์) 
๓.๕ การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยผ่านบทสวด               โพ

ชฌังคปริตรนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ชุดรอยลาวขลุ่ยบางไส้ไก่ 
๒. ควรยกระดับการก าหนดการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย TCI 
ฐาน ๒ ขึ้นไป และก าหนดนโยบายการน า
ผลงานวิชาการไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
โดยการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และให้บริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนเป้าหมาย 

๑. สถาบันวิ จัยและพัฒนามีการส่งเสริมทุนวิจัย (ทุนภายใน)             
ให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยน าผลการวิจัย             
ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ ท่ีเป็นท่ียอมรับ  

๓. ควรมีการก าหนดเป้าหมายในการให้ทุน
เพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ให้มีศักยภาพในการขอ
ทุนประเภทชุดโครงการท่ีสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมมากขึ้น และสอดรับกับ
นโยบายสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยงาน
ภายนอก 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีหน่วยงานท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท้ังส้ิน 
๗ หน่วยงาน จ าแนกเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 
๒,๕๗๖,๘๕๐ บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอก จ านวน 
๒๖,๖๑๙,๓๓๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๙,๑๙๖,๑๘๐ บาท                
ซึ่งมีก าหนดเป้าหมายในการให้ทุนเพื่อสร้างนักวิจัยใหม่  โดยเงินทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัย
ของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัยตาม
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม
สาขาวิชา 

๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่ก าหนดให้ ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

๓. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่ก าหนดให้เป็น ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
๑. ควรมีตัวชี้วัดในด้านการให้บริการวิชาการ
สู่ท้องถิ่น เช่น การเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดด้านการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นใน
ลักษณะ Objectives and Key Result : OKRs ซึ่ง เป็นเครื่องมือ
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ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
๓.๓ ศิลปะการแสดงบนฐานของเส้นทางประวัติศาสตร์เมือง

สามหมอก  กรณีศึกษา  หม่องส่วยยี (หน่วยงานโรงเรียนวัดโสมนัส) 
๓.๔ ศิลปะการแสดงบนฐานของเส้นทางประวัติศาสตร์เมือง

สามหมอก กรณีศึกษา หม่องส่วยยี (โรงเรียนวัดมหาบุศย์) 
๓.๕ การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยผ่านบทสวด               โพ

ชฌังคปริตรนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ชุดรอยลาวขลุ่ยบางไส้ไก่ 
๒. ควรยกระดับการก าหนดการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย TCI 
ฐาน ๒ ขึ้นไป และก าหนดนโยบายการน า
ผลงานวิชาการไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
โดยการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และให้บริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนเป้าหมาย 

๑. สถาบันวิ จัยและพัฒนามีการส่งเสริมทุนวิจัย (ทุนภายใน)             
ให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยน าผลการวิจัย             
ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ ท่ีเป็นท่ียอมรับ  

๓. ควรมีการก าหนดเป้าหมายในการให้ทุน
เพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ให้มีศักยภาพในการขอ
ทุนประเภทชุดโครงการท่ีสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมมากขึ้น และสอดรับกับ
นโยบายสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยงาน
ภายนอก 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีหน่วยงานท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท้ังส้ิน 
๗ หน่วยงาน จ าแนกเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 
๒,๕๗๖,๘๕๐ บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอก จ านวน 
๒๖,๖๑๙,๓๓๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๙,๑๙๖,๑๘๐ บาท                
ซึ่งมีก าหนดเป้าหมายในการให้ทุนเพื่อสร้างนักวิจัยใหม่  โดยเงินทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัย
ของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัยตาม
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม
สาขาวิชา 

๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่ก าหนดให้ ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

๓. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่ก าหนดให้เป็น ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
๑. ควรมีตัวชี้วัดในด้านการให้บริการวิชาการ
สู่ท้องถิ่น เช่น การเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดด้านการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นใน
ลักษณะ Objectives and Key Result : OKRs ซึ่ง เป็นเครื่องมือ
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ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
เพื่อให้เห็นผลท่ีแตกต่างจากการท างานของ
กรมการพัฒนาชุมชน และได้ ผลตอบสนอง
ตามความต้องการของ ชุมชนอย่าง เ ป็น
รูปธรรม และแสดงถึง ผลความส าเร็จของ
การจัดโครงการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 

ในการก าหนดเป้าหมายและขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการก ากับ
ทิศทางของการด าเนินงานท่ีมีเป้าหมายร่วมกันในทุกภาคส่วนและ
ทุกระดับในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โดยมีการต้ังเป้าหมาย (Objective) และก าหนดตัววัดผลหรือ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญ (Key Results) เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
และสัมฤทธิ์ผลได้ในทุกระดับ  

๒. ควรวางแผนและจัดท าแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในชุมชน
เป้าหมายอย่างแท้จริง โดยน าศาสตร์ความ
เช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษาของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของท้ังคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา
ทุกภาคส่วน และสร้างเป็นชุมชน/โรงเรียน
ต้นแบบ และการขยายพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

   มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนท่ีทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ท้ังในระดับคณะ ส านัก ชุมชน
ท้องถิ่น รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมชุมชนในการ
ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยด าเนินการใน
รูปแบบของการแต่ง ต้ังเป็นคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ ไ ด้แก่  
คณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ เป็นต้น  
ในการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ครอบคลุมพื้น ท่ี ๓ จังหวัด ไ ด้แก่กรุง เทพมหานคร จังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ าแนกออกได้เป็น ๒ 
รูปแบบ ดังนี้ 

๑. พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๕ เขต ได้แก่ เขตธนบุรี 
เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน  เขตตล่ิงชัน เขตบางกอกน้อย เขต
บางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขต
บางพลัด เขตจอมทอง เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ และเขต
บางบอน  

๒. พื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร อ าเภอบ้านแพ้ว อ าเภอกระทุ่มแบน  

๓. พื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ อ าเภอ คือ อ าเภออู่ทอง
การจ าแนกพื้นท่ีตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล (University 
System Integrator ห รื อ  University to Tambon- U2 T)  เ ป็ น
โครงการท่ีริเริ่มขึ้นใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิ ทยาศาสตร์  วิ จั ยและนวั ตกรรม  ท่ีก าหนดให้ รั บ ผิดชอบ
มหาวิทยาลัยละ ๔๐ ต าบล ครอบคลุมพื้นท่ีดังนี้ 
       ๓.๑  พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ๙ แขวง ประกอบด้วย เขตธนบุรี 
๓  แขวง ได้แก่ แขวงบางยี่เรือ  แขวงส าเหร่ แขวงหิรัญรูจี และเขต
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ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
ตล่ิงชัน ๖ แขวง ได้แก่ แขวงคลองชักพระ แขวงฉิมพลี แขวงตล่ิงชัน 
แขวงบางเชือกหนัง แขวงบางพรม แขวงบางระมาด 
       ๓.๒  พื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ๒๗ ต าบล ประกอบด้วย อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร ๑๒ ต าบล ได้แก่ ต าบลกาหลง ต าบลโกรกกราก 
ต าบลคอกกระบือ ต าบลโคกขาม ต าบลชัยมงคล ต าบลท่าจีน ต าบล
บางกระเจ้า ต าบลบางโทรัด ต าบลบางน้ าจืด ต าบลบ้านเกาะ ต าบล
บางหญ้าแพรก ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอบ้านแพ้ว ๑๒ ต าบล ได้แก่ 
ต าบลเกษตรพัฒนา ต าบลคลองตัน ต าบลเจ็ดริ้ว ต าบลบ้านแพ้ว 
ต าบลยกกระบัตร ต าบลโรงเข้ ต าบลสวนส้ม ต าบลหนองบัว ต าบล
หนองสองห้อง ต าบลหลักสอง ต าบลหลักสาม ต าบลอ าแพง อ าเภอ
กระทุ่มแบน ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลท่าไม้ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน 
ต าบลดอนไก่ดี  
       ๓.๓  พื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ๔ ต าบล ในอ าเภออู่ทอง ได้แก่ 
ต าบลบ้านโข้ง ต าบลสระพังลาน ต าบลสระยายโสม ต าบลอู่ทอง 

๓. ควรจัดท าโครงการเพื่อการหารายได้ โดย
มุ่งเน้นการน าทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการ กิจกรรม รวมถึง
โครงการวิจัยท่ีน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่า               
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จ านวน ๖ โครงการ ดังนี้ 
    ๑. กิจกรรม “ทอดน่อง..ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี”  
ครั้งท่ี ๓๗ ณ เส้นทาง บางเกาะ : อ้อมบางกอก ออกบางล่าง                
โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
    ๒. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่นด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมฝ่ังธนบุรี โดยส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
    ๓. กิจกรรมการพัฒนาการผลิตภัณฑ์ผ้าสไบมอญ สู่การท า
วิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคณะ
วิทยาการจัดการ 
    ๔. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการพัฒนา
ศักยภาพและ คุณภาพ ชีวิ ตอย่ า งยั่ งยืน ในชุมชน โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ๕.  โครงการน าเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาการ
จัดการแสดงดนตรีไทย ๑ “เพลา เพลิน เพลง” โดยวิทยาลัยการ
ดนตรี 
    ๖. โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน “กิจกรรมการ
สร้างส่ือนวัตกรรมการสอนดนตรี” โดยวิทยาลัยการดนตรี 

ด้านการบริหารจัดการ 
๑. มหาวิทยาลัยควรศึกษาการจัดอัตราก าลัง
สายผู้สอนและสายสนับสนุนท่ีเหมาะสมของ

มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนด
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
ตล่ิงชัน ๖ แขวง ได้แก่ แขวงคลองชักพระ แขวงฉิมพลี แขวงตล่ิงชัน 
แขวงบางเชือกหนัง แขวงบางพรม แขวงบางระมาด 
       ๓.๒  พื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ๒๗ ต าบล ประกอบด้วย อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร ๑๒ ต าบล ได้แก่ ต าบลกาหลง ต าบลโกรกกราก 
ต าบลคอกกระบือ ต าบลโคกขาม ต าบลชัยมงคล ต าบลท่าจีน ต าบล
บางกระเจ้า ต าบลบางโทรัด ต าบลบางน้ าจืด ต าบลบ้านเกาะ ต าบล
บางหญ้าแพรก ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอบ้านแพ้ว ๑๒ ต าบล ได้แก่ 
ต าบลเกษตรพัฒนา ต าบลคลองตัน ต าบลเจ็ดริ้ว ต าบลบ้านแพ้ว 
ต าบลยกกระบัตร ต าบลโรงเข้ ต าบลสวนส้ม ต าบลหนองบัว ต าบล
หนองสองห้อง ต าบลหลักสอง ต าบลหลักสาม ต าบลอ าแพง อ าเภอ
กระทุ่มแบน ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลท่าไม้ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน 
ต าบลดอนไก่ดี  
       ๓.๓  พื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ๔ ต าบล ในอ าเภออู่ทอง ได้แก่ 
ต าบลบ้านโข้ง ต าบลสระพังลาน ต าบลสระยายโสม ต าบลอู่ทอง 

๓. ควรจัดท าโครงการเพื่อการหารายได้ โดย
มุ่งเน้นการน าทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการ กิจกรรม รวมถึง
โครงการวิจัยท่ีน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่า               
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จ านวน ๖ โครงการ ดังนี้ 
    ๑. กิจกรรม “ทอดน่อง..ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี”  
ครั้งท่ี ๓๗ ณ เส้นทาง บางเกาะ : อ้อมบางกอก ออกบางล่าง                
โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
    ๒. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน
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    ๓. กิจกรรมการพัฒนาการผลิตภัณฑ์ผ้าสไบมอญ สู่การท า
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    ๔. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการพัฒนา
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หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนบุคลากร หรือท าความเข้าใจกับ
หน่วยงานในด้านการจัดสรรอัตราก าลัง งาน
ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนงบประมาณ  

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง  ซึ่ งแผน
ยุทธศาสตร์ได้ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดของการด าเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจนในแผนยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้
เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี โดยพัฒนา 
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อย่างต่อเนื่องตามประกาศก าหนดนโยบายการใช้เงินบ ารุงการศึกษา 
โดยน ามาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรตามรายงาน
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๒. ควรพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสน เทศให้ ครอบค ลุมพื้ น ท่ีภ า ย ใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา 

ส านักคอมพิวเตอร์มีระบบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ท่ีตอบสนองต่อการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑         
ท่ีผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกทีทุกเวลา ด้วยหลักแนวคิด
ท่ีว่า “การพัฒนางานบนพื้นฐานความประหยัด แต่สร้างความคุ้มค่า
อย่างสูงสุด” โดยส านักคอมพิวเตอร์เลือกใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ซึ่ง
เป็น โปรแกรม ท่ี ไม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ ายตลอดอายุ การ ใ ช้ ง าน  และ
โปรแกรม Moodle ยังเป็นโปรแกรมท่ีสถานศึกษาท่ัวโลกใช้เป็น
ช่องทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีผู้สอนสามารถพัฒนาส่ือการ
สอนแบบวิดีโอและเนื้อหาบทเรียน แบบฝึกหัด แบบทบทวน
บทเรียน แบบทดสอบ ท่ีสามารถติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
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ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
ตลอดภาคการศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้
ทุกอุปกรณ์ ท้ังคอมพิวเตอร์หรือ Smart Phone ผ่านแอปพลิเคชัน
Moodle   

นอกจากการเรียนการสอนในโปรแกรม  Moodle ส านัก
คอมพิวเตอร์ยังได้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบStreaming Media ท่ีผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า รสอ น ใน รู ป แ บ บ ก า ร สอ น สด ผ่ าน  Video 
Conference แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ 
Collaborative ด้วย Microsoft Teams 

นอกจากช่องทางในการน าเสนอการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ส านักคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียม
ห้องส าหรับบันทึกภาพและเสียงส าหรับอาจารย์ผู้สอนท่ีต้องการ
จัดท าวีดิทัศน์ส่ือการสอนท่ีบริเวณช้ัน ๙ อาคาร ๑๐ โดยมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในการบันทึกภาพ บันทึกเสียงของผู้สอนท่ีพร้อม
น าเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ ส่ือการสอนเพื่อน าไปใช้บนระบบ
ออนไลน์ต่าง ๆ  ส าหรับการใช้งานในทุกระบบการจัดการเรียนการ
สอนท่ีส านักคอมพิวเตอร์ได้ จัดเตรียมส าหรับคณาจารย์และ
นักศึกษา ทางส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการฝึกอบรมการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แก่คณาจารย์และนักศึกษาเพื่อการใช้งานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

๓. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดการสนับสนุน
ทรัพยากรให้แก่หน่วยงาน           ต่าง ๆ ให้
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นโดยค านึงถึงความ
ต้องการด้านการเรียนรู้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการด าเนินงาน             
ในการ จัด ต้ั ง ศูนย์ การ เรี ยนรู้  ICT Integrated Learning โดยมี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้
ทางด้านทักษะดิจิทัลและมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล
ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ
การเป็น SMART University และรวมถึงห้องส าหรับการพัฒนาส่ือการ
สอนในรูปแบบดิจิทัลส าหรับคณาจารย์ ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ทักษะ
ดิจิทัลมีกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา             
ท้ังในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีความร่วมมือกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการบริการจัดสอบทักษะดิจิทัลด้วย
มาตรฐานสากล (IC3) และระบบฝึกอบรมด้วยตนเอง (GMetrix) 
เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษาคณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๔. ควรพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศใน
มหาวิทยา ลัย  และการ ให้บริ การขอ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเ จ้าพระยาไ ด้ตระหนักถึ ง
ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมให้มีการจัดการห้องเรียนรู้ 
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หน่วยงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอีก ท้ังควรแก้ปัญหา
เช่นพื้นท่ีจอดรถไม่เพียงพอ การดูแลความ
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ไ ด้ท าการเพิ่มเสาสัญญาณในรูปแบบ Auto Authentication 
ส าหรับคณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการ
ใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีแบบไร้สาย ให้มีความสะดวกและรวดเร็วใน
การเข้าใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย และท้ังนี้ยังมี
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามการโจมตีการ
บุกรุกและวิเคราะห์การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

๕. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 
และครอบคลุมต่อการปฏิบั ติ งาน การ
วางแผนการตัดสินใจ และมีความสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน 

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (BSRU EIS)  
ท่ีพัฒนาและดูแลโดยส านักคอมพิวเตอร์ อาทิ ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลนักศึกษา ท่ีสามารถน าข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์สถิติการ
เข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  อัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษา และการบริหารจัดการวิชาเรียนของหลักสูตร 
การตรวจสอบผลการเรียน 

ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (ERP) ท่ีสามารถเรียกดูรายงาน
ทางก าร เ งิ น ขอ งมหาวิ ทย า ลัยแบบปั จ จุบั น  ( Real Time)                     
ได้ตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นแผนในการวิเคราะห์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนทางการเงิน  

ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เป็นระบบสารสนเทศ              
ท่ีบันทึกข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการวิเคราะห์
แนวโน้มของบุคลากรส าหรับการวางแผนบุคลากร และนอกจาก
ระบบสารสนเทศหลักแล้ว ส านักคอมพิวเตอร์ยังมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศตามความต้องการของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบประเมิน
เพื่อนร่วมงาน (Peer Assessment) โดยระบบสามารถเรียกดู
รายงานผลการประเมินตามความต้องการของมหาวิทยาลัย ระบบ
บริการจัดการงาน(task) ของส านักคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถติดตาม
การร้องขอบริการและการบริการแก่บุคลากรและจัดเก็บสถิติส าหรับ
กิจกรรมท่ีถูกร้องขอบริการเพื่อรายงานแก่ผู้บริหาร ระบบการจอง
ห้องประชุมออนไลน์ (booking.bsru.ac.th) ส าหรับบริการจองการ
ใช้ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และสามารถเรียกดูสถิติการใช้งานห้องประชุมต่าง ๆ  

ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(training.bsru.ac.th) เป็นระบบท่ีใช้ในการบริหารการจัดการงาน
ฝึกอบรม ของมหาวิทยาลัยโดยในระยะเริ่มต้น ได้พัฒนาเป็นส่วน
ของการจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมของส านักคอมพิวเตอร์ ระบบ
ติดตามผลการท างานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้พัฒนา
ต่อเนื่ อง เป็นระบบจัดเก็บการด าเนินงานของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย(work.bsru.ac.th) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสาย
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ต่อเนื่ อง เป็นระบบจัดเก็บการด าเนินงานของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย(work.bsru.ac.th) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสาย



200200 

ประเด็นความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
สนับสนุนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานและการก้าวสู่ต าแหน่ง             
ที่สูงขึ้น และระบบสามารถรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน
ของบุคลากรแก่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน และทั้งนี้  
มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับนุนของมหาวิทยาลัย
ในรายงายงานผลข้อมูลด้วยการใช้งาน Business Intelligent ด้วย
การใช้งาน Google Data Studio ในรูปแบบ Visualization  ผ่าน
เว็บไซต์ bigdata.bsru.ac.th 

 
 สรุปผลการประเมินส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ผลการด าเนินงานเ พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน
ภาพรวม มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ครอบคลุมตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมาและมีความสอดคล้องกับพันธกิจ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill / Newskill) หลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non degree) และระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ที่ตอบสนองความต้องการของประชากร
ทุกช่วงวัยในสังคมศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศและนักศึกษานานาชาติสู่การมีงานท า
และเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต จ านวน ๒๗ หลักสูตร และหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
จัดท าขึ้น จ านวน ๑๗ หลักสูตร 
  2) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์                
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์                      
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๔ หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  
ของบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ ๓ ประการ คือ ด้านจิตสาธารณะ ด้านทักษะสื่อสารดี ด้านมีความเป็นไทย ให้แก่
นักศึกษาทุกชั้นปีให้แก่นักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๒๘,๖๕๓ คน ซึ่งประกอบด้วยโครงการด้านจิตสาธารณะ                  
ของนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายงานสรุปโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ ๒๑  
กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาตามมาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ (การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) โครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3) มหาวิทยาลัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนักศึกษาในการสร้างงานวิจัย 
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้จากการบูรณาการองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน ซึ่งมีจ านวน
ทั้งสิ้น ๓๐ ผลงาน ได้แก่ ประเภทงานวิจัย จ านวน ๑๕ ผลงาน ประเภทนวัตกรรม จ านวน ๙ ผลงาน และ
ประเภทงานสร้างสรรค์ จ านวน ๖ ผลงาน 
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  4) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดด้านการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในลักษณะ Objectives 
and Key Result : OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์                
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และได้จัดท าแผนพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่ทุกภาคส่วน
ในมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับคณะ ส านัก ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมชุมชนในการ
ก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการพัฒนาท้องถ่ิน ได้แก่ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๕ เขต พ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร จ านวน ๓ อ าเภอ พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ อ าเภอ โดยด าเนินการในรูปแบบของ                
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 
  5) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการบริหารจัดการที่ครอบคลุมด้านอัตราก าลังและการพัฒนา               
สายผู้สอนและสายสนับสนุนซึ่งก าหนดไว้ในแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             
มีระบบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่  ๒๑    
ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  ICT Integrated Learning และมีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (BSRU EIS)               
ที่สอดคล้องกับพันธกิจการด าเนินงาน ที่พัฒนาและดูแลโดยส านักคอมพิวเตอร์ ด้านอาคารสถานทีม่ีการพัฒนา
ภูมิทัศน์และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงขยายพ้ืนที่จอดรถเพ่ิมขึ้น                 
มีการปรับปรุงเครือข่ายไร้สายภายในเขตพ้ืนที่อ านวยการ ขยายจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต            
ไร้สาย (Access Point) และปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ทั้งเสาสัญญาณ Suriya – Wifi และ 
BSRU – Wifi ให้สามารถรองรับการขอใช้บริการของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ดูแลความสะอาดห้องน้ าให้ดีขึ้น 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  1. มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 
  2. ควรด าเนินการวิเคราะห์แนวโน้ม สภาวการณ์ของประเทศ และศักยภาพของมหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างเข้มแข็ง และความเป็นเลิศทางวิชาการในกลุ่ม
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 
  3. ควรมุ่งเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เชิง พ้ืนที่ 
ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “สถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตและ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล” และสอดคล้องตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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ภาคผนวก ก 
บทสรุปย่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๒๐๗ 
 

บทสรุปย่อ 
 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น ๔ ส่วน 
คือ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนท่ี ๒ การประเมินผล 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ส่วนท่ี ๓  
การตรวจเย่ียมหน่วยงาน และ ส่วนท่ี 4 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท้ัง ๔ ส่วน ปรากฏดังนี้ 
 

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 ตัวช้ีวัด หน่วยการวัด และเป้าหมาย โดยผ่านการเห็นชอบ  
จากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๗ กลยุทธ์ ท่ีได้ก าหนดตัวชี้วัดท้ังหมด ๙๔ ตัวชี้วัด  
เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายท้ังหมด จ านวน 
๙๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๑. มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานต่างๆ ท่ีครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์และบรรลุ 
ตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดได้อย่างครบถ้วนท้ังส้ิน ๙๔ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งเป็นท่ีน่าช่ืนชม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของท้ังผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกภาคส่วนท่ีมีการขับเคล่ือน 
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

๒. ควรมีการก าหนดเป้าหมายในการให้ทุนเพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ให้มีศักยภาพในการขอทุน
ประเภทชุดโครงการท่ีสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมากขึ้น และสอดรับกับนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย  
ของหน่วยงานภายนอก 

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

๔. ควรยกระดับการก าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย TCI ฐาน ๒ ขึ้นไป 
และก าหนดนโยบายการน าผลงานวิชาการไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเป้าหมาย 

๕. ควรวางแผนและจัดท าแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในชุมชนเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยน าศาสตร์ความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย  
บูรณาการศาสตร์สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของท้ัง
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คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษาทุกภาคส่วน และสร้ างเป็นชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ และการขยายพื้นท่ี
กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

๖. ควรจัดท าโครงการเพื่อการหารายได้ โดยมุ่งเน้นการน าทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนท้องถิ่น 

๗. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเป็นแหล่งเรียนรู้กับทุกสาขาวิชา 
ของมหาวิทยาลัย และขยายการให้บริการให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

๘. มีการปรับตัวช้ีวัดจากปีงบประมาณท่ีแล้วให้สามารถวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แต่ก็ยังมีบางตัวช้ีวัดท่ีเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณเท่านั้น เช่น จ านวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้ารับการพัฒนาฯ เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่านี้หากระบุผลของโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีควรบรรลุไว้ด้วยก็จะเป็นตัวช้ีวัดท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงต้องมีการประเมินโครงการ/กิจกรรม
อย่างเข้มข้นว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ อย่างไร ทุกโครงการ/กิจกรรมด้วย  

๙. ในระหว่างการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป ควรประเมินภาพรวม
ของแผนยุทธศาสตร์ ประเมินตัวช้ีวัดในทุกยุทธศาสตร์ไปด้วย เพื่อพร้อมท่ีจะมีการปรับเปล่ียนในปีงบประมาณ
ต่อไปให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีก าลังเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย                             
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้
และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยา  
๓) การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ๔) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี และผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 
ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 
 ๑. การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จ านวน ๗๙๒ คน 
พบว่า ผู้ประเมินเห็นว่าในภาพรวมผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมากท้ังสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยปีงบประมาณ                     
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่  ด้านการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารงานเชิงระบบ ตามล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานเชิงระบบ  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานเชิงระบบ และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามล าดับ 
 ๒. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน ๑๓,๐๐๗ คน 
พบว่า นักศึกษาเห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมากท้ังสองปี  
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คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษาทุกภาคส่วน และสร้ างเป็นชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ และการขยายพื้นท่ี
กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

๖. ควรจัดท าโครงการเพื่อการหารายได้ โดยมุ่งเน้นการน าทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนท้องถิ่น 

๗. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเป็นแหล่งเรียนรู้กับทุกสาขาวิชา 
ของมหาวิทยาลัย และขยายการให้บริการให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

๘. มีการปรับตัวช้ีวัดจากปีงบประมาณท่ีแล้วให้สามารถวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แต่ก็ยังมีบางตัวช้ีวัดท่ีเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณเท่านั้น เช่น จ านวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้ารับการพัฒนาฯ เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่านี้หากระบุผลของโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีควรบรรลุไว้ด้วยก็จะเป็นตัวช้ีวัดท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงต้องมีการประเมินโครงการ/กิจกรรม
อย่างเข้มข้นว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ อย่างไร ทุกโครงการ/กิจกรรมด้วย  

๙. ในระหว่างการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป ควรประเมินภาพรวม
ของแผนยุทธศาสตร์ ประเมินตัวช้ีวัดในทุกยุทธศาสตร์ไปด้วย เพื่อพร้อมท่ีจะมีการปรับเปล่ียนในปีงบประมาณ
ต่อไปให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีก าลังเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย                             
๑) การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒) การประเมินผลการรับรู้
และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยา  
๓) การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ๔) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี และผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 
ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 
 ๑. การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จ านวน ๗๙๒ คน 
พบว่า ผู้ประเมินเห็นว่าในภาพรวมผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมากท้ังสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยปีงบประมาณ                     
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่  ด้านการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารงานเชิงระบบ ตามล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานเชิงระบบ  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานเชิงระบบ และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามล าดับ 
 ๒. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน ๑๓,๐๐๗ คน 
พบว่า นักศึกษาเห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมากท้ังสองปี  

๒๐๙ 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และ 
ด้านการให้บริการของหน่วยงานฯ ตามล าดับ ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านพฤติกรรมการสอนของ
คณาจารย์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย และบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
  ๓. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับคณาจารย์ทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน  ๓๘๒ คน 
พบว่า คณาจารย์เห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การให้บริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
คณาจารย์ และค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
  ๔. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี และ
ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้เกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับ ซึ่งมีผลการประเมิน  
โดยสรุป ดังนี้ 
   ๔.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วน
รับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดี จ านวน ๑๖๓ คน โดยผู้ประเมินให้ความเห็น 
ในภาพรวมผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของอธิการบดีในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมาก ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบริหารงาน 
ตามหน้าท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณลักษณะผู้น า และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านคุณลักษณะผู้น า และด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และการบริหารงาน  
ตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ัง ๓ ด้าน มีค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๔.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน 
ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน ท้ังด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และ  
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติ 
ตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารท้ังในกลุ่มคณาจารย์ และหัวหน้าส านักงาน หรือเจ้าหน้าท่ี จ านวน ๖๖๒ คน  
โดยผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ 
ส านักงาน และหน่วยงาน ท้ัง ๓ ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับ
มากท้ังสามปี มีค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับมากท้ังสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ วิทยาลัยการดนตรี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
เป็นวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย รองลงมาได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตามล าดับ 
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๑. ขอช่ืนชมกับผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของอธิการบดีและผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และ
หน่วยงาน ท่ีอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา จะมีค่าเฉล่ียใน
บางเรื่องเพิ่มขึ้นบ้าง บางเรื่องลดลงบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในระดับมากเหมือนเดิม 

๒. ควรพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัย และการให้บริการของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอีก ท้ังควรแก้ปัญหาเช่นพื้นท่ีจอดรถไม่เพียงพอ การดูแลความสะอาดห้องน้ ายังไม่ท่ัวถึง  
การบริการระบบ Wifi ยังไม่สะดวกรวดเร็ว เป็นต้น ควบคู่ไปด้วย 

๓. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดการสนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้นโดยค านึงถึงความต้องการด้านการเรียนรู้ 

๔. ควรพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้
คณาจารย์และนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลาควรส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มท่ี 

 

 ส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี ๓ กรกฎาคม ถึงวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก
ฝ่ายบริหาร และติดตามผลการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จากการ
ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นการตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี้ 
 

 การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายชูชีพ พงษ์ไชย) กล่าวช่ืนชมการด าเนินงานด้านการ

พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และพร้อมจะให้ความร่วมมือทุกโครงการ 
โครงการใดท่ีสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนได้ก็จะด าเนินการทันที โดยกล่าวว่าในจังหวัดสุพรรณบุรี  
มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้ามาเป็นแหล่งวิชาการให้จังหวัด ๔ สถาบัน ได้แก่ ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ๒. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนด้านองค์ความรู้ทางวิชาการต่อไป 

 

 การเยี่ยมชมชุมชนที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ชุมชนต าบลหนองโอ่งและชุมชน 
บ้านดงเย็น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑. การจัดกิจกรรม/อบรมในพื้นท่ีชุมชนต าบลหนองโอ่ง และชุมชนบ้านดงเย็น  
๑.๑) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การพัฒนาภาคการเกษตร การสร้างความภูมิใจและ

ความมั่นคงในอาชีพฯ การปลูกผักปลอดภัย การเพิ่มขีดความสามารถให้กับการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมฯ เป็นต้น 

๑.๒) กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตชุมชน เช่น การพัฒนาวัตถุดิบและแปรรูป  
(ท าแป้งกล้วย) การพัฒนาวัตถุดิบและแปรรูป (น้ าอ้อยไซรัป) การน าผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปเป็นขนม  
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๑. ขอช่ืนชมกับผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของอธิการบดีและผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และ
หน่วยงาน ท่ีอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา จะมีค่าเฉล่ียใน
บางเรื่องเพิ่มขึ้นบ้าง บางเรื่องลดลงบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในระดับมากเหมือนเดิม 

๒. ควรพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัย และการให้บริการของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอีก ท้ังควรแก้ปัญหาเช่นพื้นท่ีจอดรถไม่เพียงพอ การดูแลความสะอาดห้องน้ ายังไม่ท่ัวถึง  
การบริการระบบ Wifi ยังไม่สะดวกรวดเร็ว เป็นต้น ควบคู่ไปด้วย 

๓. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดการสนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้นโดยค านึงถึงความต้องการด้านการเรียนรู้ 

๔. ควรพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้
คณาจารย์และนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลาควรส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มท่ี 

 

 ส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี ๓ กรกฎาคม ถึงวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก
ฝ่ายบริหาร และติดตามผลการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จากการ
ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นการตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี้ 
 

 การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายชูชีพ พงษ์ไชย) กล่าวช่ืนชมการด าเนินงานด้านการ

พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และพร้อมจะให้ความร่วมมือทุกโครงการ 
โครงการใดท่ีสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนได้ก็จะด าเนินการทันที โดยกล่าวว่าในจังหวัดสุพรรณบุรี  
มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้ามาเป็นแหล่งวิชาการให้จังหวัด ๔ สถาบัน ได้แก่ ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ๒. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนด้านองค์ความรู้ทางวิชาการต่อไป 

 

 การเยี่ยมชมชุมชนที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ชุมชนต าบลหนองโอ่งและชุมชน 
บ้านดงเย็น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑. การจัดกิจกรรม/อบรมในพื้นท่ีชุมชนต าบลหนองโอ่ง และชุมชนบ้านดงเย็น  
๑.๑) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การพัฒนาภาคการเกษตร การสร้างความภูมิใจและ

ความมั่นคงในอาชีพฯ การปลูกผักปลอดภัย การเพิ่มขีดความสามารถให้กับการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมฯ เป็นต้น 

๑.๒) กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตชุมชน เช่น การพัฒนาวัตถุดิบและแปรรูป  
(ท าแป้งกล้วย) การพัฒนาวัตถุดิบและแปรรูป (น้ าอ้อยไซรัป) การน าผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปเป็นขนม  

๒๑๑ 
 

เพื่อเพิ่มมูลค่า (กล้วยฉาบ, กล้วยตาก) การแปรรูปเพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้า (หมูยอ, ลูกช้ิน) การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  

๑.๓) การสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการจัดจ าหน่ายสินค้า ผ่านระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และโฆษณา การจัดท าเว็บไซต์ การใช้ส่ือ
ออนไลน์ เป็นต้น 

๑.๔) การพัฒนาตลาดชุมชนให้คงอยู่แบบยั่งยืน โดยทุกกิจกรรม/โครงการท่ีทางมหาวิทยาลัย
จัดให้บริการแก่ชุมชนนั้น มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมตลอดทุกกิจกรรม/โครงการ  
 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมคณะ 
 

 ๑. ขอรับการจัดสรรอัตราอาจารย์เพิ่มเติม เพื่อการทดแทนอาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการ และ 
เพื่อให้มีจ านวนคุณสมบัติท่ีเพียงพอต่อบัณฑิต และขออัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อการด าเนินงาน 
ตามภารกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ห้องพัก ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์  
ส่ือการเรียนการสอนเพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพนัก ศึกษา  
เพื่อใหน้ักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนการเรียนท่ีก าหนดไว้  
 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน จากการตอบ
แบบสอบถามแทนการตรวจเยี่ยม 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหน่วยงานยังไม่เพียงพอ 
2. การจัดสรรงบประมาณท่ีมีการปรับเปล่ียนไปตามนโยบายการเปิด – ปิด ภาคเรียนของ

มหาวิทยาลัย ท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอ  
ท่ีจะด าเนินงานให้เต็มศักยภาพได้ 

3. การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการด าเนินงานและ
การให้บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ  

4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน 

5. การจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อกระบวนการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 ปัญหาที่พบความแตกต่าง 
 ระดับคณะ 
 ๑. คณะครุศาสตร์นักศึกษาประสบปัญหาในการท างานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ท่ีขาดความ
ต่อเนื่องในการผลิตผลงาน และช้ินงานท่ีสามารถน าไปประกวดตามเวทีต่าง ๆ เนื่องจากการปิดท าการตามเวลา
ราชการ ของมหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ ให้นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อน าไป
ประกวดในเวทีต่าง ๆ ท่ีมีช้ินงานขนาดใหญ่ สามารถท างานล่วงเวลาได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้สร้าง
ช่ือเสียงใหแ้ก่มหาวิทยาลัย 
 ๒. วิทยาลัยการดนตรี ประสบปัญหาเรื่องอาคารเรียนท่ีใช้ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท าให้ขาดห้องปฏิบัติการดนตรีและห้องซ้อมดนตรี จึงขอให้มีการจัดสรรการใช้งานอาคารเรียน 
ของวิทยาลัยการดนตรีให้ชัดเจน และเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและการฝึกซ้อมดนตรี 



212๒๑๒ 
 
 ระดับหน่วยงาน โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้องการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส านักงาน เนื่องจาก
ระบบโทรศัพท์ Analog เดิมมีปัญหาในการใช้งาน เช่น ผู้โทรเข้ามหาวิทยาลัยไปเจอคู่สายท่ีช ารุด จะได้ยินเสียง 
เป็นโทรติดแต่ไม่มีผู้รับสาย ท าให้เกิดการเข้าใจผิดและเกิดความรู้สึกไม่ดี และแสดงความเห็นในเชิงลบตามหน้า
ส่ือสังคมออนไลน์  
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

1. ควรจัดทดสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีท่ี ๑ โดยจัดแบ่งระดับ
ความสามารถองนักศึกษาเป็นกลุ่ม โดยนักศึกษาท่ีสอบได้ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ควรเพิ่มรายวิชา
ภาษาอังกฤษเข้าไปในรายวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิผล 
อย่างแท้จริง 

2. ควรให้ความส าคัญในเรื่องข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงานท าให้มาก 
เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ น ามาเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงกับ 
ความต้องการต่อไป โดยการเก็บข้อมูลในรูปแบบค าถามปลายเปิด และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นรายละเอียด 
เชิงคุณภาพท่ีสามารถน ามาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตได้ 

3. ควรส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา ศิษย์เก่า และนายจ้างว่าต้องการพัฒนาสมรรถนะใดเพิ่มเติม 
เพื่อให้กระบวนการผลิตบัณฑิตมีความสมบูรณ์และตอบเสนองความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 

4. ควรหาประเด็นท่ีเป็นจุดเด่น จุดแข็ง ของแต่ละหลักสูตร หรือของคณะว่าเมื่อส าเร็จการศึกษา
แล้ว ผู้เรียนมีจุดเด่นอะไร เช่น ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดีทุกคน หรือผู้เรียนทุกคนเก่งเรื่อง
การจัดการตัวเอง หรือมีทักษะใดท่ีเด่นกว่าสถาบันอื่นท าให้สามารถสร้าง Value Added ให้แก่ผู้เรียนได้  

5. ควรก าหนดตัวช้ีวัดในเชิงคุณภาพ นอกเหนือจากภาวะการมีงานท า เช่น การตอบโจทย์  
ความต้องการในการเพิ่มศักยภาพ หรือสมรรถนะตามความต้องการของบัณฑิตหรือนายจ้างเพื่อติดตาม
คุณภาพของบัณฑิตและใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตบัณฑิตต่อไป 

6. ควรสร้างหลักสูตรระยะส้ัน โดยมีรูปแบบการเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อได้คุณวุฒิทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

7. ควรมีตัวช้ีวัดในด้านการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น เช่น การเพิ่มรายได้ ให้แก่ชุมชน 
เพื่อให้เห็นผลท่ีแตกต่างจากการท างานของกรมการพัฒนาชุมชน และได้ผลตอบสนองตามความต้องการของ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และแสดงถึงผลความส าเร็จของการจัดโครงการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ควรศึกษาการจัดอัตราก าลังสายผู้สอนและสายสนับสนุนท่ีเหมาะสมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา  
การขาดแคลนบุคลากร หรือท าความเข้าใจกับหน่วยงานในด้านการจัดสรรอัตราก าลัง และควรศึกษา 
การจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมต่อภาระงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ 
อีกท้ังควรศึกษาปัญหาด้านการขาดแคลนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของหน่วยงานทุกระดับ 
 
 
 
   



213๒๑๒ 
 
 ระดับหน่วยงาน โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้องการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส านักงาน เนื่องจาก
ระบบโทรศัพท์ Analog เดิมมีปัญหาในการใช้งาน เช่น ผู้โทรเข้ามหาวิทยาลัยไปเจอคู่สายท่ีช ารุด จะได้ยินเสียง 
เป็นโทรติดแต่ไม่มีผู้รับสาย ท าให้เกิดการเข้าใจผิดและเกิดความรู้สึกไม่ดี และแสดงความเห็นในเชิงลบตามหน้า
ส่ือสังคมออนไลน์  
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

1. ควรจัดทดสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีท่ี ๑ โดยจัดแบ่งระดับ
ความสามารถองนักศึกษาเป็นกลุ่ม โดยนักศึกษาท่ีสอบได้ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ควรเพิ่มรายวิชา
ภาษาอังกฤษเข้าไปในรายวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิผล 
อย่างแท้จริง 

2. ควรให้ความส าคัญในเรื่องข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงานท าให้มาก 
เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ น ามาเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงกับ 
ความต้องการต่อไป โดยการเก็บข้อมูลในรูปแบบค าถามปลายเปิด และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นรายละเอียด 
เชิงคุณภาพท่ีสามารถน ามาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตได้ 

3. ควรส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา ศิษย์เก่า และนายจ้างว่าต้องการพัฒนาสมรรถนะใดเพิ่มเติม 
เพื่อให้กระบวนการผลิตบัณฑิตมีความสมบูรณ์และตอบเสนองความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 

4. ควรหาประเด็นท่ีเป็นจุดเด่น จุดแข็ง ของแต่ละหลักสูตร หรือของคณะว่าเมื่อส าเร็จการศึกษา
แล้ว ผู้เรียนมีจุดเด่นอะไร เช่น ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดีทุกคน หรือผู้เรียนทุกคนเก่งเรื่อง
การจัดการตัวเอง หรือมีทักษะใดท่ีเด่นกว่าสถาบันอื่นท าให้สามารถสร้าง Value Added ให้แก่ผู้เรียนได้  

5. ควรก าหนดตัวช้ีวัดในเชิงคุณภาพ นอกเหนือจากภาวะการมีงานท า เช่น การตอบโจทย์  
ความต้องการในการเพิ่มศักยภาพ หรือสมรรถนะตามความต้องการของบัณฑิตหรือนายจ้างเพื่อติดตาม
คุณภาพของบัณฑิตและใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตบัณฑิตต่อไป 

6. ควรสร้างหลักสูตรระยะส้ัน โดยมีรูปแบบการเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อได้คุณวุฒิทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

7. ควรมีตัวช้ีวัดในด้านการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น เช่น การเพิ่มรายได้ ให้แก่ชุมชน 
เพื่อให้เห็นผลท่ีแตกต่างจากการท างานของกรมการพัฒนาชุมชน และได้ผลตอบสนองตามความต้องการของ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และแสดงถึงผลความส าเร็จของการจัดโครงการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ควรศึกษาการจัดอัตราก าลังสายผู้สอนและสายสนับสนุนท่ีเหมาะสมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา  
การขาดแคลนบุคลากร หรือท าความเข้าใจกับหน่วยงานในด้านการจัดสรรอัตราก าลัง และควรศึกษา 
การจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมต่อภาระงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ 
อีกท้ังควรศึกษาปัญหาด้านการขาดแคลนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของหน่วยงานทุกระดับ 
 
 
 
   

๒๑๓ 
 

 ส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ในภาพรวม มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง 
ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีครอบคลุมตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีท่ีผ่านมาและมีความสอดคล้องกับพันธกิจ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และโครงการ/กิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญให้แก่นักศึกษาอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะ  
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งผลการเรียนรู้ (Learning Outcome 
หรือ Outcome Based Education, OBE) ในแต่ละหลักสูตร และพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็นผู้ท่ีมี 
จิตสาธารณะ ทักษะส่ือสารดี ได้ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตได้จัดขึ้น ซึ่งท าให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นท่ีต้องการของนายจ้าง ซึ่งสะท้อนได้จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก 

๒) มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพื่อเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง  
โดยเป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีมุ่งผลักดันคณาจารย์เป็นนักวิจัยขั้นสูงผ่านรูปแบบกิจกรรม 
พี่เล้ียงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คณาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

๓) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังในระดับท้องถิ่นและ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีหลากหลายตามความต้องการของชุมชน
และประชาชนในท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น
ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

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

๕) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาภูมิทัศน์และสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งมีการ
พัฒนาและปรับปรุงขยายพื้นท่ีจอดรถเพิ่มขึ้น  มีการปรับปรุงเครือข่ายไร้สายภายในเขตพื้นท่ี อ านวยการ  
ขยายจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Access Point) และปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สาย ท้ังเสาสัญญาณ Suriya - Wifi และ BSRU - Wifi ให้สามารถรองรับการขอใช้บริการของ
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลความสะอาดห้องน้ าให้ดีขึ้น 

๖) มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามด้านงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน และเคร่งครัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ท้ังงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดในทุกไตรมาส รวมท้ัง 
มีวิเคราะห์งบประมาณรายได้ท่ีได้รับจริงจากการประมาณการรายรับ และน าผลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย  
มาประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  และค่าเส่ือมราคาในการด าเนินงานต่าง ๆ  ตามพันธกิจหลัก 
ของมหาวิทยาลัย 

 



214๒๑๔ 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณท่ีแล้ว 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ได้ให้ความเห็นท่ีส าคัญหลายเรื่อง ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน มาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ 
มหาวิทยาลัยได้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เห็นได้จากการมีระบบการขับเคล่ือน   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การมีแผนงานการพัฒนา การมีผู้บริหารระดับสูงก ากับ ดูแล ติดตามผล 
การด าเนินงานครบถ้วนทุกเรื่องตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ได้ให้ความเห็นไว้ แม้บางโครงการ/กิจกรรมจะยังไม่ปรากฏผลเชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เนื่องจากต้องอาศัยการด าเนินการอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ก็มีหลายโครงการ/กิจกรรมท่ีเห็นผลเชิงประจักษ์แล้ว 
  หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่าการท่ีมหาวิทยาลัยพยายามพัฒนาตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยภายหลังการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเมื่อปีงบประมาณท่ีแล้ว ด้วยการด าเนิน โครงการ/กิจกรรมในหลายด้าน  
เป็นการท าให้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน จึงขอช่ืนชมการร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย  
เพื่อร่วมสร้าง “มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล” ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณท่ีแล้ว 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ได้ให้ความเห็นท่ีส าคัญหลายเรื่อง ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน มาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ 
มหาวิทยาลัยได้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความมุ่งม่ันในการพัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เห็นได้จากการมีระบบการขับเคล่ือน   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การมีแผนงานการพัฒนา การมีผู้บริหารระดับสูงก ากับ ดูแล ติดตามผล 
การด าเนินงานครบถ้วนทุกเรื่องตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ได้ให้ความเห็นไว้ แม้บางโครงการ/กิจกรรมจะยังไม่ปรากฏผลเชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เนื่องจากต้องอาศัยการด าเนินการอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ก็มีหลายโครงการ/กิจกรรมท่ีเห็นผลเชิงประจักษ์แล้ว 
  หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่าการท่ีมหาวิทยาลัยพยายามพัฒนาตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยภายหลังการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเมื่อปีงบประมาณท่ีแล้ว ด้วยการด าเนิน โครงการ/กิจกรรมในหลายด้าน  
เป็นการท าให้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน จึงขอช่ืนชมการร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย  
เพื่อร่วมสร้าง “มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล” ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 
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๒๑๗ 
 

 
พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  
ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  

 

มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าท่ี  
ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้  

(๑) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล  

(๒) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  

(๓) เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  
(๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น  ให้มี

จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

(๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นท้ังในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

(๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ  
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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พระราชบญัญตั ิ
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว ้ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เปน็ปทีี่ ๕๙ ในรัชกาลปจัจุบัน 
 

หมวด ๔  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 

 
 

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

 มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ัง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 

 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
  

 มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจ
และหน้าท่ี ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ                  
การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 
  (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบ              
การประเมินผลงาน  
  (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
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พระราชบญัญตั ิ
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว ้ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เปน็ปทีี่ ๕๙ ในรัชกาลปจัจุบัน 
 

หมวด ๔  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 

 
 

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

 มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ัง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 

 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
  

 มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจ
และหน้าท่ี ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ                  
การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 
  (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบ              
การประเมินผลงาน  
  (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 

 

 

๒๑๙ 
 

 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย องคป์ระกอบ จ านวน คณุสมบตัิ หลักเกณฑ์และวิธีการไดม้า วาระการด ารงต าแหน่ง 

การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

 โดยท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 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 ครั้งท่ี       
๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัย จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “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 
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 ข้อ ๕ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีจ านวน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 

 ข้อ ๖ คณะกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่ งมิ ไ ด้ปฏิบั ติหน้า ท่ีหรือ เป็นกรรมการใดๆ                            
ในมหาวิทยาลัย 
 (๒) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา 
 (๓) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการจัดการอุดมศึกษา 
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นท่ีประจักษ์ 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ี ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางกรอบแนวทางวิธีการและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                  
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี                     
ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 
 (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 (๓) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ข้อ ๘ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังและอาจ
ได้รับการแต่งต้ังอีกได้ 
 กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระให้ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังอยู่ในวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ              
การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งต้ังในต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ 
 

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

 ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งคณะกรรมการให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง
จ านวนห้าคน ประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ 
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 
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 ข้อ ๕ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีจ านวน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 

 ข้อ ๖ คณะกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่ งมิ ไ ด้ปฏิ บั ติหน้า ท่ีหรือ เป็นกรรมการใดๆ                            
ในมหาวิทยาลัย 
 (๒) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา 
 (๓) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการจัดการอุดมศึกษา 
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นท่ีประจักษ์ 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ี ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางกรอบแนวทางวิธีการและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                  
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี                     
ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 
 (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 (๓) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ข้อ ๘ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังและอาจ
ได้รับการแต่งต้ังอีกได้ 
 กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระให้ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังอยู่ในวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ              
การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งต้ังในต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ 
 

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

 ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งคณะกรรมการให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง
จ านวนห้าคน ประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ 
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 

๒๒๑ 
 

 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดวิธีการสรรหาและด าเนินการสรรหาคณะกรรมการ  
จากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๖ จ านวนสิบคน โดยให้จัดท าข้อมูลประวัติการศึกษา การปฏิบัติงาน                 
และผลงานท่ีส าคัญของผู้ได้รับการสรรหานั้น 
 

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

 ข้อ ๑๓ ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๑๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด 
กรณีท่ีเกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ท่ี 1 /๒๕64 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

---------------------------------- 
 เพื่อให้การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 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 และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2564  
จึงแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
 1. ดร.พลสัณห ์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์สุธน เสถียรยานนท์ กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ  
  
 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าท่ี  
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ข้อ 7    
 
 ท้ังนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ตามข้อ 2 ประกาศ ณ วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2559 
      

ส่ัง ณ วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 



223๒๒๒ 
 

 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ท่ี 1 /๒๕64 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

---------------------------------- 
 เพื่อให้การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 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 และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2564  
จึงแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
 1. ดร.พลสัณห ์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์สุธน เสถียรยานนท์ กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ  
  
 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าท่ี  
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ข้อ 7    
 
 ท้ังนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ จึงให้จ่ายเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ตามข้อ 2 ประกาศ ณ วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2559 
      

ส่ัง ณ วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒๒๓ 
 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ท่ี  199/๒๕64 
เร่ือง แต่งต้ังเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ  

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

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 1/๒๕64 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ส่ัง ณ วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2564 นั้น 
  เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ  พ.ศ.2547 และให้การด าเนินงานเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและมีองค์ประกอบครบถ้วน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 และมาตรา 50  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 จึงเห็นควรให้แต่งต้ังเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม เจ้าหน้าท่ีบริการและพนักงานขับรถ ดังนี้ 
 

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

 

ส่ัง ณ วันท่ี  29 มกราคม พ.ศ.2564 
 

  
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ร่าง/พิมพ์   กฤตยา  
ทาน        ผศ.ดร.พิษณุ           
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ท่ี  802/๒๕64 

เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 199/๒๕64 
 เร่ือง แต่งต้ังเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ  

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

 

  เพื่อให้การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ  พ.ศ.2547 จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 199/2564 เรื่อง แต่งต้ังเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
เจ้าหน้าท่ีบริการและพนักงานขับรถ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ส่ัง ณ วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2564 เฉพาะหมายเลข 4 นายอภิชาติ สิงห์ชัย เจ้าหน้าท่ีการ
ประชุม แก้ไขเป็น นางสาวประภัสสร แก้วหาวงษ์ ส าหรับคณะกรรมการอื่น ๆ ให้คงไว้ 

  
 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  29 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2564 
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ท่ี  802/๒๕64 

เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 199/๒๕64 
 เร่ือง แต่งต้ังเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ  

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

 

  เพื่อให้การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ  พ.ศ.2547 จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 199/2564 เรื่อง แต่งต้ังเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
เจ้าหน้าท่ีบริการและพนักงานขับรถ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ส่ัง ณ วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2564 เฉพาะหมายเลข 4 นายอภิชาติ สิงห์ชัย เจ้าหน้าท่ีการ
ประชุม แก้ไขเป็น นางสาวประภัสสร แก้วหาวงษ์ ส าหรับคณะกรรมการอื่น ๆ ให้คงไว้ 

  
 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  29 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2564 
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

 

 

 

๒๒๕ 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๒๒๗ 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  ของมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

                
 

     
     

ดร.พลสณัห ์ 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  
 

นายชัยสทิธิ์  ภูวภริมย์ขวญั 

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 ฉิมะสังคนนัท์
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 
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๒๒๗ 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
  ของมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

                
 

     
     

ดร.พลสณัห ์ 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  
 

นายชัยสทิธิ์  ภูวภริมย์ขวญั 

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 ฉิมะสังคนนัท์
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 
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รองศาสตราจารย์สุธน เสถียรยานนท ์
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 
เลขานกุาร 

 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๗๘๘๓๗๒๕ 
 

e-Mail : ajnu009@hotmail.com 

๒๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รองศาสตราจารย์สายณั  พทุธลา 
ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๙๓๓๐๔๒ 
 

e-Mail : s_yan2@hotmail.com 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.เพญ็พร  ทองค าสกุ 
ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๙๔-๕๔๒๙๐๐๙ 
 

e-Mail : drifbsru@hotmail.com 
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รองศาสตราจารย์สายณั  พทุธลา 
ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๙๓๓๐๔๒ 
 

e-Mail : s_yan2@hotmail.com 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.เพญ็พร  ทองค าสกุ 
ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๙๔-๕๔๒๙๐๐๙ 
 

e-Mail : drifbsru@hotmail.com 
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นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๙๗๙๓๑๖๔ 
 

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

นางสาวภรณท์ิพย์  สกุลชูชาต ิ
 

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 
 
 

๒๓๑ 
 

 
  

 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
  

 
  
  
 

  

นายวิชชา  สุขรัตน ์
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 083-2208992 
 

e-Mail : coolingpuper@gmail.com 
 
 

นายจกัรชัย  ตระกูลโอสถ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 08๘-๙๑๖๐๔๓๕ 
 

e-Mail : jakchai_trakoonosot@hotmail.com 
 
 

นางสาวประภัสสร แก้วหาวงษ์ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 087-7590808 
 

e-Mail : pum.susc36@gmail.com 
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นายวิชชา  สุขรัตน ์
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 083-2208992 
 

e-Mail : coolingpuper@gmail.com 
 
 

นายจกัรชัย  ตระกูลโอสถ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 08๘-๙๑๖๐๔๓๕ 
 

e-Mail : jakchai_trakoonosot@hotmail.com 
 
 

นางสาวประภัสสร แก้วหาวงษ์ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
โทรศัพท์ : 087-7590808 
 

e-Mail : pum.susc36@gmail.com 
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๒๓๓ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ปฏิทินการปฏิบัติงานฯ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบสอบถามการบรหิารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ค าช้ีแจง     
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าข้ึนเพื่อติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยความเห็นของประชาคมผู้มีส่วนได้เสีย และท่านเป็นผู้หนึ่งท่ีได้รับการเลือกให้เป็นผู้แสดง
ความคิดเห็น จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงท่ีท่านประสบเกี่ยวกับ 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป  
คณะผู้ด าเนินการขอให้ความเช่ือมั่นว่าจะใช้ความเห็นของท่านให้เป็นประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มี 
การเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 

 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

        ต าแหน่ง/หน้าที่ 
 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  (  ) กรรมการสภาวิชาการ 

  (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  (  ) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี (  ) คณบดีหรือผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า 
  (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  (  ) คณาจารย์ผู้สอน 
  (  ) เจ้าหน้าท่ี    (  ) ผู้น าในองค์การนักศึกษา  
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓๗ 
 

 

ค าชี้แจง ขอให้ท่านประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระ ดับ           
 ของการปฏิบัติ ดังนี้ ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
 

๑. ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 

การบริหารงานเชิงระบบ 

ระดับปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ด้านบริบท        
๑. บริหารงานอย่างมีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงทางสังคม      
๒. ตระหนักถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย      
๓. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรภายนอก      
๔. สร้างเครือข่ายท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย      
๕. บริหารงานโดยค านึงถึงความต้องการของสังคมด้านการเรียนรู้      
ด้านทรัพยากร       
๖. จัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา      
๗. วางแผนงานการจัดการทรัพยากร อย่างเหมาะสมตามหน้าท่ี      
๘. แสวงหาทรัพยากรเพื่อการด าเนินการอย่างเพียงพอ      
๙. จัดองค์การเพื่อด าเนินงานอย่างเหมาะสม      
๑๐. ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่เสมอ      
ด้านกระบวนการ       
๑๑. สร้างบรรยากาศแห่งความเช่ือถือซึ่งกันและกัน      
๑๒. ส่ือสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ      
๑๓. ส่งเสริมความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การ      
๑๔. จัดบริการสนับสนุนทรัพยากรด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
๑๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในหน้าท่ีรับผิดชอบ      
ด้านผลผลิต       
๑๖. ผู้ส าเร็จการศึกษามีศักยภาพในการท างานสูง      
๑๗. ศิษย์เก่ามีช่ือเสียง      
๑๘. ศิษย์เก่ามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย      
๑๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในประเทศ      
๒๐. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ      
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ค าชี้แจง ขอให้ท่านประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระ ดับ           
 ของการปฏิบัติ ดังนี้ ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
 

๑. ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 

การบริหารงานเชิงระบบ 

ระดับปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ด้านบริบท        
๑. บริหารงานอย่างมีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงทางสังคม      
๒. ตระหนักถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย      
๓. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับองค์กรภายนอก      
๔. สร้างเครือข่ายท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย      
๕. บริหารงานโดยค านึงถึงความต้องการของสังคมด้านการเรียนรู้      
ด้านทรัพยากร       
๖. จัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา      
๗. วางแผนงานการจัดการทรัพยากร อย่างเหมาะสมตามหน้าท่ี      
๘. แสวงหาทรัพยากรเพื่อการด าเนินการอย่างเพียงพอ      
๙. จัดองค์การเพื่อด าเนินงานอย่างเหมาะสม      
๑๐. ปรับปรุงงานด้านทรัพยากรให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่เสมอ      
ด้านกระบวนการ       
๑๑. สร้างบรรยากาศแห่งความเช่ือถือซึ่งกันและกัน      
๑๒. ส่ือสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ      
๑๓. ส่งเสริมความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การ      
๑๔. จัดบริการสนับสนุนทรัพยากรด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
๑๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในหน้าท่ีรับผิดชอบ      
ด้านผลผลิต       
๑๖. ผู้ส าเร็จการศึกษามีศักยภาพในการท างานสูง      
๑๗. ศิษย์เก่ามีช่ือเสียง      
๑๘. ศิษย์เก่ามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย      
๑๙. มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องในประเทศ      
๒๐. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ      
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๒. ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

ด้านการผลิตบัณฑิต      
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
๒. เน้นศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสร้างสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงาน 
     

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

อย่างต่อเนื่อง 
     

๑๓. สร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ      
๑๔. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

อย่างต่อเนื่อง 
     

๑๕. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีความเช่ือมโยงกับชุมชน 
อย่างเป็นระบบ 
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๓. ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล : 
ได้ผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ   
และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการท่ีตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามเป้าหมายท่ีก าหนด                
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน  
และตรวจสอบได้               

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ           
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๗. หลักการกระจายอ านาจ : 
มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานท่ีดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

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

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงาน                    
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลง                    
จากความคิดเห็นท้ังกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ 
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๓. ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล : 
ได้ผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ   
และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการท่ีตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามเป้าหมายท่ีก าหนด                
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน  
และตรวจสอบได้               

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ           
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๗. หลักการกระจายอ านาจ : 
มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานท่ีดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

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

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงาน                    
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลง                    
จากความคิดเห็นท้ังกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ 
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โปรดแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพฒันามหาวิทยาลัย ในประเดน็ต่อไปนี้ 
 

๑. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง / จุดเด่น ท่ีส าคัญอะไรบ้างต่อการพัฒนา  
 

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

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

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

  ๒. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดอ่อน / จุดด้อย ท่ีส าคัญอะไรบ้างต่อการพัฒนา 
  

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

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

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

  ๓. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีปัญหา / อุปสรรค ท่ีส าคัญอะไรบ้างต่อการพัฒนา 
 

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

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

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

  ๔. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย ควรมีทิศทางการพัฒนาด้านใด/อย่างไร 
 

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

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

4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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โปรดแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพฒันามหาวิทยาลัย ในประเดน็ต่อไปนี้ 
 

๑. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง / จุดเด่น ท่ีส าคัญอะไรบ้างต่อการพัฒนา  
 

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

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

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

  ๒. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดอ่อน / จุดด้อย ท่ีส าคัญอะไรบ้างต่อการพัฒนา 
  

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

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

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

  ๓. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีปัญหา / อุปสรรค ท่ีส าคัญอะไรบ้างต่อการพัฒนา 
 

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

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

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

  ๔. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย ควรมีทิศทางการพัฒนาด้านใด/อย่างไร 
 

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

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

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

 
 

 
 
 

๒๔๑ 
 

 

แบบสอบถามการประเมนิผลการรบัรู้และความคิดเหน็ของนักศกึษาต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ค าช้ีแจง  
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าข้ึนเพื่อศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านเป็นผู้หนึ่ง ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น  
จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามการรับรู้และความเป็นจริง ท่ีท่านประสบเกี่ยวกับ  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๔) ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอให้ความมั่นใจกับท่านว่าจะใช้ความเห็นของท่านให้เป็นประโยชน์
อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ๑. เป็นนักศึกษา 
 (   )  ภาคปกติ (   )  ภาคพิเศษ 
 

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

 ๓. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
 (   )  ปริญญาตรี  ช้ันปีท่ี.................... 
 (   )  บัณฑิตศึกษา 
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การรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ค าช้ีแจง ให้นักศึกษาพิจารณาใน ๔ เรื่องหลัก ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามตามการรับรู้ และความเป็นจริง  

โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีท่านเห็นว่าถูกต้อง 
 
 ๑. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

1. ภูมิใจท่ีได้เป็นนักศึกษาคณะนี้      
2. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย      
3. มีความเช่ือมั่นศรัทธาในคณาจารย์      
4. มีความพอใจในเจ้าหน้าท่ีแผนกงานต่าง ๆ      
5. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน      

  
 ๒. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์
 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

1. ผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ได้ครบถ้วน       
2. นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น      
3. นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ทุกท่ีทุกเวลา      
4. กิจกรรมการเรียนการสอน เน้นความร่วมมือ สนับสนุนให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและกระบวนการคิดของนักศึกษา 

     

5. ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม      
6.  มหาวิทยาลัยมี เครื่องมือ/อุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ แบบ
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรมการเรียนการสอน, ส่ือออนไลน์ 
และเกมส์ ฯลฯ 

     

7. มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย และนักศึกษาได้รับทราบ
วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชา 

     

 
 
 
 
 
 

๒๔๓ 
 

 

3. ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY”  
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงค่านิยมองค์กร “MORALITY”              
ท่ีมหาวิทยาลัยปลูกฝังให้นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติ 

     

๒. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

     

๓. นักศึกษามีวินัยในตนเองท่ีจะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัยและสังคมเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 

     

๔. นักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมท่ีรับผิดชอบ 
ในหน้าท่ีของตนเองและสังคม 

     

๕. นักศึกษามีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

     

๖. นักศึกษามีความเอื้ออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่น      
๗. นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงานใหม่ ๆ

ร่วมกับคณาจารย์ 
     

๘. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม   
ท่ีตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

     

๙. นักศึกษามีความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จ
ของมหาวิทยาลัย 

     

๑๐. นักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ท่ีมีต่อชาติ
บ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     

๑๑. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ท่ีปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะส่ือสารดี และมีความเป็นไทย 

     

๑๒. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรม           
ท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     

๑๓. นักศึกษามีทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศกับผู้อื่น      
๑๔. นัก ศึกษามี ความเป็นไทยในด้านการแต่งกาย มารยาท  

และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
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3. ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY”  
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงค่านิยมองค์กร “MORALITY”              
ท่ีมหาวิทยาลัยปลูกฝังให้นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติ 

     

๒. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

     

๓. นักศึกษามีวินัยในตนเองท่ีจะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัยและสังคมเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 

     

๔. นักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมท่ีรับผิดชอบ 
ในหน้าท่ีของตนเองและสังคม 

     

๕. นักศึกษามีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

     

๖. นักศึกษามีความเอื้ออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่น      
๗. นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงานใหม่ ๆ

ร่วมกับคณาจารย์ 
     

๘. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม   
ท่ีตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

     

๙. นักศึกษามีความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จ
ของมหาวิทยาลัย 

     

๑๐. นักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ท่ีมีต่อชาติ
บ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     

๑๑. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ท่ีปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะส่ือสารดี และมีความเป็นไทย 

     

๑๒. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรม           
ท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     

๑๓. นักศึกษามีทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศกับผู้อื่น      
๑๔. นัก ศึกษามี ความเป็นไทยในด้านการแต่งกาย มารยาท  

และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
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4. พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาท่ีสอน      
๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ      
๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง ได้ทดลองใช้

ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ และได้สร้าง
ความรู้ใหม่  

     

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

วินัย 
     

๑๔. คณาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และเทคนิคการถ่ายทอดให้
นักศึกษาน าไปใช้ประโยนช์ท้ังในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 

     

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

     

๑๖. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์      
๑๗. นักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผู้สอน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔๕ 
 

 

5. การให้บริการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 

 
การให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. กระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 

     

๒. เอกสาร ส่ือและแหล่งความรู้ต่างๆ มีความพอเพียง      
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า      
๔. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักวิทยบริการฯ      
ส านักคอมพิวเตอร์ 
๕. กระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 

     

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

     

๑๐. บริการเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนมีประสิทธิภาพ      
๑๑. สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาได้อย่าง    

มีประสิทธิภาพ 
     

๑๒. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริมวิชาการฯ      
ส านักกิจการนักศึกษา 
๑๓. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพ 

     

๑๔. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผล      
๑๕. กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษามีประสิทธิผล      
๑๖. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักกิจการนักศึกษา      
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๒๔๕ 
 

 

5. การให้บริการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 

 
การให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. กระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 

     

๒. เอกสาร ส่ือและแหล่งความรู้ต่างๆ มีความพอเพียง      
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า      
๔. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักวิทยบริการฯ      
ส านักคอมพิวเตอร์ 
๕. กระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 

     

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

     

๑๐. บริการเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนมีประสิทธิภาพ      
๑๑. สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาได้อย่าง    

มีประสิทธิภาพ 
     

๑๒. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริมวิชาการฯ      
ส านักกิจการนักศึกษา 
๑๓. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพ 

     

๑๔. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผล      
๑๕. กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษามีประสิทธิผล      
๑๖. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักกิจการนักศึกษา      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



246๒๔๖ 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

1. เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย
ของเรามีส่ิงต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง  
 

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

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

 

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

 
2. นักศึกษาคิดว่าเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปแล้ว นักศึกษามีความมั่นใจว่าสามารถ

ออกไปประกอบอาชีพตามสาขาวิชาท่ีเรียนมาได้เลยหรือไม่เพียงใด  
 (       ) มากท่ีสุด (       ) มาก (       ) ปานกลาง (       ) น้อย (       ) น้อยท่ีสุด 

โปรดระบุเหตุผลท่ีแสดงถึงระดับความมั่นใจ ................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

3. นักศึกษาคิดว่าเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปแล้ว นักศึกษามั่นใจ หรือไม่ เพียงใด  
ว่าจะมีสมรรถนะ (Skill) ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอ ถ้าไม่มั่นใจคิดว่ามหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมสมรรถนะ
ด้านใดให้แก่นักศึกษาอีกบ้างก่อนจบการศึกษาออกไป 

  (       ) มั่นใจว่ามีสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตเพียงพอ 
 (       ) ไม่มั่นใจ โปรดระบุสมรรถนะ (Skill) ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตท่ีนักศึกษาสนใจ  
......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

๒๔๗ 
 

 

แบบสอบถามการประเมนิผลการรบัรู้และความคิดเหน็ของคณาจารย์ต่อการบรหิารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ค าช้ีแจง  
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านเป็นผู้หนึ่ง ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น  
จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามการรับรู้และความเป็นจริงท่ีท่านประสบเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๔) ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอให้ความม่ันใจกับท่านว่าจะใช้ความเห็นของท่านให้เป็น
ประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



247๒๔๗ 
 

 

แบบสอบถามการประเมนิผลการรบัรู้และความคิดเหน็ของคณาจารย์ต่อการบรหิารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ค าช้ีแจง  
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าข้ึนเพื่อศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านเป็นผู้หนึ่ง ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น  
จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามการรับรู้และความเป็นจริงท่ีท่านประสบเกี่ยวกับ 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



248๒๔๘ 
 
การรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ค าช้ีแจง ให้คณาจารย์พิจารณาใน ๔ เรื่องหลัก ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามตามการรับรู้ และความเป็นจริง โดย

ท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีท่านเห็นว่าถูกต้อง 
 ๑. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย      
๒. รู้สึกสดช่ืนและมีความหวังเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย      
๓. มีความพอใจในอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป           
ของมหาวิทยาลัย 

     

๔. อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสะอาด            
เป็นระเบียบ สวยงาม ร่มรื่น และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

     

๕. โรงอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารเพียงพอ สะอาด ถูกหลัก
สุขอนามัย และราคาเป็นธรรม  

     

๖. ห้องน้ า ห้องสุขาเพียงพอ สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย      
๗. มีสถานท่ีพักผ่อน สนามกีฬา สถานท่ีออกก าลังกาย และสถานท่ี
จัดกิจกรรมของคณาจารย์อย่างพอเพียงและเหมาะสม 

     

๘. การจราจรในมหาวิทยาลัยสะดวก และเป็นระเบียบ      
๙. มีห้องเรียนท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนแบบต่าง ๆ ท้ังแบบ
บรรยาย แบบสาธิต แบบทดลองปฏิบัติการ การท างาน 
หรือท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ฯลฯ 

     

๑๐. ห้องสมุดมีความทันสมัย บรรยากาศเหมาะสม มีหนังสือต ารา 
วารสาร ส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์  
ท่ีทันสมัย สะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า และมีความเป็นระเบียบ 

     

๑๑. มีศูนย์หนังสือท่ีสะดวกแก่การซื้อหาต ารา อุปกรณ์การเรียน 
การสอน การกีฬา การปฏิบัติทดลองอย่างเหมาะสม 

     

๑๒. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายท่ีพร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

     

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

     

๑๖. ภูมิใจท่ีได้เป็นคณาจารย์คณะนี้      
๑๗. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย      
๑๘. มีความเช่ือมั่นศรัทธาในคณาจารย์      

๒๔๙ 
 

 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าท่ีแผนกงานต่าง 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”              
ท่ีมหาวิทยาลัยปลูกฝังให้คณาจารย์ได้ยึดถือปฏิบัติ 

     

๒. คณาจารย์รับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

     

๓. คณาจารย์มีวินัยในตนเองท่ีจะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัยและสังคมเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเป็นสุข 

     

๔. คณาจารย์รับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมท่ีรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีของตนเองและสังคม 

     

๕. คณาจารย์มีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

     

๖. คณาจารย์มีความเอื้ออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่น      
๗. คณาจารย์มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงานใหม่ ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
     

๘. คณาจารย์รับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม   
ท่ีตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

     

๙. คณาจารย์มีความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จ
ของมหาวิทยาลัย 

     

๑๐. คณาจารย์เข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ท่ีมีต่อชาติ
บ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     

๑๑. คณาจารย์ รั บ รู้ แ ละตระหนักถึ ง อั ต ลั กษ ณ์บัณฑิ ตของ
มหาวิทยาลัยท่ีปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะส่ือสารดี และมีความ
เป็นไทยให้แก่นักศึกษา 

     

๑๒. คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรม           
ท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้แก่นักศึกษา 
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บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑๙. มีความพอใจในเจ้าหน้าท่ีแผนกงานต่าง 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”              
ท่ีมหาวิทยาลัยปลูกฝังให้คณาจารย์ได้ยึดถือปฏิบัติ 

     

๒. คณาจารย์รับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

     

๓. คณาจารย์มีวินัยในตนเองท่ีจะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัยและสังคมเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเป็นสุข 

     

๔. คณาจารย์รับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมท่ีรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีของตนเองและสังคม 

     

๕. คณาจารย์มีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

     

๖. คณาจารย์มีความเอื้ออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่น      
๗. คณาจารย์มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงานใหม่ ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
     

๘. คณาจารย์รับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม   
ท่ีตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

     

๙. คณาจารย์มีความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จ
ของมหาวิทยาลัย 

     

๑๐. คณาจารย์เข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ท่ีมีต่อชาติ
บ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     

๑๑. คณาจารย์ รั บ รู้ แ ละตระหนักถึ ง อั ต ลั กษ ณ์บัณฑิ ตของ
มหาวิทยาลัยท่ีปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะส่ือสารดี และมีความ
เป็นไทยให้แก่นักศึกษา 

     

๑๒. คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรม           
ท่ีส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้แก่นักศึกษา 
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ค่านิยมองค์กร “MORALITY” 
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑๓. คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีทักษะการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศกับผู้อื่น 

     

๑๔. คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความเป็นไทย 
ในด้านการแต่งกาย มารยาท และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

     

 
๓. พฤติกรรมการสอน 

พฤติกรรมการสอน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาท่ีสอน      
๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ      
๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง ได้ทดลองใช้

ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ และได้สร้าง
ความรู้ใหม่  

     

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

วินัย 
     

๑๔. คณาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ได้ท้ังในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

     

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

     

๑๖. คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของตนเอง      
๑๗. คณาจารย์มีความผูกพันต่อนักศึกษา      

 
 

๒๕๑ 
 

 

๔. การให้บริการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับคณาจารย์ 

 
การให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. คุณภาพการให้บริการ 

     

๒. เอกสาร ส่ือและแหล่งความรู้ต่าง ๆ มีความพอเพียง      
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า      
๔. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักวิทยบริการฯ      
ส านักคอมพิวเตอร์ 
๕. คุณภาพการให้บริการ 

     

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

     

๑๐. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร      
๑๑. สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาได้อย่าง    

มีประสิทธิภาพ 
     

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

     

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

การพัฒนานักศึกษาท่ีส านักกิจการนักศึกษาจัดขึ้น 
     

19. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักกิจการนักศึกษา      
สถาบันวิจัยและพัฒนา      
20. การให้บริการแหล่งศึกษาค้นคว้างานวิจัยของมหาวิทยาลัย      
21. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย      
22. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการขอทุนสนับสนุนวิจัย 
การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยแก่สาธารณชน 
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๔. การให้บริการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับคณาจารย์ 

 
การให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. คุณภาพการให้บริการ 

     

๒. เอกสาร ส่ือและแหล่งความรู้ต่าง ๆ มีความพอเพียง      
๓. สภาพแวดล้อมภายในเหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า      
๔. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักวิทยบริการฯ      
ส านักคอมพิวเตอร์ 
๕. คุณภาพการให้บริการ 

     

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

     

๑๐. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร      
๑๑. สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาได้อย่าง    

มีประสิทธิภาพ 
     

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

     

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

การพัฒนานักศึกษาท่ีส านักกิจการนักศึกษาจัดขึ้น 
     

19. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักกิจการนักศึกษา      
สถาบันวิจัยและพัฒนา      
20. การให้บริการแหล่งศึกษาค้นคว้างานวิจัยของมหาวิทยาลัย      
21. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย      
22. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการขอทุนสนับสนุนวิจัย 
การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยแก่สาธารณชน 

     



252๒๕๒ 
 
 

 
การให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา      
23. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับด้านจริยธรรมการวิจัย  
ในมนุษย์ 

     

24. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา      
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย
ของเรามีส่ิงต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง โดยจ าแนกตามประเด็นต่าง ๆ ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 

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

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

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

๒. ด้านส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
๕. ด้านอื่น ๆ  

 

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

๒๕๓ 
 

 

แบบสอบถามการปฏบิัตติามบทบาทหน้าทีข่องอธิการบดี 
 

ค าช้ีแจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของอธิการบดีในช่วงปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๓ และประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 

 ๕ หมายถึง  มากท่ีสุด 
 ๔ หมายถึง  มาก 
 ๓ หมายถึง  ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง  น้อย 
 ๑ หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาวิชาการ 
 

 (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

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

 (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
 

 (  ) ผู้น าในองค์การนักศึกษา 
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๒๕๓ 
 

 

แบบสอบถามการปฏบิัตติามบทบาทหน้าทีข่องอธิการบดี 
 

ค าช้ีแจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าท่ี และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของอธิการบดีในช่วงปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๓ และประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 

 ๕ หมายถึง  มากท่ีสุด 
 ๔ หมายถึง  มาก 
 ๓ หมายถึง  ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง  น้อย 
 ๑ หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาวิชาการ 
 

 (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

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

 (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
 

 (  ) ผู้น าในองค์การนักศึกษา 
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๑. ด้านคุณลักษณะผู้น าของอธิการบดี 

 

 คุณลักษณะผู้น า 

ระดับคุณลักษณะ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

  ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก าหนดทิศทาง    
    การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 

     

๒. เป็นผู้น าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม 

     

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

และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 
     

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถส่ือสาร ประสานงานกับทุกฝ่าย 
และสนับสนุนการท างานเป็นทีม 

     

๗. มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือศรัทธา      
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย 
     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้เพื่อการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

     

๑๐. แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้า 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕๕ 
 

 

 
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 สถานท่ีและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย 

     

๖. จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย 

     

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างครบถ้วน 

     

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

ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
     

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ              
ในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๑๒. ดูแลการแต่งต้ังและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ด้วยความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้ง ส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

     

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
ไปบริหารงาน 

     

 
 



255๒๕๕ 
 

 

 
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 สถานท่ีและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย 

     

๖. จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย 

     

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างครบถ้วน 

     

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

ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
     

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ              
ในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๑๒. ดูแลการแต่งต้ังและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ด้วยความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้ง ส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

     

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
ไปบริหารงาน 
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๓. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
ได้ผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ 
และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการท่ีตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส  :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  มีข้อมูลชัดเจน  
และตรวจสอบได้   

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๗. หลักการกระจายอ านาจ :  
มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างประสิทธิภาพ  
ในการด าเนินงานท่ีดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

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

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลง 
จากความคิดเห็นท้ังกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ 

     

 
 

 
 

๒๕๗ 
 

 

 
ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



257๒๕๗ 
 

 

 
ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



258๒๕๘ 
 

 
แบบสอบถามการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก  

สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 
 

ค าช้ีแจง    
 

 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 านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการศูนย์ รองผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าหน่วยงาน ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการ
บริหารงานตามหน้าท่ี และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

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

 

 ๕ หมายถึง  มากท่ีสุด 
 ๔ หมายถึง  มาก 
  ๓ หมายถึง  ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง  น้อย 
 ๑ หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คณะท่ีสังกัด 
 

 (   ) คณะครุศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 (   ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาการจัดการ 
 

 (   ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 (   ) วิทยาลัยการดนตรี 
 

 (   ) บัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

 
 
 
 

๒๕๙ 
 

 

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

และหน่วยงาน  

 คุณลักษณะผู้น า 

ระดับคุณลักษณะ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก าหนดทิศทาง 
    การด าเนินงานของคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน 

ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน อย่างมีคุณภาพ 

     

๒. เป็นผู้น าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

     

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

และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 
     

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถส่ือสาร ประสานงานกับทุกฝ่าย 
และสนับสนุนการท างานเป็นทีม  

     

๗. มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือศรัทธา      
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ 

วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ 
ส านักงาน และหน่วยงาน 

     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้เพื่อการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

     

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

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



259๒๕๙ 
 

 

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

และหน่วยงาน  

 คุณลักษณะผู้น า 

ระดับคุณลักษณะ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพื่อก าหนดทิศทาง 
    การด าเนินงานของคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน 

ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน อย่างมีคุณภาพ 

     

๒. เป็นผู้น าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

     

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

และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 
     

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถส่ือสาร ประสานงานกับทุกฝ่าย 
และสนับสนุนการท างานเป็นทีม  

     

๗. มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือศรัทธา      
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ 

วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ 
ส านักงาน และหน่วยงาน 

     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้เพื่อการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

     

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

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



260๒๖๐ 
 
 
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 และข้อบังคับของทางราชการและ 
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 สถานท่ีและทรัพย์สินของคณะ 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 ท่ีสอดคล้องกับบริบท 
ของมหาวิทยาลัย 

     

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างครบถ้วน 

     

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ      
๙. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ      
๑๐. เสนอรายงานประจ าปี มีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 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 

 

     

๒๖๑ 
 

 

การบริหารงานตามหน้าที่ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

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

     

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ รวมท้ังส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะ 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 :  
ได้ผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :   
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ  
และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการท่ีตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามเป้าหมายท่ีก าหนด           
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส  :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้                

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :       
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การบริหารงานตามหน้าที่ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

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

     

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ รวมท้ังส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะ 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 :  
ได้ผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :   
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ  
และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการท่ีตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามเป้าหมายท่ีก าหนด           
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส  :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได้                

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :       
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ          
เพื่อการบริหารและพัฒนาคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน 
ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 
๗. หลักการกระจายอ านาจ :  
มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ          
ในการด าเนินงานท่ีดีให้แก่คณะ 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 
จากความคิดเห็นท้ังกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ 

     

 
 

ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง 
 

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

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

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

๒๖๓ 
 

 

แนวทางการสมัภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

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

 ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
๓. หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือส่ิงท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร อะไรบ้าง 

 ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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แนวทางการสมัภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

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

 ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
๓. หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือส่ิงท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร อะไรบ้าง 

 ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรมการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน

ของมหาวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรมการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน

ของมหาวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ภาพกิจกรรมการปฏบิัตงิานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

 
 

 

 
 

 
 
 

    

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
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ภาพกิจกรรมการปฏบิัตงิานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

 
 

 

 
 

 
 
 

    

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 



268๒๖๘ 
 

ภาพกิจกรรมการปฏบิัตงิานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

   
 

 
 

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย (ในรูปแบบออนไลน์) 
ระหว่างวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ 
วันศุกร์ท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 256๔  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ 
วันศุกร์ท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 

พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตฯ 
วันศุกร์ท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตฯ 
วันศุกร์ท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 

พ.ศ. ๒๕๖4ฝฝ 

ตรวจเยี่ยมคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการดนตรี 
วันศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 

 
 

พ.ศ. ๒๕๖4 

๒๖๙ 
 

 

ภาพกิจกรรมการปฏบิัตงิานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย (ในรูปแบบออนไลน์) 
ระหว่างวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

ตรวจเย่ียมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันพฤหัสบดีท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันพฤหัสบดีท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ 
วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

ตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

ตรวจเยี่ยมส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 



269๒๖๙ 
 

 

ภาพกิจกรรมการปฏบิัตงิานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย (ในรูปแบบออนไลน์) 
ระหว่างวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

ตรวจเย่ียมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันพฤหัสบดีท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันพฤหัสบดีท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ 
วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

ตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

ตรวจเยี่ยมส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 



270๒๗๐ 
 

ภาพกิจกรรมการปฏบิัตงิานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย (ในรูปแบบออนไลน์) 
ระหว่างวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

.ศ. ๒๕๖4 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

ส านักวิทยบริการฯ 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
วันอังคารท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

ส านักกิจการนักศึกษา 
วันอังคารท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
วันอังคารท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

๒๗๑ 
 

 

ภาพกิจกรรมการปฏบิัตงิานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และพื้นท่ีให้บริการของมหาวิทยาลัย (ในรูปแบบออนไลน์) 
ระหว่างวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

.ศ. ๒๕๖4 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
วันศุกร์ท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. 256๔ 

ตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นท่ีบริการอ าเภออู่ทอง 
วันศุกร์ท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. 256๔ 

ตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นท่ีบริการอ าเภออู่ทอง 
วันศุกรท่ี์ ๑๗ กันยายน พ.ศ. 256๔ 

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 
วันศุกร์ท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. 256๔ 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
วันศุกรท่ี์ ๑๗ กันยายน พ.ศ. 256๔ 

.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 
วันศุกร์ท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. 256๔ 



271๒๗๑ 
 

 

ภาพกิจกรรมการปฏบิัตงิานของ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และพื้นท่ีให้บริการของมหาวิทยาลัย (ในรูปแบบออนไลน์) 
ระหว่างวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 

.ศ. ๒๕๖4 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
วันศุกร์ท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. 256๔ 

ตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นท่ีบริการอ าเภออู่ทอง 
วันศุกร์ท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. 256๔ 

ตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นท่ีบริการอ าเภออู่ทอง 
วันศุกรท่ี์ ๑๗ กันยายน พ.ศ. 256๔ 

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 
วันศุกร์ท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. 256๔ 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
วันศุกร์ท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. 256๔ 

.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 
วันศุกร์ท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. 256๔ 
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