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

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้จัดท าแนวทาง      
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕65 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารและ 
การปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการ (MOU) เพ่ือสนับสนุนการก ากับ ดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดในการท างาน
รว่มกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอย่างสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการประเมินที่มีบรรยากาศของ
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร  
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แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหารภายใต้
แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ โดยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยถือเป็นข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วย             
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ในมาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน   
ผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก             
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดั งนี้ (๑) ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน     
ผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่     
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน (๒) รายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ              
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี                 
 

 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการด าเนินงาน
ภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล” โดยยึดถือเป็นแนวทาง 
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่
มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานหลายประการ โดยเฉพาะด้าน 
การท านุบ ารุงวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนา แก้ปัญหา และชี้น าสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนัก 
ถึงความส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามแนวทางการ
ยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย โดยน ากรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มใหม่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และนโยบายของรัฐบาลด้านทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ทางเศรษฐกิจ การลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ของรัฐบาล การเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัย และการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง  
ได้ประชุมร่วมกัน เพ่ือการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ โดยมีพันธกิจหลักเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต วิจัย  สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอด 

 



  
๒ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์ความรู้ เทคโนโลยี พร้อมทั้งน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรม มีความสามารถในการ
บริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการปรับระบบ 
การบริหารจัดการให้เป็นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องวางแผน
ยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของส่วนราชการ อันประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง 
กลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก  และกลยุทธ์ 
การด าเนินงานไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 ที่ระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจ ๕ ด้าน คือ การจัดการศึกษา การวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และหน้าที่ และอ านาจอ่ืน 
ตามที่กฎหมายก าหนด และการด าเนินงานดังกล่าวต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และ
สนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของประเทศด้านต่าง ๆ นอกจากนั้นในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ ข้อ 15 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศก าหนดให้จัด
สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มโดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอยู่ ในกลุ่มที่  3  
กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน ทั้งนี้ในการด าเนินการทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ าเป็นต้องเชื่อมโยงผลงานของคณะและหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานมาเป็นส่วนหนึ่ง เพ่ือบ่งชี้ผลส าเร็จ 
ของงานโดยรวม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีมุมมองต่อ
มหาวิทยาลัยในการสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางบวกและทางลบ  
 

ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแล 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย  
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
อย่างสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการประเมินที่มีบรรยากาศของความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร จึงได้ก าหนด
ประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ โดยแยกออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด าเนินการศึกษาและรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5           
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 



 ๓ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๑) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทาง 
การด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

๒) ผลการด าเนินงานที่ รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ ก าหนดไว้ ใน 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
และตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น และการผลิตและพัฒนาครู 

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

 

 ส่วนที่ 2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 ๑) ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๒) ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๓) ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๔) ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี 

ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย ์ส านักงาน และหน่วยงาน  
 

 ส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากมหาวิทยาลัย  
โดยเป็นการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ ดังนี้ 

๑) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรที่มีความจ าเป็น
และต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 

2) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
3) ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  โดยเข้าพบผู้ว่า 

ราชการจังหวัด ผู้อ านวยการยุทธศาสตร์จังหวัด ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและรับข้อเสนอตามการด าเนินงานด้านการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่น 

4) ตรวจเยี่ยมผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ของหน่วยงาน   
 ส่วนที่ 4 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

 พิจารณาผลการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสัมภาษณ์รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดีที่ด าเนินการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานในทุกภาคส่วนตามแผนการด าเนินงาน
เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5 ตามความเห็น 



  
๔ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
 

รายละเอียดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5  
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยพิจารณาข้อมูลจาก
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้ วัด ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ เม่ือคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๖4 เม่ือวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต                 

ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 

 ทั้งนี้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจะด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีขอบเขตการพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด มีการก าหนดเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๑ กลยุทธ์ และ ๑๒8 ตัวชี้วัด ด้วยการศึกษาข้อมูลและการจัดท าสรุปผลจ านวน/ร้อยละ
ของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG 
  Model) ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนงานพัฒนา 

เชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 
๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ทั้งการบริการในรูปแบบให้เปล่า
และก่อให้เกิดรายได้ 

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
ยกระดับรายได้  เ พ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายช่องทางการตลาด  
ของผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ   



 ๕ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๕. ให้ความรู้แก่ เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีคุณลักษณะคนไทยที่ พึงประสงค์  
๔ ประการ ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของสถาบันหลักในสังคมไทย  

๖. ผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบสารคดีเผยแพร่การสืบสาน รักษา  
และต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงภูมิปัญญาของชุมชน เพ่ือให้สามารถ 
น าความรู้ไปสร้างอาชีพและรายได้ต่อไป 

๗. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ และการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุเพ่ือเสริมสร้าง 
สุขภาวะที่ดี สร้างรายได้ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๘. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๙. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ชุมชนน าความรู้ 
ทางวิชาการในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

๑๐. ส ารวจความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา  
เพ่ือน ามาด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
แก้ไขปัญหาสังคม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเสมอภาค 

๑๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

ประเมิน และวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

๑ 

๒. จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน ที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ
จากผลการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 

จ านวนหมู่บ้าน 
ชุมชน 

๑๖ 

๓. จ านวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจากผล
การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 

จ านวนโรงเรียน ๒๐ 

๔. ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน  
ที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับ
จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน ทั้งหมดในพื้นที่บริการ 

ร้อยละ ๑๘ 

๕. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จ านวนโครงการ ๔๐ 
๖. จ านวนภาคี เครือข่ายทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ด าเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
บริการ 

จ านวน 
ภาคีเครือข่าย 

๗ 

๗. อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๓๐ 
๘. จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 

จ านวนโครงการ ๑๑ 

๙. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการเสริมสร้างเป็น
พลเมืองดี 

จ านวนคน ๓,๘๐๐ 



  
๖ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑๐. จ านวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการ

ของมหาวิทยาลัยที่ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุน
องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย 

จ านวน 
วิสาหกิจชมุชน
ผู้ประกอบการ 

๖ 

๑๑. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้จาก
การบูรณาการองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนผลงาน ๑๐ 

๑๒. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกิดจากการบูรณาการ
องค์ความรู้ เพื่ อการพัฒนาท้องถิ่นแบบให้ เปล่ า  
(ใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุงการศึกษา) 

จ านวนหลักสูตร ๒๕ 

๑๓. จ า น วนหลั ก สู ต รฝึ ก อบ รมระยะสั้ นที่ เ กิ ด จ าก 
การบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบก่อให้เกิดรายได้ (งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 

จ านวน 
หลักสูตร 

๑๔ 

๑๔. จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างรายได้ การพึ่งพาตนเองได้ 

จ านวนผู้สงูอาย ุ ๕๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๒. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม น าความรู้ทางวิชาการ  
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

๓. ส ารวจความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา  
เพ่ือน ามาด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
แก้ไขปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ า 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน สถานประกอบการเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
จ านวน 

เครือข่าย 
ที่ลงนาม 

ความร่วมมือ 

๓๐ 

๒. จ านวนโครงการที่ เกิดจากร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ ๗ 

๓. จ านวนโพลล์ที่ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษาในประเด็น 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 

จ านวนโพลล ์ ๑๑ 

 



 ๗ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
   ที่เหมาะสมแก่ชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม หรืออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 
จ านวน

โครงการหรือ 
กิจกรรม 

๕ 

๒. จ านวนระบบหรือนวัตกรรมบริหารจัดการด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนระบบ
หรือนวัตกรรม 

๓ 

 

  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสืบสานพลังปัญญาตามโครงการตามแนวพระราชด าริเพื่อสร้าง 
   ความม่ันคงเข้มแข็งและย่ังยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือเผยแพร่พลังปัญญาและองค์ความรู้จากโครงการ  

ตามแนวพระราชด าริสู่การขับเคลื่อนแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือเกิดการสร้างงาน  
และสร้างรายได้ 

๒. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ 

๓. ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด าริมาบูรณาการ

กับการจัดการเรียนการสอน หรืองานวิจัย หรืองาน
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
และยั่งยืน  

จ านวน
โครงการ 

๘ 

๒. จ านวนภาคีเครือข่ายที่มีการด าเนินการพัฒนาต่อยอด
โครงการตามแนวพระราชด าริ 

จ านวนภาคี
เครือข่าย 

๘ 

   
  กลยุทธ์ที่ ๕ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ เผยแพร่ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๓. ร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมที่น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้าง

คุณค่าและมูลค่าเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 



  
๘ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
จ านวนโครงการ ๓๘ 

๒. จ านวนผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 

จ านวนผลงาน ๒๐ 

๓. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรม หรือหลักสูตรระยะสั้น 
ที่น าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น  

จ านวนโครงการ ๖ 

๔. จ านวนฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่ นเพื่ อเสริมสร้ างคุณค่า 
และจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 

จ านวน
ฐานข้อมูล/
แหล่งเรียนรู้ 

๑๐ 

 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   สู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่  

  (New Normal) 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. จ านวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่

ได้รับการพัฒนา 
จ านวนคน ๙๐๐ 

๒. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน
เครือข่าย 

๕๕ 

๓. จ านวนสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง จ านวน
สถานศึกษา 

๘๐ 

๔. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในความ
รับผิดชอบที่มีผลการอ่านออกเขียนได้ 

ร้อยละ ๗๕ 

๕. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๖  ที่ มี คะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติแต่ละวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของแต่ละสังกัด 

ร้อยละ ๕๐ 

 
 
 



 ๙ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวตักรรม 
  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. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตร  

ท าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรและควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและองค์กรวิชาชีพ 

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

๓. พัฒนาระบบและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู 
ในแต่ละหลักสูตร 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครู ด้วยการแสวงหาแหล่งทุนภายใน  
และภายนอกหน่วยงาน การร่วมมือกับเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู  
และหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์คุรุสภา และการจัดหา
แหล่งงานรองรับ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. ร้อยละหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีกระบวนการพัฒนา

หลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตครูด้วย School Integrated 
Learning เพื่อให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของรายวิชาในแต่ละหลักสูตรที่มีเนื้อหาและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนบ่มเพาะอัตลักษณ์ 
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ  
๔ ประการ 

ร้อยละ ๕๐ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๘๐ 

๔. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพครู 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. ร้ อยละของบัณฑิตครูที่ ไ ด้ เ ข้ าท า ง านทั้ ง ในและ
ต่างประเทศภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ ๗๕ 

๖. จ านวนทุนการศึกษาที่นักศึกษาครูได้รับจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

จ านวนทุน ๗๕ 

๗. ร้อยละความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ร้อยละ ๘๐ 

๘. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครู 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู 

ร้อยละ ๑๐๐ 



  
๑๐ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๙. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

และยกระดับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์ 
(องค์กรวิชาชีพ หรือสถาบันที่เชี่ยวชาญ ในทักษะเฉพาะ 
หรือโรงเรียนที่รับฝึกประสบการณ์ หน่วยงานที่สนับสนุนทุน) 

จ านวน
เครือข่าย 

๒๐๐ 

 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบ่มเพาะ บัณฑิตครูและและศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครูให้มีอัตลักษณ์ 
      สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติ 
   ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่ ม่ันคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท ามีอาชีพ และ  
   ๔) เป็นพลเมืองดี 
     แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบและกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๒. พัฒนากระบวนการในการส่งเสริมศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู ให้มีสมรรถนะเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๓. พัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะและทักษะที่ส าคัญเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของความเป็นครูในยุค

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบ่มเพาะบัณฑิตครูให้เป็นไป

ตามอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
และคุณลักษณะ ๔ ประการ  

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

๑๕ 

๒. ร้อยละของบัณฑิตครูที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบ่มเพาะ
บัณฑิตครูให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

ร้อยละ ๙๐ 

๓. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงให้แก่ศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู 

จ านวน 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

๑๐ 

๔. จ านวนองค์กรวิชาชีพที่เข้ามาร่วมมือในการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะความเป็นครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนบัณฑิตครู 

จ านวนองค์กร ๑๐ 

๕. จ านวนหลักสูตรอบรมเสริมทักษะระยะสั้น  เช่น 
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
ด้านดิจิทัล 

จ านวน
หลักสูตร 

๕ 

 
 



 ๑๑ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
แนวทางการด าเนินงาน 

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

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูไปอบรมเพ่ิมทักษะความรู้อย่า งต่อเนื่องกับองค์กรที่
เชี่ยวชาญในทักษะด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๓. สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) เพ่ือสร้างเครือข่ายเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. ร้อยละครูของครูที่เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็น 
มืออาชีพเกินกว่า ๕ คร้ังต่อปี 

ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้ อยละครู ของครูที่ ได้ รั บการยกย่ องรางวั ลมีผลงาน 
ทางวิชาการหรือการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  

ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้ อยละครู ของครูที่ สอนหลั กสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต 
ที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียน หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ร้อยละ ๘๐ 

๔. มีแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการเป็นครูมืออาชีพ 

จ านวน
แพลตฟอร์ม 
(Platform) 

๒ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  เพื่อการผลิตและพัฒนาครู 

    แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

เพ่ือการผลิตและพัฒนาครู 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ ไปเผยแพร่ในเวที ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู 
จ านวนผลงาน ๖ 



  
๑๒ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๒. จ านวนบทความทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัยด้านการผลิตและพัฒนาครูที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวน
บทความหรือ

ผลงาน 

๒๔ 

๓. จ านวนกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ที่จัดให้สถานศึกษา 

จ านวน
กิจกรรม 

๓๐ 

๔. จ านวนสถานศึกษาในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ 

จ านวน
สถานศึกษา 

๘ 

๕. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการน างานวิจัยมาบูรณาการ 
ในการเรียนการสอน 

ร้อยละ ๕๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
 แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูของโรงเรียนสาธิตให้เป็นแบบอย่าง ในด้านการจัดการเรียน 
การสอนและงานวิจัย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี คนเก่งและเป็นสุข 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ และเป็นห้องทดลอง
ปฏิบัติการวิจัย และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

๔.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสาธิต 

ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้งต่อปี 
ร้อยละ ๘๐ 

๒. จ านวนรางวัลที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการยกย่อง 
ทั้งในด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จ านวนรางวลั ๑๐ 

๓. ร้ อยละของนั ก เรี ยน ใน โรง เรี ยนสาธิตระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีที่  ๖  ชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  ๓  และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา  
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ ๗๐ 

๔. จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ 
จัดโครงการ หรือกิจกรรมหรือทดลองห้องปฏิบัติการ
วิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 

จ านวน
นักศึกษา 

๑๐๐ 

๕. จ านวนรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาและ 
เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ น าไปใช้ได้ 

จ านวนรูปแบบ ๕ 

๖. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

จ านวน
เครือข่าย 

๓๐ 

 
 



 ๑๓ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 
   อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อการ
           พัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่ย่ังยืน (Sustainable) 

แนวทางการด าเนินงาน (มาตรฐาน) 
๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ  

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ 

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

๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษานานาชาติร่วมกับคณะต่าง ๆ 
๔. พัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม  

และสากลในศตวรรษที่ ๒๑ และการพ่ึงตนเอง 
แนวทางการด าเนินงาน (ด้านความเป็นเลิศ) 

๑. ก าหนดระบบกลไกพร้อมระบบจูงใจที่เ อ้ือต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ให้มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ และผลงานอ่ืน ๆ และเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิต  
และการมีส่วนร่วมในการใช้ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพของ
ประชาชน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ตัวชี้วัดมาตรฐาน 
๑. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

บูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

ร้อยละ ≥๙๐ 

๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. จ านวนหลั กสู ต ร ในรู ปแบบพหุวิ ทยากา ร  หรื อ 
สหวิทยาการ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ หลักสูตร
นานาชาติ หลักสูตรสหกิจศึกษา หลักสูตรสองปริญญา 
(Dual Degree) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคม 
และสากลในศตวรรษที่ ๒๑ 

จ านวน
หลักสูตร 

≥๘ 



  
๑๔ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๔. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง

นวัตกรรม หรือโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ร้อยละ ≥๗๐ 

๕. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
learning โดยใช้สื่อดิจิทัลเป็นฐาน (Digital Based Education) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๖. จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวนผลงาน ๑๐๐ 

๗. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการ
อบรมเพิ่มเติมเพื่อยกระดับคุณภาพของนักศึกษา 

ร้อยละ ๖๐ 
 

๘. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill / 
Newskill) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) 
เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาสู่การมีงานท าและเตรียม
ความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 

จ านวน
หลักสูตร 

๑๕ 

ตัวชี้วัดความเป็นเลิศ (หลักสูตรตามอัตลักษณ์ทีโ่ดดเด่น)  
๑. จ านวนหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน

หลักสูตร 
๑๔ 

๒. ร้อยละของอาจารย์ในหลักสูตรความเป็นเลิศที่มีนวัตกรรม 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานที่ ได้รับการเผยแพร่ 
หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ ๕๕ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรความเป็นเลิศที่มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ ๒๐ 

๔. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน จ านวนศูนย ์ ๖ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถี
   ชีวิตใหม่ (New Normal) 
  แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้อง 
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์  

หรืองานลักษณะอ่ืน และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ

ทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 
ร้อยละ ๘๐ 



 ๑๕ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๒. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ ๙๐ 

๓. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๕๔ 
๔. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ ๓๖ 
๕. ร้ อยละของอาจารย์ ที่ มี ผลงานทางวิ ชาการที่ ได้ รั บ 

การตีพิมพ์เผยแพรห่รือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ร้อยละ ๓๒ 

๖. ร้อยละของอาจารย์ที่ ไ ด้ รับการยอมรับ ในความรู้
ความสามารถ ด้านวิชาการ การศึกษา และสังคม 

ร้อยละ ๓๒ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  
   และน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย ที่สอดคล้องกับ  
   การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความม่ันคง ยั่งยืน (Sustainable) 
   และพึ่งพาตนเอง 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม  

หรืองานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เ พ่ือสร้างความมั่นคง ยั่ งยืน 
(Sustainable) 

๒. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
หรืองานอ่ืน ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
หรืองานอ่ืน ๆ ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการน าองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
หรืองานอ่ืน ๆ ด าเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือการส่งผ่านเทคโนโลยี นวัตกรรมแก่ชุมชน และชุมชนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้จนสามารถเกิดประโยชน์แก่ชุมชน เพ่ือสร้างความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainable) 
และพ่ึงพาตนเอง   

๕. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอก 

๖. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอก 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
และนักวิจัย 

๕๐ 



  
๑๖ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๒. จ านวนบทความวิชาการ บทความวิจัย ที่ เกิดจาก

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่
หรืออ้างอิงระดับชาติ  ระดับนานาชาติ หรือที่ปรากฏใน 
Google Scholar 

จ านวน 
บทความ 

๑๓๐ 
 

๓. ร้อยละผลงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ 

ร้อยละ ๔๐ 

๔. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  
ในการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือ
งานอ่ืน ๆ  ทั้งระดับชาติและนานาชาต ิและเวทีความร่วมมอื
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

จ านวน
เครือข่าย 

๑๒ 

๕. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่น ามาใช้
ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ 

ร้อยละ ๖๕ 

๖. จ านวนงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรม  
ที่ยื่นการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 

จ านวนผลงาน ๗ 

๗. จ านวนแหล่ ง เผยแพร่ งานวิ จั ย  งานสร้ า งสรรค์   
และนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวนแหล่ง ๕ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ๔ ประการ มีทักษะ 
            และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 
           สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามความต้องการ 

ของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ควบคุมก ากับ 

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๓. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งสร้างอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 
๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๔. สร้างกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ  
๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑  

๕. เสริมสร้างสมรรถนะและการยกระดับความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล  ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะ 
การใช้ชีวิต ในศตวรรษท่ี ๒๑ และเพ่ือการผนึกก าลังพร้อมการพึ่งพาตนเอง 



 ๑๗ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และเครือข่ายต่าง ๆ   
ในการร่วมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิตกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะ ๔ ประการของนักศึกษา 

ชั้นปีสุดท้ายที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
ร้อยละ ๗๐ 

๒. ร้อยละความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรี 
ชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ร้อยละ ๕๕ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาที่ เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR ดังนี้ ระดับปริญญาตรี 
ในระดับ B2, ระดับปริญญาโท ในระดับ B2 และระดับปริญญาเอก 
ในระดับ C1 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแต่ละชั้นปี 

ร้อยละ ๗๐ 

๕. ร้อยละของนักศึกษาที่ เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ในแต่ละชั้นปี 

ร้อยละ ๙๐ 

๖. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ร้อยละ ๖ 

๗. ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา ระดับ มาก 
๘. ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา ระดับ มากที่สุด 
๙. ร้อยละอัตราการมีงานท าของบัณฑิต ที่ท างานในองค์กร 

หรือสถานประกอบการ หรือสามารถประกอบอาชีพได้เอง  
หรือศึกษาต่อ 

ร้อยละ ๗๐ 

๑๐. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีอัตลักษณ์เหมาะสมแห่งยุค
ศตวรรษที่ ๒๑ (SMART Student or Learner) มีทักษะการใช้ชีวิต
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพ  

ระดับ มาก 

๑๑. ร้อยละของหลักสูตรที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าหรือเครือข่ายองค์กร
วิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ร้อยละ ๗๕ 

๑๒. จ านวนกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่จัดขึ้นในรอบปีเพื่อขยาย
เครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือ 

จ านวน
กิจกรรม 

๓ 

 
 
 
 
 
 



  
๑๘ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ  
          และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แสดง

ศักยภาพโดยเข้าร่วมแข่งขัน หรือประกวดความสามารถทางวิชาการและศาสตร์ 
ที่เก่ียวข้องทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

๒. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนา 
ในสายวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)  
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖5 
๑. จ านวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า 

ที่ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ลกา ร เป็ นคนดี  คน เก่ งหรื อคนมี
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ระดับชาติ นานาชาติ 

จ านวนคน ๒๐๐ 

๒. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสาย
วิ ช าชีพและความเชี่ ยวชาญในการปฏิบัติ ง าน 
และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

ร้อยละ ๘๕ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและ 
           ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน  

ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 
๒. พัฒนาระบบและรูปแบบการสื่อสารองค์กรให้มีความทันสมัย ทั่วถึงและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
๓. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก  

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

๑. จ านวนชนิดของสื่ อในการสื่ อสารข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ของประชาคม ทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวน 
ชนิดของสื่อ 

๙ 

๒. ระดั บความส า เ ร็ จ ของ เครื อข่ า ยความร่ วมมื อ 
ด้ านประชาสัมพันธ์ทั้ งภายในและภายนอกเพื่ อ
เสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ๔ 

๓. จ านวนชิ้นงานของข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชน
ภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

จ านวน 
ชิ้นงานของข่าว 

๒๐๐ 



 ๑๙ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๔. ระดับผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย

แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ส าคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร)  
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 
 

๓.๕๑ 

๕. ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลการสื่อสารบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของหน่วยงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ส านัก และมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัยทั้ง
เนื้อหาและภาษาที่สื่อสารไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒ คร้ัง 

ร้อยละ ๕๐ 

 

กลยุทธ์ที่  ๓ ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากรให้ มี 
    ประสิทธิภาพ และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล 
    และยึดมั่นค่านิยมองค์กร MORALITY 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการใช้ข้อมูล 

ในระดับประเทศ 
๒. พัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ 

การเปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม

บุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University 
๔. วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตขององค์กร 
๕. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิด  

ความคุ้มค่า โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 

ให้ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 
๗. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง
ของสังคม 

๘. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัย
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจ 

ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 

ฐานข้อมูล 
๕ 

๒. ระดับความส าเร็จของฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการ
ตัดสินใจตามพันธกิจหลักด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย  
(ครบทั้ง ๔ พันธกิจ) ที่รองรับการเป็น SMART University 

ระดับ ๕ 



  
๒๐ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๔. ระดับผลการประ เมินคุณธรรมและความ โปร่ ง ใ ส 

ในการบริหารงานภาครัฐ 
ระดับ สูงมาก 

๕. ผลการประเมินความส าเร็จด้านการบริหารจัดการบุคลากร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล  

ร้อยละ ๗๕ 

๖. ร้ อยละของประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ ายงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๙๕ 

๗. ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นต่อปี 

ร้อยละ ๕ 

๘. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่ ง เสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร 
MORALITY 

จ านวน 
โครงการ /
กิจกรรม 

๑๒ 

๙. จ านวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงในแต่ละปี 

จ านวน ๕ 

๑๐. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระดับ ดีมาก 
๑๑. ผลส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน  
และผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๗๐ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอ ต่อการสร้าง
                คุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
       แนวทางการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจน  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

๒. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพ่ือน าไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่พร้อมต่อการเป็น SMART University
พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานที่และพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุนทรียภาพ  
เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. จ านวนห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนรู้ที่ทันสมัยห้องแสดง

นิทรรศการ ห้องประชุม อาคารเรียนที่ทันสมัย 
และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานพร้อมต่อการเป็น SMART 
University 

จ านวน ๕๐ 

๒. ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ 
และผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยในการบริการ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และระบบ
สารสนเทศที่เพียงพอต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละค่าเฉลี่ยของทุกหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของการเป็นส านักงานสีเขียว 
(Green Office) 

ร้อยละ ๖๕ 



 ๒๑ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบริหาร

จัดการด้านอาคารสถานที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในชีวิต 

ร้อยละ ๘๐ 

 

  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา 
               และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  
               ด้านการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม    
  แนวทางการด าเนินงาน 

๑. สร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา และศูนย์สร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับสมุนไพร ศาสตร์พระราชา  
และการสร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป    

๓. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
และภาคประชาชนเพื่อร่วมพัฒนา 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และบูรณาการการจัดการเรียนการสอน  
และเผยแพร่ให้บริการชุมชนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงาน 

ระดับ 
 

๕ 

๒. จ านวนงานวิจั ยและนวัตกรรม เกี่ ยวกับ สมุนไพร  
ศาสตร์พระราชา และการสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย 
และประชาชนทั่วไป 

จ านวนงานวิจัย ๑๐ 

๓. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

จ านวนเครือข่าย ๑๕ 

๔. จ านวนโครงการ/กิจกรรม หรือการให้บริการด้านวิชาการ
และการให้บริการด้านสถานที่แก่นักศึกษา บุคลากร  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม หรือการ

ให้บริการ 

๒๐ 

๕. จ านวนหลักสูตร ฝึกอบรมที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์
และองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

จ านวนหลักสูตร ๕ 

๖. จ านวนประชาชน ที่ เข้ารับการอบรมหรือรับบริการ 
จากศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

คน ๕๐๐ 

๗. ระดับความพึงพอใจของผู้รับการอบรมหรือรับบริการ 
จากศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

ระดับ มาก 

  



  
๒๒ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพาตนเองให้กับ 
           มหาวิทยาลัย  
  แนวทางการด าเนินงาน 

๑. เตรียมความพร้อมทางด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพ่ึงพา
ตนเองให้กับมหาวิทยาลัย 

๒. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างรายได้  
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๓. สนับสนุนการจัดท าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือสร้างรายได้จากการส่งเสริม 
และพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ 

๔. แสวงหาและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิ ชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. ความส าเร็จการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา

ท้องถิ่นและอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
ระดับ 

 
๔ 

๒. ความส าเร็จการด าเนินการโครงการจัดตั้ งวิทยาลัย
นานาชาติ 

ระดับ ๔ 

๓. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

จ านวน ๕ 

 

การก าหนดจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการก าหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์  
การด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ครอบคลุมผลการด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม 
โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณาวัดผลทั้ง ๒ ด้าน คือ ด้านเชิงปฏิบัติการครอบคลุมผลการด าเนินงาน 
(Performance indicators) และด้านศักยภาพ (Potential indicators) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๑  
กลยุทธ์ และ ๑๒๘ ตัวชี้วัด พบว่าตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) จ านวน 
๗๖ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดด้านศักยภาพ (Potential indicators) จ านวน ๕๒ ตัวชี้วัด รายละเอียดปรากฏดังตารางนี้ 

 
 
 
 
 

 

 

 



 ๒๓ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ที่มา : อา้งอิงผลการประเมินจากคู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ การบรูณาการพนัธกิจสมัพนัธ์เพื่อยกระดบัการพฒันาท้อถิิ่น

ยทุธศาสตร์ที่ ๒ พฒันาศกัยภาพการผลติและพฒันาครู การวิจยั และนวตักรรม

ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดบัคณุภาพการศกึษาและพฒันามาตรฐานการผลติบณัฑิต
ท่ีมีอตัลกัษณ์โดดเด่นบนพืน้ฐานขอถมหาวิทยาลยัสูค่วามเป็นเลศิ 

ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การพฒันาประสทิธิภาพขอถระบบการบริหารจดัการสูค่วามเป็นเลศิ

Potential  & Performance indicators 

Potential Performance

ยุทธศาสตร์ ด้านศักยภาพ 
(Potential 
indicators) 

ด้านผล 
การด าเนินงาน
(Performance 

indicators) 

รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

6 24 30 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 

13 16 29 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต
บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  

26 11 37 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

7 25 32 

รวม 52 76 128 



  
๒๔ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ด าเนินการศึกษา สัมภาษณ์  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลรายงานของคณะท างาน พิจารณาผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของมหาวิทยาลัย และรายงานผล 
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง  ๆ ได้ด าเนินการเพ่ือรองรับ                     
ในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องรับผิดชอบด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือรองรับในแต่ละกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยมีขอบเขตการพิจารณาข้อมูลใน ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๑ กลยุทธ์ และ ๑๒8 ตัวชี้วัด 
ส าหรั บการพิจารณาผลการด าเนิ นงานตามตั วชี้ วั ดมี การก าหนดเป้ าหมายในช่ วงปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวน ๑๒8 ตัวชี้วัด มีวิธีการรายงานผลการประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลและการจัดท าสรุปผล
จ านวน/ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

  ๒) การรายงานผลตัวชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีวิธีการ
รายงานผลการประเมินด้วยการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ  
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 ๒๕ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องตามรายละเอียดของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ โดยมีขั้นตอน 
การด าเนินงาน ดังนี้  

๒.๑) วิ เคราะห์ข้อมูลและจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 ๒.๒) วิเคราะห์เอกสารผลการด าเนินงานที่รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และตามพระบรม
ราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น และการผลิตและพัฒนาครู 
 3) วิเคราะห์รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการ อว.  
จ้างงาน และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” 
 
 ส่วนที่  2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ 
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

  การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 

  

2.๑ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

ใช้แบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่  

 ๑) ด้านการบริหารงานเชิงระบบ ประกอบด้วย ข้อมูลบริบท ทรัพยากร กระบวนการและ
ผลผลิต 

 ๒) ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต  
การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

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

กลุ่มเป้าหมาย 
 

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

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
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แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check list)  

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

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

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

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ าแนกตามรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิด  
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แบบสอบถามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
ค าชี้แจง     
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยความเห็นของประชาคมผู้ มีส่วนได้ เสีย และท่านเป็นผู้ หนึ่ ง  
ที่ได้รับการเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความ  
เป็นจริ งที่ท่ านประสบเกี่ ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา  
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖5) ค าตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะผู้ด าเนินการขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะใช้ความเห็น  
ของท่านให้เป็นประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 

 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

        ต าแหน่ง/หน้าที่ 
 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  (  ) กรรมการสภาวิชาการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๒๘ 
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ค าชี้แจง ขอให้ท่านประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับ           
 ของการปฏิบัติ ดังนี้ ได้แก่ ระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 

๑. ด้านการบริหารงานเชิงระบบ 

การบริหารงานเชิงระบบ 

ระดับปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

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

ในการปฏิบัติงาน 
     

๔. พัฒนาคุณธรรมด้วยการท ากิจกรรมเพ่ือชุมชน      
๕. สร้างคุณภาพของการจัดการเรียนรู้      
ด้านการวิจัย      
๖. มุ่งม่ันมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการวิจัย      
๗. มุ่งม่ันในการเป็นสถาบันเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน      
๘. ส่งเสริมการใช้วิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน      
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม      
๑๐. จัดระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม      
๑๑. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม      
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน      
๑๒. จัดการเรียนเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

อย่างต่อเนื่อง 
     

๑๓. สร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ      
๑๔. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

อย่างต่อเนื่อง 
     

๑๕. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชามีความเชื่อมโยงกับชุมชน 
อย่างเป็นระบบ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๓๐ 
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๓. ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล : 
ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ   
และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด                
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน  
และตรวจสอบได้               

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ           
เพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๗. หลักการกระจายอ านาจ : 
มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

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

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงาน                    
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลง                    
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ 
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โปรดแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในประเด็นต่อไปนี้ 
 

๑. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง / จุดเด่น ที่ส าคัญอะไรบ้างต่อการพัฒนา  
 

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

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

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

  ๒. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดอ่อน / จุดด้อย ที่ส าคัญอะไรบ้างต่อการพัฒนา 
  

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

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

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

  ๓. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีปัญหา / อุปสรรค ที่ส าคัญอะไรบ้างต่อการพัฒนา 
 

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

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

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

  ๔. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย ควรมีทิศทางการพัฒนาด้านใด/อย่างไร 
 

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

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

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



  
๓๒ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.๒ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

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

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยจะต้อง 

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

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check list)  
ตอนที่ ๒ การรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

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

   

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนก
ตามรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน  
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แบบสอบถามการประเมนิผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศกึษาต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ค าชี้แจง  
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษา ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น  
จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามการรับรู้และความเป็นจริง ที่ท่านประสบเกี่ยวกับ  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 - ๓๐ กันยายน  
๒๕๖5) ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอให้ความมั่นใจกับท่านว่าจะใช้ความเห็นของท่านให้เป็น
ประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ๑. เป็นนักศึกษา 
 (   )  ภาคปกติ (   )  ภาคพิเศษ 
 

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

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



  
๓๔ 
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การรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาพิจารณาใน ๔ เรื่องหลัก ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามตามการรับรู้ และความเป็นจริง    

โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง 
 
 ๑. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

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

  
 ๒. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์/ออนไซน์ 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์/ออนไซน์ 
 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

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

     

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

     

7. มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และนักศึกษาได้รับทราบ
วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชา 

     

 
 
 
 
 
 



 ๓๕ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY”  
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงค่านิยมองค์กร “MORALITY”              
ที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติ 

     

๒. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

     

๓. นักศึกษามีวินัยในตนเองที่จะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัยและสังคมเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 

     

๔. นักศึกษารับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมที่รับผิดชอบ 
ในหน้าที่ของตนเองและสังคม 

     

๕. นักศึกษามีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

     

๖. นักศึกษามีความเอ้ืออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน      
๗. นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงานใหม่ ๆ

ร่วมกับคณาจารย์ 
     

๘. นักศึกษารับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม   
ที่ตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

     

๙. นักศึกษามีความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จ
ของมหาวิทยาลัย 

     

๑๐. นักศึกษาเข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อชาติ
บ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     

๑๑. นักศึกษารับรู้และตระหนักถึงอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ที่ปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย 

     

๑๒. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรม           
ที่ส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     

๑๓. นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับผู้อ่ืน      
๑๔. นักศึกษามี ความเป็นไทยในด้ านการแต่ งกาย มารยาท  

และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
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4. พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 

พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน      
๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ      
๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง ได้ทดลองใช้

ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ และได้สร้าง
ความรู้ใหม่  

     

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

วินัย 
     

๑๔. คณาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และเทคนิคการถ่ายทอดให้
นักศึกษาน าไปใช้ประโยนช์ทั้งในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 

     

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

     

๑๖. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์      
๑๗. นักศึกษามีความผูกพันต่อคณาจารย์ผู้สอน      
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5. การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

 
การให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

     

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

     

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

     

๑๐. บริการเกี่ยวกับรายงานผลการเรียนมีประสิทธิภาพ      
๑๑. สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการการศึกษาได้อย่าง    

มีประสิทธิภาพ 
     

๑๒. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ      
ส านักกิจการนักศึกษา 
๑๓. บริการแนะแนวมีประสิทธิภาพ 

     

๑๔. กิจกรรมชมรมมีประสิทธิผล      
๑๕. กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษามีประสิทธิผล      
๑๖. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักกิจการนักศึกษา      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๓๘ 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

1. เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาคิดว่า
มหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง  
 

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

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

 

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

 
2. นักศึกษาคิดว่าเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปแล้ว นักศึกษามีความมั่นใจว่าสามารถ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 ๓๙ 
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2.๓ การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

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

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากสังกัด                 

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

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check list)  
ตอนที่ ๒ การรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานงานของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแสดงมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

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

   

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนก
ตามรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน  
 
 
 
 
 
 
 



  
๔๐ 
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แบบสอบถามการประเมนิผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ค าชี้แจง  
 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็น  
จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามการรับรู้และความเป็นจริงที่ท่านประสบเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 - ๓๐ กันยายน  
๒๕๖5) ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอให้ความมั่นใจกับท่านว่าจะใช้ความเห็นของท่านให้เป็น
ประโยชน์อย่างระมัดระวัง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่ประการใด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การรับรู้และความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ค าชี้แจง ให้คณาจารย์พิจารณาใน ๔ เรื่องหลัก ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามตามการรับรู้ และความเป็นจริง 

โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง 
 ๑. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 
 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. เกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย      
๒. รู้สึกสดชื่นและมีความหวังเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย      
๓. มีความพอใจในอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป           
ของมหาวิทยาลัย 

     

๔. อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสะอาด            
เป็นระเบียบ สวยงาม ร่มรื่น และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

     

๕. โรงอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารเพียงพอ สะอาด ถูกหลัก
สุขอนามัย และราคาเป็นธรรม  

     

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

     

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

     

๑๐. ห้องสมุดมีความทันสมัย บรรยากาศเหมาะสม มีหนังสือต ารา 
วารสาร สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์  
ที่ทันสมัย สะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า และมีความเป็นระเบียบ 

     

๑๑. มีศูนย์หนังสือที่สะดวกแก่การซื้อหาต ารา อุปกรณ์การเรียน 
การสอน การกีฬา การปฏิบัติทดลองอย่างเหมาะสม 

     

๑๒. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในห้องบรรยายที่พร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

     

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

     

16. มีห้องสนับสนุนการท าผลงานด้านวิชาการ      
๑7. ภูมิใจที่ได้เป็นคณาจารย์คณะนี้      
๑8. มีความภูมิใจในตัวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย      
๑9. มีความเชื่อม่ันศรัทธาในคณาจารย์      



  
๔๒ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

20. มีความพอใจในเจ้าหน้าที่แผนกงานต่าง ๆ      
๒1. คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน      

๒. ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” 
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์รับรู้และตระหนักถึงค่านิยมองค์กร “MORALITY”              
ที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้คณาจารย์ได้ยึดถือปฏิบัติ 

     

๒. คณาจารย์รับรู้และตระหนักถึงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

     

๓. คณาจารย์มีวินัยในตนเองที่จะต้องรักษาวินัย เคารพกฎ ระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัยและสังคมเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข 

     

๔. คณาจารย์รับรู้และถือปฏิบัติในความเป็นประชาคมที่รับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเองและสังคม 

     

๕. คณาจารย์มีความเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

     

๖. คณาจารย์มีความเอ้ืออาทรและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน      
๗. คณาจารย์มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้/ผลงานใหม่ ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
     

๘. คณาจารย์รับรู้และมองเห็นคุณค่าของความเป็นประชาคม   
ที่ตระหนักในเรื่องการประสานความร่วมมือและร่วมใจกัน 

     

๙. คณาจารย์มีความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมแห่งความส าเร็จ
ของมหาวิทยาลัย 

     

๑๐. คณาจารย์เข้าใจและซาบซึ้งในเกียรติประวัติและคุณูปการของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อชาติ
บ้านเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     

๑๑. คณาจารย์ รั บ รู้ แ ละตระหนั กถึ ง อั ตลั กษณ์บัณฑิ ตของ
มหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความ
เป็นไทยให้แก่นักศึกษา 

     

๑๒. คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงการท ากิจกรรม           
ที่ส่งเสริมจิตสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้แก่นักศึกษา 

     



 ๔๓ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่านิยมองค์กร “MORALITY” 
และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑๓. คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับผู้อ่ืน 

     

๑๔. คณาจารย์รับรู้ได้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความเป็นไทย 
ในด้านการแต่งกาย มารยาท และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

     

 
๓. พฤติกรรมการสอน 

พฤติกรรมการสอน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

๑. คณาจารย์มีความรอบรู้ในวิชาที่สอน      
๒. คณาจารย์วางแผนและเตรียมการสอนเสมอ      
๓. คณาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบัติทดลอง ได้ทดลองใช้

ความรู้ในการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ และได้สร้าง
ความรู้ใหม่  

     

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

วินัย 
     

๑๔. คณาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ได้ทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

     

๑๕. คณาจารย์เน้นการเรียนภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานได้ 

     

๑๖. คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของตนเอง      
๑๗. คณาจารย์มีความผูกพันต่อนักศึกษา      

 
 
 



  
๔๔ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๔. การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ 

 
การให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

ห้องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. คุณภาพการให้บริการ 

     

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

     

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

     

๑๐. ได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร      
๑๑. สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการการศึกษาได้อย่าง    

มีประสิทธิภาพ 
     

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

     

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

การพัฒนานักศึกษาที่ส านักกิจการนักศึกษาจัดขึ้น 
     

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

     

 



 ๔๕ 
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การให้บริการของหน่วยงานฯ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย 
ที่สุด 
(๑) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา      
23. ได้รับการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับด้านจริยธรรมการวิจัย  
ในมนุษย์ 

     

24. การให้บริการของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา      
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านคิดว่า
มหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง โดยจ าแนกตามประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๕. ด้านอื่น ๆ  
 

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

 
 
 



  
๔๖ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.๔ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

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

 กลุ่มเป้าหมาย 
๑. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีโดยใช้แบบสอบถาม 

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

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

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  
 

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

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

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



 ๔๗ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์ก่อนน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิต ิ
 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ในข้อค าถามแต่ละประเด็น แต่ละด้านและรวมทุกด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิดเปรียบเทียบ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
๔๘ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบสอบถามการปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของอธกิารบดี 
 

ค าชี้แจง    
 

 ๑. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของอธิการบดีในช่วงปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖5 และประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับระดับ                
ของการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

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

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 (  ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาวิชาการ 
 

 (  ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 (  ) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

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

 (  ) กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
 

 (  ) ผู้น าในองค์การนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๑. ด้านคุณลักษณะผู้น าของอธิการบดี 
 

 คุณลักษณะผู้น า 

ระดับคุณลักษณะ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

  ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพ่ือก าหนดทิศทาง    
    การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 

     

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม 

     

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

และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 
     

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่าย 
และสนับสนุนการท างานเป็นทีม 

     

๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา      
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย 
     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

     

๑๐. แสดงความมุ่งม่ันในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้า 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๕๐ 
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๒. ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ของอธิการบดี 

การบริหารงานตามหน้าที่ 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ 
ของมหาวิทยาลัย 

     

๒. บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัย 

     

๓. ควบคุม ดูแล บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและ 
ของมหาวิทยาลัย 

     

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

     

๕. ควบคุม ดูแล สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย 

     

๖. จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย 

     

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างครบถ้วน 

     

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

ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
     

๑๑. น าข้อมูลจากรายงานประจ าปีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ              
ในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๑๒. ดูแลการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ด้วยความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

     

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้ง ส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

     

๑๔. น ามติและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
ไปบริหารงาน 

     

 
 
 
 



 ๕๑ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ 
และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

     

๕. หลักความโปร่งใส  :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  มีข้อมูลชัดเจน  
และตรวจสอบได้   

     

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

     

๗. หลักการกระจายอ านาจ :  
มีการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานต่างๆเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ  
ในการด าเนินงานที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

     

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

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ 

     

๑๐. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ :  
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการหาข้อตกลง 
จากความคิดเห็นทั้งกลุ่มท่ีได้และเสียประโยชน์ 

     

 
 

 
 
 



  
๕๒ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง เพื่อเสนอแนะอธิการบดี  
และผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่ 
 ๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๕๓ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบสอบถามการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวทิยาลัย โรงเรียน ส านัก  
สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 

 

ค าชี้แจง    
 

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

 

 ๒.ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิต
วิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖5) และประเมินค่าโดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่า
เหมาะสมกับระดับของการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

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

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คณะที่สังกัด 
 

 (   ) คณะครุศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 (   ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 (   ) คณะวิทยาการจัดการ 
 

 (   ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 (   ) วิทยาลัยการดนตรี 
 

 (   ) บัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

 
 
 
 
 



  
๕๔ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเพ่ือก าหนดทิศทาง 
    การด าเนินงานของคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน 

ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน อย่างมีคุณภาพ 

     

๒. เป็นผู้น าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม 

     

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

และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเหมาะสม 
     

๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่าย 
และสนับสนุนการท างานเป็นทีม  

     

๗. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือศรัทธา      
๘. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ 

วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ 
ส านักงาน และหน่วยงาน 

     

๙. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  

     

๑๐. แสดงความมุ่งม่ันในการพัฒนาคณะ วิทยาลัย บัณฑิต
วิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และ
หน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้า 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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.  บริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัย 

     

๓. ควบคุมดูแลบุคลากรของคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน 
ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 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 สถานที่และทรัพย์สินของคณะ วิทยาลัย บัณฑิต
วิทยาลัย โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย 

     

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

     

๗. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน ให้ เกิดความส า เร็ จ 
ตามเป้าหมายอย่างครบถ้วน 

     

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

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

     

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

 

     



  
๕๖ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การบริหารงานตามหน้าที่ 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

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

     

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

     

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

     

 

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

 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. หลักประสิทธิผล :  
ได้ผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
 

     

๒. หลักประสิทธิภาพ :   
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากร เทคนิค เครื่องมือ  
และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

     

๓. หลักการตอบสนอง :  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ :  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนด           
โดยส านึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  
 

     

๕. หลักความโปร่งใส  :  
บริหารงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบได ้
 

     



 ๕๗ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๖. หลักการมีส่วนร่วม :  
บริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ          
เพ่ือการบริหารและพัฒนาคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 
โรงเรียน ส านัก สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน 

     

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

     

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

     

๙. หลักความเสมอภาค :  
บริหารจัดการโดยยึดหลักความเท่าเทียมในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ 

     

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

     

 
 

ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนอะไรบ้าง เพื่อเสนอแนะคณบดี หรือ
ผู้อ านวยการ และผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่ 
 ๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

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

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



  
๕๘ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

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

N

X
μ


  

เมื่อ         แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
   แทน ผลรวมของคะแนน 

 N  แทน จ านวนข้อมูล 

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

                
22

N

X

N

X
σ















  

 
เมื่อ             แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 

             X       แทน คะแนนแต่ละตัว 
             N       แทน จ านวนข้อมูล 
               แทน ผลรวม 
 

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

๓. การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 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  

 

 
 
 
 
 
 

X





 ๕๙ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส่วนที่ 3 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

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

ด าเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบ  
ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากมหาวิทยาลัย 
โดยเป็นการตรวจเยี่ยมลงพ้ืนที่ ดังนี้ 
 1) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรที่มีความจ าเป็น
และต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 

2) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
3) ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยเข้าพบผู้ว่าราชการ

จังหวัด ผู้อ านวยการยุทธศาสตร์จังหวัด ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียน  
หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและรับข้อเสนอตามการด าเนินงานด้านการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่น 

4) ตรวจเยี่ยมผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ของหน่วยงาน   

 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
หน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรที่มีความจ าเป็นและต้องการให้มหาวิทยาลัย
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือรวบรวม
ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ผู้รับการตรวจเยี่ยมขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย หรือจากมหาวิทยาลัย 
โดยให้เลขานุการและคณะท างาน ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และติดต่อนัดหมาย รวมทั้งอ านวยความสะดวก  
ให้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีตารางก าหนดการตรวจเยี่ยม ดังนี้ 
 

ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย/์ส านักงาน เวลา 
๑. กรกฎาคม ๒๕๖5 คณะครุศาสตร์  

- สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
- สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมโรงเรียนสาธติฯ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. กรกฎาคม ๒๕๖5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- สาขาวชิานาฏยศิลป ์
- สาขาวชิาครีเอทีฟกราฟฟิก 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 
  วิทยาลัยการดนตรี 

- สาขาวชิาดุริยางคศาสตรบัณฑติ (ดนตรีไทย) 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 



  
๖๐ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย/์ส านักงาน เวลา 
๓. กรกฎาคม ๒๕๖5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (วท.บ) 
- สาขาวชิาเคมีผลติภัณฑ ์
- สาขาวชิาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
- สาขาวชิาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
- สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) / อุตสาหกรรมศิลป ์
- สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม) / วิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการโซ่อุปทาน 
- สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้เครื่องกลการผลิต / 
เทคโนโลยวีิศวกรรมออโตเมชัน 
- สาขาวชิาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและ 
โลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจดัการผลิตและคณุภาพ) 
- สาขาวชิาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและ 
โลจิสติกส์ (แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โลจิสติกส)์ 
- สาขาวชิาวิศวกรรมพลังงาน 
- สาขาวชิาเทคโนโลยีโลจิสติกส ์/ การออกแบบ
ระบบโลจิสติกส์ 
- สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้และระบบควบคุม
อัตโนมัต ิ

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. สิงหาคม ๒๕๖5 คณะวิทยาการจัดการ 
- สาขาวชิาเศรษฐศาสตรบัณฑติ (นวัตกรรม 
ทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน) 
- สาขาวชิานิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต)์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

5. สิงหาคม ๒๕๖5 บัณฑิตวิทยาลยั 
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. สิงหาคม ๒๕๖5 ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพนัธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 



 ๖๑ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย/์ส านักงาน เวลา 
ส านักงานอธิการบด ี
ส านักประชาสัมพนัธ์ฯ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

7. กันยายน ๒๕๖5 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาและการพฒันาท้องถิ่น  
ในจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

8. กันยายน ๒๕๖5 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาและการพฒันาท้องถิ่น  
ในจังหวัดสุพรรณบุร ี

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา ตามแนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๖๒ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
๑. หน่วยงานมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานที่น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยไว้ โดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อะไรบ้าง 

............................................................................................................................. ....................................
...................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
 
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง 

............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
3. หน่วยงานน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนางานของท่านอย่างไร 

............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
4. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อะไรบ้าง  
มีผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคอย่างไร 
 ............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................... ................................................ 
 
5. หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ให้สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสนับสนุนอะไรบ้าง 
 ............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
 



 ๖๓ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส่วนที่ 4 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

พิจารณาผลการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสัมภาษณ์รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดีที่ด าเนินการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานในทุกภาคส่วนตามแผนการด าเนินงาน
เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลเป็นแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งประกอบด้วย  

๑) ประเด็นความเห็นจากคณะกรรมการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
๒) แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
๓) ผลการด าเนินงาน   
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

๑) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มอบให้ฝ่าย
เลขานุการเป็นผู้ประสานงาน ในการด าเนินการจัดท าแผนและผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็น  
ของคณะกรรมการที่ได้เสนอไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการก าหนด 

๒) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการ
สัมภาษณ์รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่ด าเนินการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานในทุกภาคส่วน
ตามแผนการด าเนินงานเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาผลการด าเนินงาน และผลการสัมภาษณ์ประกอบการรายงานผล
การด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5  
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

 
 
 
 
 



  

แบบรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ประเด็นความเห็นจาก 
คณะกรรมการฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

(โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ) 

ผลการด าเนินงาน 
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับดูแล 

    

    

    

    

    
 
 



 

 
 

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม 
ม.ค. 

๒๕๖5 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.ค. 
๒๕๖6 

๑. ก าหนดแนวคิด กรอบการประเมิน             
และกรอบเวลาการปฏิบัติงาน 

             

๒. พัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ส่วนที่ ๒) 

             

๓. จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

             

๔. เสนอเอกสารแนวทางฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย       
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

             

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

             

๘. เขียนรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ          
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

             

๙. จัดท ารูปเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานฯ (จัดพิมพ์และส่งโรงพิมพ์) 

             

๑๐. น าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย 

             



 

 
๖๖ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๖๗ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๖๘ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
๖๙ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อการน าเสนอผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1๒/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64)  

 1) ควรมีการติดตามผลการด าเนินการพัฒนาและรายงานปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

2) ควรน าผลการประเมินในส่วนที่ 1 “การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 
2568) ฉบับปรับปรุง” ที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแก้ไข  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิ ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่าน 
การประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย และร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นการด าเนินการของคณะครุศาสตร์เป็นหลัก และต้ องประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

3) ควรปรับปรุงตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนให้เห็นประเด็นปัญหาและข้อบกพร่องที่ต้อง
ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ คุณภาพนักศึกษา คณาจารย์ และระบบการบริหาร 

4) ควรเน้นเรื่องของ Impact-based ทั้งในการก าหนดเป้าหมาย หลักสูตร กิจกรรม  
งานบริการวิชาการ งานวิจัย รวมถึงวิธีการรับรองคุณภาพ โดยศึกษาวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม 
Social Return On Investment (SROI) คือดูผลตอบแทนที่สังคมได้รับในภาพรวม เดิมด าเนินการในขั้นตอน
สุดท้ายภายหลังจากด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ แต่ก าลังมีการเปลี่ยนให้เป็นการประเมินก่อนการพิจารณา
ให้ทุนหรืองบประมาณ โดยโครงการหรือวิจัยต้องรายงานผล SROI ก่อน แล้วจึงทานซ้ าอีกครั้งหลังจากผ่านไป
แล้ว 3 ปี ซึ่งจะสะท้อนถึง Impact-based ทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัย โดยการทดลองประเมินโครงการที่เคยท ามาก่อน เพ่ือให้ทราบผล SROI  
และก าหนดเป้าหมายใหม่เพ่ิมเติมได้ นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการผลักดันให้เปลี่ยนวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นระบบการรับรองคุณภาพแบบสากล (Accreditation) การประเมินแบบสากลเป็น 
การประเมินขั้นสูง ที่เน้นผลลัพธ์ท าให้ทราบปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพผู้เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๗๐ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

 

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 าเนินงานดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยการวัด 
และเป้าหมาย โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ที่ได้ก าหนดตัวชี้วัด
ทั้งหมด ๑๒๖ ตัวชี้วัด  เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมาย มีจ านวน ๑๐๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๔ ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย                   
มีจ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐ และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย มีจ านวน                   
๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ 

 ๒. ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ มีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน 
๑๒,๑๑๓,๕๕๐.๐๐ บาท โดยงบประมาณที่ได้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๒,๐๒๐,๑๐๑.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๒๓  มีผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ ด้านการผลิตและพัฒนาครู ตามยุทธศาสตร์       
ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม จ านวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ                        
จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยงบประมาณที่ได้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
๙๙๗,๐๐๙.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐ 
  ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการโครงการ อว. จ้างงาน และโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” ตามนโยบายรัฐบาลที่การกระจายการจ้างงานอยู่
ในจังหวัดต่าง ๆ ตามพ้ืนที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย รวมอัตราจ้างงานทั้งหมด ๙๙๘ คน ประกอบด้วย
การจ้างงานบัณฑิต ประชาชน นักศึกษา เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๒๕ คน จังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน ๖๕๗ คน จังหวัดสุพรรณบุรี (อ าเภออู่ทอง) จ านวน ๑๑๖ คน และได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ให้แก่ประชาชนในชุมชน และท้องถิ่น 
 ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือจัดกลุ่มสถาบัน พบว่าการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ (Performance) เท่ากับ 
๓.๗๕ และศักยภาพในการพัฒนา (Potential) เท่ากับ ๔.๕๐ จาก 2 ปัจจัยดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบทบาทหน้าที่เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรา ๗ มาตรา 8 และมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบ                    
(Area Based) และมีทิศทางเป้าหมายที่เป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือ
ชุมชนอ่ืน (กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔) 
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แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. มหาวิทยาลัยควรวางแผน วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา และติดตามผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
ที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชา 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละสังกัด ๒) ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย ๓) ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู              
๔) ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้เข้าท างานทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี ๕) ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจั ย                
๖) ร้อยละผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ และ ๗) ร้อยละของการมีรายได้สุทธิจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม                 
ที่เพ่ิมข้ึนต่อปี เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป  

๒. ควรทบทวนการก าหนดทุกตัวชี้วัดให้มีลักษณะเป็น Objective and Key Results (OKRs) 
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสามารถออกแบบการวัดและ
ประเมินผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ประเด็นเชิงพัฒนาที่ครอบคลุมตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

๓. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ โครงการ 
อว. จ้างงาน และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” และสามารถด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ ่งเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์และประโยชน์อันน าไปสู ่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น              
หรือชุมชนอ่ืน  

๔. ควรทบทวนแผนและนโยบายระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินตนเอง                      
ของมหาวิทยาลัยทั้งด้านตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential Indicator) และด้านตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(Performance Indicator) และแผนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

๕. ควรวัดความส าเร็จการด าเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับ                   
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (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                           
๓) การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ๔) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
อธิการบดี และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป 
ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้
แบบสอบถามกับผู้ที่ เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๑๐ กลุ่ม จ านวน                  



 

 
๗๒ 
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๑,๐๖๒ คน พบว่า ผู้ประเมินเห็นว่าในภาพรวมผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับมากทั้งสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่                               
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารงานเชิงระบบ ตามล าดับ  ปีงบประมาณ                      
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงาน
เชิงระบบ และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านการบริหารงาน                       
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานเชิงระบบ และการบริหารงาน                   
ตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการบริหารงานทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ             
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 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน                      
พบว่า ด้านที่ ๑ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย และด้านที่ ๔ ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านที่ ๓ ค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย                    
และดา้นที่ ๕ ด้านการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
  ๓. การประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามกับคณาจารย์ทุกคณะ/วิทยาลัย รวมจ านวน 
๕๑๖ คน พบว่า คณาจารย์เห็นว่าในภาพรวมผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                          
ด้านพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การให้บริการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับคณาจารย์ และค่านิยมองค์กร “MORALITY” และอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัย ตามล าดับ  
   ๔. การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี 
และผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน โดยใช้แบบสอบถามกับผู้เกี่ยวข้อง 
ที่มีส่วนรับทราบผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับ ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 
    ๔.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี จ านวน ๒๒๖ คน โดยผู้ประเมินให้
ความเห็นในภาพรวมผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย                 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมาก และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ถึงปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 อยู่ ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                              
ด้านคุณลักษณะผู้น า และด้านการบริหารงานตามหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านคุณลักษณะผู้น า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และ                 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
   ๔.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ทั้งด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และด้านการบริหารงาน  
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนรับทราบผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
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ของผู้บริหารทั้งในกลุ่มคณาจารย์ และหัวหน้าส านักงาน หรือเจ้าหน้าที่ จ านวน ๘๙๕ คน โดยผลการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน ทั้ง ๓ ด้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับมากทั้งสามปี มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้งสามปี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ วิทยาลัยการ
ดนตรี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็น ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/
ส านักงาน พบว่า หน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย รองลงมาได้แก่ ศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี และบัณฑิตวิทยาลัย ตามล าดับ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๑. ขอชื่นชมกับผลการประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของอธิการบดีและผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ส านักงาน ที่อยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับผลการประเมินในปีงบประมาณทีผ่่านมา จะมีค่าเฉลี่ยในบางเรื่องเพ่ิมขึ้นบ้าง บางเรื่องลดลงบ้าง 
แตส่่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในระดับมากเหมือนเดิม 

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

๓. ควรเร่งพัฒนาระบบการจัดการสนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้นโดยค านึงถึงความต้องการด้านการเรียนรู้ 

๔. ควรพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
คณาจารย์และนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา 

๕. ควรส่งเสริมการใช้การวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้สร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่ และท่ีส าคัญควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัย 

 

 ส่วนที่ ๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร และติดตามผลการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการฯ จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเป็นการตรวจเยี่ยม
ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ สรุปได้ดังนี้ 
 
 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 
 

 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมจากการตรวจเยี่ยมคณะและหลักสูตรความเป็นเลิศ 
  ๑. การจัดสรรอัตราอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือการทดแทนอาจารย์ที่ เกษียณอายุราชการ                 
และเพ่ือให้มีจ านวนคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิต และขออัตราบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม เพ่ือให้                  
การด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๒. การจัดสรรงบประมาณ ห้องพัก ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอนเพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร / ไม่ทั่วถึง               
ควรเพ่ิมจุดสัญญาณ และอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับ Wifi เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
รวมไปถึงการจัดซื้อ account zoom ให้สาขาวิชาละ ๑ account พร้อมด าเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม
ส าหรับการสอนแบบออนไลน์ 
 

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

ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในแต่ละไตรมาส  
3. การพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการด าเนินงานและ

การให้บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ  
4. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุน 
5. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้และบริหารงานโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 ปัญหาที่พบความแตกต่าง 
 ระดับคณะ/หลักสูตรความเป็นเลิศ 
  ๑. คณะครุศาสตร์ประสบปัญหาในการท างานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ขาดความต่อเนื่อง 
ในการผลิตผลงาน และชิ้นงานที่สามารถน าไปประกวดตามเวทีต่าง ๆ เนื่องจากการปิดท าการตามเวลาราชการ 
ของมหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือน าไปประกวด
ในเวทีต่าง ๆ ที่มีชิ้นงานขนาดใหญ่ สามารถท างานล่วงเวลาได้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้สร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย 
  ๒. คณะครุศาสตร์ เสนอถึงการจัดช่องทางในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และการจัดแหล่งตีพิมพ์ส าหรับงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเผยแพร่
ผลงานสู่สาธารณชน 
 ๓. วิทยาลัยการดนตรีประสบปัญหาเรื่องอาคารเรียนท าให้ขาดห้องปฏิบัติการดนตรีและ 
ห้องซ้อมดนตรี จึงขอให้มีการจัดสรรการใช้งานอาคารเรียนของวิทยาลัยการดนตรีให้ชัดเจน และเอ้ืออ านวยต่อ
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและการฝึกซ้อมดนตรี 
 ๔. วิทยาลัยการดนตรีประสบปัญหาเนื่องจาก College of Music, BSRU ยังไม่ได้ยกระดับ
ให้เทียบเท่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในการเป็น College of Music จึงส่งผลต่อการประสานงานกับ
หน่วยงานด้านดนตรีทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ต้องการจะท าความร่วมมือกับองค์กรที่มีมาตรฐาน
ทางด้านดนตรีที่องค์กรตรวจสอบทางวิชาชีพรองรับ  
 ๕. วิทยาลัยการดนตรีน าเสนอควรมีที่ปรึกษาที่มีความหลากหลาย เช่น นักธุรกิจ นักสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร นักเศรษฐศาสตร์ นักการจัดการ เพ่ือวิเคราะห์องค์กรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในมุมมอง
หลากหลายมิติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบปัญหาเรื่องฐานข้อมูลหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ 
ท าวิจัยจึงต้องการใหเ้พ่ิมฐานข้อมูลหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการท าวิจัยมากกว่าปัจจุบัน 
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 ๗. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบปัญหาเรื่องข้อมูลของนักศึกษา ทีเ่กี่ยวกับสถานะ
ต่าง ๆ ควรด าเนินการให้เป็นปัจจุบันในระบบทันทีที่มีการอนุมัติ เช่น การลาออกของนักศึกษา เนื่องจาก
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในการท าประกันคุณภาพ  
 

   ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
  ๑. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้องการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส านักงาน 
เนื่องจากระบบโทรศัพท์ Analog เดิมมีปัญหาในการใช้งาน เช่น ผู้โทรเข้ามหาวิทยาลัยไปเจอคู่สายที่ช ารุด  
จะได้ยินเสียงเป็นผู้โทรติดแต่ไม่มีผู้รับสาย ท าให้เกิดการเข้าใจผิดและน าไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจ และเสียงบ่น 
ตามหน้าสื่อสังคมออนไลน์ 
  ๒. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากระบบเครือข่ายมีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๐ ปี หากระบบเครือข่ายหยุดท างานกะทันหันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายอย่างมาก ท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั้งอาคาร และไม่สามารถใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติและระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการบริการได้ 
  ๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นควรให้พิจารณานโยบายในการผลักดันให้คณาจารย์ที่ยัง 
ไม่เคยมีผลงานวิจัยมาก่อน จ าเป็นต้องท าผลงานวิจัยเพื่อร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๔. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเห็นควรให้ระบุเป้าหมายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ตามพันธกิจให้ชัดเจน เช่น จะมุ่งสู่การสร้างรายได้ การให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือการสร้างภาพลักษณ์โดยรวมให้แก่มหาวิทยาลัย และควรก าหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดีให้ชัดเจนว่าจะเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการ หรืออาจเป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ
ให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเกิดจากบุคคลภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน  

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                  
โดยรวมจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

  1. ขอชื่นชมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่ร่วมกัน
ด าเนินงานในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                     
อย่างเข้มแข็ง โดยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับภาวการณ์ที่เกิดขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการประชุม การจัดกิจกรรม                
ในโครงการต่างๆ ฯลฯ การจัดสวัสดิการเพ่ือป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่บุคลากร นักศึกษา 
รวมทั้งประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
การเปิดศูนย์พักคอยส าหรับผู้ติดเชื้อ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ร่วมเป็นจิตอาสาลงพื้นที่เพ่ือปฏิบัติงานในสถานการณ์ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2. ควรวิเคราะห์ศักยภาพและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้าน เพ่ือทบทวน 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยก าหนดเป้าหมายในการพลิกโฉม และแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืนตามเกณฑ์ที่กระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
ก าหนด 
  ๓. มหาวิทยาลัยต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ตอบสนอง                    
ต่อแผนพัฒนาความเป็นเลิศและแผนพลิกโฉมด้านตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential Indicator) ของการเป็น
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
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๔. ควรมีคณะกรรมการร่วมในการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพ่ือดูแลการผลิตครูและพัฒนาครูของคณะต่าง ๆ ที่อยู่แยกคณะกันให้มีสมรรถนะความเป็นครู              
โดยก าหนดสมรรถนะความเป็นครูตามเงื่อนไขของคุรุสภา และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และให้หลักสูตร
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของครุสภา ทุกคณะต้องสร้างวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู โดยมีเงื่อนไขเหมือนกัน 
และต้องมีแผนพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่สามารถผลิตครู                    
และพัฒนาครูที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่โดดเด่นต่างจากสถาบันอ่ืน สอดคล้องกับความต้องการ                  
ในการใช้ครูของประเทศและเป็นแบบอย่างให้แก่สถาบันอ่ืน  
  ๕. ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้ครู  ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ใช้จริง เพ่ือน ามาปรับปรุงคุณลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการอย่างแท้จริงในทศวรรษใหม่ เช่น การมีจิตอาสา 
ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ การเสียสละ ความอดทน การตรงต่อเวลา เป็นต้น 
  ๖. ควรพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรร่วมผลิตให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และการพัฒนาประเทศ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงาน                  
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ๗. การบริหารจัดการการเรียนการสอนและชั้นเรียนในแต่ละหลักสูตร ควรน า Digital Learning 
มาใช้เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีศักยภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ๘. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน (WIL)                              
ทั้ ง ๙ รูปแบบ เนื่องจากสามารถน ามาปรับประยุกต์ ใช้ โดยผสมผสานกับจัดการเรียนการสอนแบบ                     
Outcome-based Education ได ้
  ๙. ควรบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (วิศวกรสังคม)        
เพ่ือสร้างหรือน าผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น                  
ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
  ๑๐. ควรจัดท าแผนการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างคณะเพ่ือคัดเลือกปัญหาและท า
ข้อเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ให้ผลลัพธ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นและเชิงพาณิชย์ 
  1๑. ควรเพ่ิมพ้ืนที่และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อาทิ ห้องเรียนอัจฉริยะ ระบบ WIFI ห้องสมุดในลักษณะ Co-Working Space สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ที่ทันต่อ
เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต 
  ๑๒. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต้องก าหนดแผนพัฒนา
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี โดยก าหนดกรอบเวลาในการพัฒนาขึ้นเป็นวิทยาเขตให้ชัดเจน 
  ๑๓. ควรพัฒนาการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยในหลายช่องทางสู่กลุ่ม เป้าหมายที่เป็น
นักเรียน  นักศึกษา บุคลากรในตลาดแรงงานและผู้สูงวัยเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสร้างความสนใจ                
ในการสมัครเรียนหรืออบรม 
  ๑๔. มหาวิทยาลัยควรมีเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรความเป็นเลิศโดยพิจารณาจาก                     
ด้านตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (Performance Indicator) และด้านตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร 
(Potential Indicator) ย้อนหลัง ๓ ปี และมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
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 ส่วนที่ ๔ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 ผลการด าเนินงานเ พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของ
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
ในมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับคณะ ส านัก ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมชุมชนในการ
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น 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 
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  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  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 
  2. ควรด าเนินการวิเคราะห์แนวโน้ม สภาวการณ์ของประเทศ และศักยภาพของมหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างเข้มแข็ง และความเป็นเลิศทางวิชาการในกลุ่ม
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
  3. ควรมุ่งเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เชิง พ้ืนที่ 
ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “สถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตและ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล” และสอดคล้องตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๗๙ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

 

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

 

มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่   
ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้  

(๑) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล  

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

(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ  

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

(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

(๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ  
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

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

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

หมวด ๔  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 
 

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

 มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 

 องคป์ระกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
  

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

 

 



 

 
๘๑ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 
การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
---------------------------------- 

 

 โดยที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องก าหนดองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่       
๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัย จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

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

 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 

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

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



 

 
๘๒ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 ข้อ ๖ คณะกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่ งมิ ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นกรรมการใดๆ                            
ในมหาวิทยาลัย 
 (๒) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา 
 (๓) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการจัดการอุดมศึกษา 
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางกรอบแนวทางวิธีการและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                  
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่                     
ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 
 (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ข้อ ๘ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจ
ได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
 กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ              
การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
 

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

 ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งคณะกรรมการให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง
จ านวนห้าคน ประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ 
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 



 

 
๘๓ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 ข้อ ๑๒ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลตาม ข้อ ๑๑ ให้เหลือ
จ านวนห้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการสี่คน และเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือแต่งตัง้ต่อไป 
 

 ข้อ ๑๓ ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๑๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
กรณีท่ีเกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๘๔ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที ่1 /๒๕64 

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

 

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

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

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

 ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ประกอบด้วย
ผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ  จึ ง ให้ จ่ าย เบี้ ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ตามข้อ 2 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559 
      

สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

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


 

 
๘๕ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่  199/๒๕64 
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม เจ้าหน้าที่บริการ และพนักงานขับรถ  

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

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

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

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

 

สั่ง ณ วันที่  29 มกราคม พ.ศ.2564 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ร่าง/พิมพ์   กฤตยา  
ทาน        ผศ.ดร.พิษณุ           

 



 

 
๘๖ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่  802/๒๕64 

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

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

 

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

  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  29 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๘๗ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่ 314 /๒๕65 

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

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

 

   
  เพ่ือให้การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 จึงขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 199/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม 
เจ้าหน้าที่บริการและพนักงานขับรถ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 เฉพาะหมายเลข 3. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก 
ผู้ช่วยเลขานุการ แก้ไขเป็น นายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ ส าหรับคณะกรรมการอื่นๆ ให้คงไว้ 

  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 

 
 

  



 

 
๘๘ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

 

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ 
กรรมการ 

 สถานที่ท างาน 
    ๑๐๕๙  หมู่บ้านมิตรภาพ  อ่อนนุช ๔๖ แขวงสวนหลวง   
    เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๕๐ 
 สถานที่ติดต่อได้ 
    ๑๐๕๙  หมู่บ้านมิตรภาพ  อ่อนนุช ๔๖  
    แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ๑๐๒๕๐ 
 โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๕๕๕๑๕๑  
 

รองศาสตราจารย์สุธน เสถียรยานนท์ 
กรรมการ 

 สถานที่ท างาน 
    126/73 หมู่บ้านพรรณิการ์ ซอย 15 ถนนบางแวก  
    แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
 สถานที่ติดต่อได ้
    126/73 หมู่บ้านพรรณิการ์ ซอย 15 ถนนบางแวก  
    แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
 โทรศัพท์ : 081-8098549 
 e-Mail : suthonsathienyanon@hotmail.com 
  
 

ดร.พลสัณห ์ 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  
 



 

 
๘๙ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท ์
กรรมการ 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
สถานที่ติดต่อได ้
89/33 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ถนนบรมราชชนนี ต าบลบางเตย 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 
โทรศัพท์ : 094-4599463 
e-Mail : dr.suwat.1962@gmail.com  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต 
กรรมการ 

สถานที่ท างาน 
679/1 หมู่บ้านอมรชัย 3 ซอยบรมราชชนนี 72  
ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพฯ 10170 
สถานที่ติดต่อได ้
679/1 หมู่บ้านอมรชัย 3 ซอยบรมราชชนนี 72  
ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพฯ 10170 
โทรศัพท์ : 081-9876150 
e-Mail : mai2500@hotmail.com 
  
 



 

 
๙๐ 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 
เลขานุการ 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๗๘๘๓๗๒๕ 
e-Mail : ajnu009@hotmail.com  
 

รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๙๓๓๐๔๒ 
e-Mail : s_yan2@hotmail.com 
  
 

นายอภิชาติ   สิงห์ชัย  
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สถานที่ท างาน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
โทรศัพท์ : 091-7215690 
e-Mail : apichart_16@hotmail.com 
 
 

mailto:s_yan2@hotmail.com
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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 

นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

โทรศัพท์ : ๐๘๕-๙๗๙๓๑๖๔ 
e-Mail : porntip.po@bsru.ac.th 
 

นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

โทรศัพท์ : 091-7155971 
e-Mail : porntip.fon.sakul@gmail.com 
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แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

โทรศัพท์ : 08๘-๙๑๖๐๔๓๕ 
e-Mail : jakchai_trakoonosot@hotmail.com 
 

นายวิชชา  สุขรัตน ์
เจ้าหน้าที่การประชุม 

โทรศัพท์ : 083-2208992 
e-Mail : coolingpuper@gmail.com 

 

นางสาวประภัสสร แก้วหาวงษ์ 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

โทรศัพท์ : 087-7590808 
e-Mail : pum.susc36@gmail.com 
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