


คํานํา 

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดทําข้ึนเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามเจตนารมณ์          
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 50 ที่กําหนดให้คณะกรรมการ ดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี ซึ่งคณะกรรมการกําหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นรายปีงบประมาณ บัดน้ีสิ้นปีงบประมาณ 2558 การดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการจึงจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือทราบและพิจารณา 

 คณะกรรมการขอขอบคุณคณะอนุกรรมการด้านการใช้ จ่ายงบประมาณ ด้านนโยบาย แผน            
และงบประมาณ ด้านจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา และด้านวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  ที่มีส่วนสําคัญทําให้การดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน    
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งช่วยดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ คณะกรรมการหวังว่าผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม         
หลักธรรมาภิบาล  
 
              คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
                  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
เป็นการดําเนินการตามเจตนารมณ์ของมาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ที่ต้องการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง   
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี           
พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน         
ของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้ดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลตามองค์ประกอบ 4 ส่วน คือองค์ประกอบส่วนที่ 1 การบริหารงาน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหารงาน องค์ประกอบส่วนที่ 2 การปฏิบัติงานตามพันธกิจ องค์ประกอบส่วนที่ 3 คุณภาพ           
การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร องค์ประกอบส่วนที่ 4 การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ              
ของคณะกรรมการจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 35 ,35 ,15 และ 15 ตามลําดับ โดย
แปลงเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย       
และระดับสํานักและสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเฉล่ียผลการประเมินทั้ง 4 องค์ประกอบ 
สรุปผลการประเมินได้ดังน้ี 

1. ผลการประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
อธิการบดีได้ผลการประเมินเฉล่ีย 4 องค์ประกอบ 4.45 คะแนน อยู่ในระดับดี 

2. ผลการประเมินผลงานระดับคณะและวิทยาลัย 
1) ผลการประเมินคณบดีคณะครุศาสตร์  ได้ค่าเฉล่ีย 4 องค์ประกอบ 4.00 คะแนน     

อยู่ในระดับดี 
2) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ค่าเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ 

4.58 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
3) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ค่าเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ 4.40 คะแนน 

อยู่ในระดับดี 
4) ผลการประเมินคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ค่าเฉล่ีย 4 องค์ประกอบ               

4.09 คะแนน อยู่ในระดับดี 
5) ผลการประเมินผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้ค่าเฉล่ีย                  

4 องค์ประกอบ 4.04 คะแนน อยู่ในระดับดี 
6) ผลการประเมินคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ค่าเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ 3.51 คะแนน      

อยู่ในระดับดี 
 
 
 



3. ผลการประเมินผลงานระดับสํานักและสถาบัน 
1) ผลการประเมินผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ค่าเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ 4.63 

คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
2) ผลการประเมินผู ้อํานวยการสํานักส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ค ่า เฉลี ่ย         

4 องค์ประกอบ 3.49 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ 
3) ผลการประเมินผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ค่าเฉลี่ย    

4 องค์ประกอบ 4.03 คะแนน อยู่ในระดับดี 
4) ผลการประเมินผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ค่าเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ 

4.74 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
5) ผลการประเมินผู ้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ได้ค่าเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ 3.91 

คะแนน อยู่ในระดับดี 
 

 ผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2558 สรุปดังตารางต่อไปน้ี 
 

หน่วยงาน 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

รวม 
คะแนน  
เต็ม 5  

ระดับ
คุณภาพ 

ส่วนที่ 1      
กาบริหารงาน 
ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล
การบริหารงาน 

ส่วนท่ี 2     
ผลการ

ปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจ 

ส่วนที่ 3 
คุณภาพ    
การ

บริหารงาน
และ

คุณลักษณะ
ของผู้บริหาร 

ส่วนที่ 4 
การพัฒนา 

ปรับปรุง แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

จากผล          
การประเมิน     
ในปีที่ผ่านมา 

(ร้อยละ 35) (ร้อยละ 35) (ร้อยละ 15) (ร้อยละ 15) (ร้อยละ 100)   

มหาวิทยาลัย 29.77 31.15 13.01 15.00 88.93 4.45 ดี 
คณะครุศาสตร ์ 25.89 30.72 12.33 11.10 80.04 4.00 ดี 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 30.68 33.26 12.56 15.00 91.50 4.58 ดีมาก 
คณะวิทยาการจัดการ 29.96 32.44 10.55 15.00 87.95 4.40 ดี 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 28.90 29.24 10.53 13.10 81.77 4.09 ดี 
วิทยาลัยมวยไทยฯ 28.59 29.42 12.12 10.60 80.73 4.04 ดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 31.78 15.31 13.07 10.10 70.26 3.51 ดี 
สถาบันวิจัยฯ 34.96 33.14 11.37 13.10 92.57 4.63 ดีมาก 
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 31.84 15.40 10.71 11.80 69.75 3.49 พอใช้ 
สํานักวิทยบริการฯ 31.70 22.27 12.06 14.50 80.53 4.03 ดี 
สํานักศิลปะฯ 33.66 34.87 11.82 14.50 94.85 4.74 ดีมาก 
สํานักงานอธิการบดี 33.02 24.33 11.85 9.00 78.20 3.91 ดี 

หมายเหตุ  คะแนน 4.51-5.00 = ดีมาก , 3.51–4.50 = ดี , 2.51–3.50 = พอใช้ , 1.51–2.50 =   
ต้องปรับปรุง และ 0.00-1.50 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 



ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไปดังน้ี 

 ข้อเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

 การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน 
  ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. การประมาณการรายได้กับรายได้ที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความแตกต่าง
กันมาก มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานไม่สอดคล้องกับรายได้ที่รับจริง จึงควรมีหลักการและ
วิธีการในการประมาณการงบประมาณเงินรายได้ที่ใกล้เคียงการประมาณการมากที่สุด 

2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ที่มีอยู่ให้เหมาะสมและเพียงพอกับการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

3. ควรมีการกํากับติดตามให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกําหนด 
โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2   

   

  ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
  ด้านการจัดการศึกษา 

1. ควรพัฒนามาตรฐานหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ        
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ที่กําหนดไว้ 

2. ควรมีการพัฒนาและขับเคล่ือนการจัดต้ังศูนย์อาเซียนให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์      
และเป้าหมายที่ กําหนด การเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษา โดยเฉพาะภาษาพม่าซึ่งเป็นภาษา           
ของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดราชบุรี เพ่ือรองรับคนที่จะเข้าไปทํางานในประเทศเมียนมาร์ 

3. การประเมินภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนานักศึกษา ควรจะมีใบรับรอง
สําหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ 

 ด้านการวิจัย 
1. โครงการ “หน่ึงอาจารย์ หน่ึงงานวิจัย” เป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านคุณภาพและ      

ด้านปริมาณเพ่ือให้มีงานวิจัยที่เพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามให้อาจารย์
ดําเนินการวิจัยตามนโยบาย ที่กําหนด 

2. ควรมีการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่อาจารย์ที่เข้าใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
    ด้านการบริการทางวิชาการ 

1. ควรมีการผลักดันให้บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน 

2. ควรมีแนวทางในการติดตามผลการให้บริการ และนํามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร   



    ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ควรหาทางผลักดันให้นักศึกษาสามารถบูรณาการวิชาชีพกับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
 
   คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
   ด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมีผลงานและ
ตําแหน่ง ทางวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตําแหน่งหรือต่อสัญญาจ้างอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2. จากผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารทุกตําแหน่ง   
อยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม มีผู้บริหารบางตําแหน่งที่มีผลการประเมินในระดับปานกลางในด้านภาวะผู้นํา     
และการทํางานเป็นทีม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนด้านพฤติกรรมการรักษาวินัย 
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะโดยตรง ซึ่งเป็นคณะกรรมการ       
อีกชุดหน่ึงที่แยกจากคณะกรรมการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือทําหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานได้อย่างละเอียด ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานมากย่ิงขึ้น 

2. ควรมีการกําหนดนโยบายที่เป็นจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์สําคัญโดยสภามหาวิทยาลัยหรือผ่าน   
การประชุมของคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และสื่อสารให้ผู้บริหารทุกระดับ อาจารย์และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือความเป็นเอกภาพและความชัดเจนในทิศทางการบริหารงาน           
ของมหาวิทยาลัย 

3. ควรมีการกํากับติดตามการใช้พลังงาน ตามมาตรการลดใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยตาม
นโยบายของรัฐบาล และควรกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือวัดผลการลดใช้พลังงานเป็นรายคณะหรือรายอาคาร         
เช่น ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าแยกตามคณะ เป็นต้น 

4. ควรสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ิมขึ้น และส่งเสริมให้มีการประกวด  
สํานักงานสีเขียวเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ได้มาตรฐาน 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการประเมินผลงานในครั้งต่อไป 
ควรกําหนดกรอบการประเมิน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย      

เป็น 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 องค์ประกอบส่วนที่ 1  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์ประกอบส่วนที่ 2  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี และผลการประเมิน     

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 องค์ประกอบส่วนที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 องค์ประกอบส่วนที่ 4  การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
 ซึ่งสัดส่วน นํ้าหนักในการประเมินอาจจะกําหนดเป็น 30:40:20:10  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  หมวด 4 มาตรา 49 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการมีอํานาจ
หน้าที่ ตามมาตรา 50 กล่าวคือ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอํานาจ
หน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งบประมาณ การจัดการศึกษา       
การวิจัย ดังน้ี 1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีโดยรับฟังความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน และ 2) รายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
ทุกปี และเพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานระดับคณะ สํานักและสถาบัน มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
2.  เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือทราบและพิจารณา 
3.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นเครื่องมือของสภามหาวิทยาลัย ในการกํากับ ดูแล ตามหลักธรรมาภิบาล (Governance)    
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2. เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ที่จะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. ส่งเสริมความมีธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Governance) ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการได้กําหนดขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. ขอบเขตของผู้รับการประเมิน ได้แก่ อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  และ 
ผู้อํานวยการสํานัก สถาบัน และวิทยาลัย   
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2.  ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ  ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์  ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย  ด้านบริการวิชาการ และ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

3.  ขอบเขตของระยะเวลาการประเมิน ได้แก่ งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 คณะอนุกรรมการ หมายถึง  คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนแบบเต็มเวลาในเวลาราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนแบบเต็มเวลาแต่เรียนนอกเวลาราชการ 
ที่มหาวิทยาลัยและที่ศูนย์การเรียนรู้ 
 ศูนย์การเรียนรู้ หมายถึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 งบประมาณ หมายถึง งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
 ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2558 
 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง ความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณทุกประเภท  
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 และไตรมาสท่ี 4 เทียบกับเกณฑ์เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร หมายถึง คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีประกอบด้วย      
4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านที่ 2) ภาวะผู้นําและการทํางาน     
เป็นทีม ด้านที่ 3) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านที่ 4) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
 คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารที่ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1) 
พฤติกรรมการรักษาวินัย ด้านที่ 2) ความรับผิดชอบ ความรักและศรัทธาในตําแหน่ง 
 NA หมายถึง ไม่มีการประเมิน 
 แบบประเมิน คปค.1 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารของ
อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
 แบบประเมิน คปค.2 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารของ
คณบดีและผู้อํานวยการวิทยาลัย 
 แบบประเมิน คปค.3 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารของ
ผู้อํานวยการสํานักและสถาบัน 
 แบบ คตป. 1 หมายถึง แบบบันทึกข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ระดับมหาวิทยาลัย 
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 แบบ คตป. 2 หมายถึง แบบบันทึกข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ระดับคณะและ
วิทยาลัย  
 
 แบบ คตป. 3 หมายถึง แบบบันทึกข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ระดับสํานักและ
สถาบัน 
 แบบ คตป. 4 หมายถึง แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
 แบบ คตป. 5 หมายถึง แบบติดตามการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   
จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 แบบ  คตป. 6 หมายถึง แบบบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ และสรุปผล
ประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ์รายตัวบ่งช้ี จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  
 แบบ คตป. 7 หมายถึง แบบสรุปคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 แบบ คตป.8 หมายถึง แบบบันทึกข้อมูลจํานวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 แบบ คตป.9 หมายถึง แบบสอบถามข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  
 
กรอบแนวคิดในการประเมิน 
 จากการศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจึงได้กําหนดกรอบแนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังแผนภาพดังน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนภาพ
           

พ 1  กรอบแน
      ของมหาวิ

นวคิดในการติด
วิทยาลัยราชภั

ดตาม ตรวจส
ภัฏหมู่บ้านจอม

สอบ และประ
มบึง ประจําปี

เมินผลงาน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

บริบทของมหาวทิยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

1. ข้อมูลพืน้ฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตั้งอยู่เลขที่ 46 หมู่ 3 ต. จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 

มีนาคม พ.ศ. 2497 เดิมมีชื่อว่า “วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง” (ChomBueng Village  Institute)  โดยก่อตั้งเป็น
สถานศึกษาในท้องถ่ินทรุกันดารตามแนวความคิดเก่ียวกับวิทยาลัยหมู่บ้าน (Village Institute) ของประเทศตุรกี 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงเป็นวิทยาลัย
ครูหมู่บ้านจอมบึงและได้มีการรับนักศึกษาท่ัวไปที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี
เมื่อสําเร็จแล้วได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาอีกด้วย  ในปีเดียวกันน้ีวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงยังได้เริ่มเปิด
สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงโดยรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือเทียบเท่าเข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี 
 เน่ืองจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษา และวิจัย  ผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต  แต่บุคคลทั่วไปยังเข้าใจผิดว่าที่จบจากวิทยาลัยครูต้องประกอบอาชีพ
ครูเท่าน้ันทําให้ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาอื่นขาดโอกาสในการหางานทําและในบางคร้ังเกิดความเข้าใจผิดคิดว่า 
“วิทยาลัยครู” มิได้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 
 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537  สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  
และวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538            
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาโดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราช
โองการและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538  ซึ่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏยกฐานะวิทยาลัยครู  
ให้เป็น “สถาบันราชภัฏ” โดยให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 ปีการศึกษา 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย     
ในพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547  ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเล่ม 1 ตอนที่พิเศษ 23ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
จึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามพระราชบัญญัติน้ัน 
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และ    
ปริญญาเอกรวม 58 หลักสูตรใน 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 
 

2. วิสัยทัศน์ 
 “เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศบนฐานของ
นวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย” 
 “Be Top Quality University and Excellence based on  Innovation, and  Thai Wisdom” 
 

3. พันธกิจ   
 พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกด้าน และดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทุกคน 
 Develop the quality of work according to university’s main duties and take good care of 
quality of life of all university’s staff 
  
 4. เป้าประสงค์ 
 4.1  ผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก ทุกหน่วยงานในระดับ “ดีมาก” 
 University’s external quality assurance is approved by all external quality assurance 
institutes at “the best level”. 
 4.2  ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งประเทศ และอย่างน้อย 1 
สาขาวิชา ได้รับการจัดอันดับในระดับภูมิภาคอาเซียน 
  University’s ranking is in the first front line of 1 in 10 of all Rajabhats all over Thailand 
and at least 1 program is ranked by the ASEAN region. 
 4.3  บุคลากรได้รับการพัฒนา และดูแลด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการ ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม 
 University’s  staff are developed and they are taken good care of safety, security and fair 
salary. 
 4.4 ได้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ อย่างน้อย 10 สถาบัน  
  International Cooperation with at least 10 Educational institutes. 
 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality Educational Management) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality Academic Service) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (Quality Art and  
Culture) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ (Quality Human Resources) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ  (Quality  
Building and landscape management) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7 : บริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างมคุีณภาพ   
(Quality Preparing to  ASEAN  Management) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่8 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
(Quality ICT)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันอย่าง    
มีคุณภาพ (Quality Management) 
 

6. จํานวนนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษา 8,214 คน จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน 7,443 คน ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 307 คน ระดับปริญญาโท  จํานวน 457 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 7 คน 
และนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 6,695 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ จํานวน 1,519 คน  
(ท่ีมา : ข้อมูลจากสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ปี 2558 ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ) 
 

7. บุคลากร 
 บุคลากรทั้งหมดจํานวน 526 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จําแนกเป็นข้าราชการ จํานวน 92 
คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 120 คน อาจารย์พิเศษ จํานวน 33 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนก
เป็นข้าราชการ จํานวน 12 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 112 คน พนักงานราชการ จํานวน 25 คน 
ลูกจ้างประจํา จํานวน  19 คน  ลูกจ้างชั่วคราว  จํานวน  113  คน  
(ท่ีมา :  ขอ้มลูจากงานบริหารงานบุคคลและนติิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) 
 

8. งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 336,016,800.00 บาท ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน

จํานวนเงิน 272,553,200.00 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จํานวนเงิน 63,463,600.00 บาท ซึ่งลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 46,171,594.82  บาท (ร้อยละ 12.08)  
(ท่ีมา : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบบริหารงบประมาณ 3D กองนโยบายและแผน) 

 
9. โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการแบ่งส่วนราชการประกอบด้วย คณะ สํานัก สถาบัน และ
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ดังน้ี 

 

 



 

แผนภาพ
ท่ีมา :  รา

 2  โครงสร้าง
ายงานประจํา

งการแบ่งส่วน
าปี ปีงบประมา

นราชการ 
าณ พ.ศ. 25557 มหาวิทยาลลััยราชภัฏหมู่บบ้านจอมบึง 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัที่ผ่านมา 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 50 คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและส่วนราชการ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 ดังมีรายละเอียดการดําเนินงานดังน้ี 

1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการชุดที่ 1 
     ในปี 2549 สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ 10/2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549 
ประกอบด้วย 

1. ดร.สุวัฒน์  โชคสุวัฒนสกุล   ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์จารุทัศน์  นริศชาติ  รองประธานกรรมการ 
3. นายฉลาด  วงษ์ประเสริฐ   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี  พณิชกุล กรรมการ 
5.  ดร.สุมนา  จรณะสมบูรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
6.  อาจารย์ประสิทธ์ิ  เทียมเดช  ผู้ช่วยเลขานุการ 
7.  อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการได้มีการจัดทํารายงานการประเมินมหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2550 แต่ไม่มีการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย โดยคณะกรรมการชุดท่ี 2 
     ในปี 2553 สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ 11/2553 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 
ประกอบด้วย 

1. นายพลวัต  ชยานุวัชร   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล รองประธานกรรมการ 
3. ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรชัย  เยาวปาณี กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.สุมนา  จรณะสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายพูนชัย  คทาวัชรกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 และได้แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ 15/2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 โดยแต่งตั้งนายแพทย์ประสิทธิ์  
นิพัทธสัจก์  ดํารงตําแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ 04/2555 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 แต่งตั้ง นางสาวลักคนา  พันธ์ไทย ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการได้ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยโดยใช้   
กรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการดังน้ี 1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   
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ตามแนวการประเมินค่าจากผลการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในด้านนโยบาย แผน    
และงบประมาณ ด้านการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จุดประสงค์เพ่ือดูพัฒนาการของหน่วยงาน 2) การสํารวจความเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อ
การบริหารงานของผู้บริหาร 3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. เพ่ือดูกระบวนการดําเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. เพ่ือดูผลลัพธ์ของการดําเนินงาน            
5) การสัมภาษณ์ เพ่ือสํารวจข้อเท็จจริงผลการติดตาม ตรวจสอบ ซึ่งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สรุปได้ดงัน้ี 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

1. ยังไม่สามารถนําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ (MIS) มาใช้งานได้อย่างสมบูรณ ์
2. ควรมี CIO (Chief Information Officer) เพ่ือทําการวางแผนแม่บทวารสารสนเทศและผลักดัน

การใช้ระบบให้เกิดข้ึน 
3. ด้านการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน และสังคมในท้องถ่ินระดับผู้บริหารมีการทําแล้ว แต่ยังขาดการ

ดําเนินการในระดับอาจารย์และหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยควรมีกิจกรรมที่สามารถสร้างการให้บริการสังคม 
เพ่ือหาแหล่งทุนจาก ชุมชน ท้องถ่ิน และจังหวัด และการเข้าสู่ชมชนเพื่อการรับนักศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
1. มหาวิทยาลัยควรกระจายอํานาจการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งไปยัง

สาขาวิชาและหน่วยงานตามความรับผิดชอบท่ีเกิดข้ึนในศูนย์ด้วย 
2. ควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์สําหรับห้องปฏิบัติการให้พร้อม 

สําหรับการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ในอนาคต 
3. มหาวิทยาลัยควรบูรณาการภารกิจการกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะความเป็นครูของคณะ      

ครุศาสตร์กับการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อื่นเข้าด้วยกันหรืออาจจะโอนนักศึกษาในหลักสูตร         
ครุศาสตร์ทั้งหมดให้สังกัดคณะครุศาสตร์ดั้งเดิม ทั้งน้ีเพ่ือทําให้การพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นครูได้มีระบบ   
ที่ดีและเป็นเอกภาพ 

4. มหาวิทยาลัยควรหามาตรการในการช่วยเหลือเพ่ือให้โครงการจัดการศึกษาตามพระราชดําริ   
ของสมเด็จพระเทพ ให้ดํารงอยู่ และพัฒนาไปได้ด้วยดี 

5. ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติ     
ของอาจารย์ผู้คุมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่เหมาะสม สัดส่วนที่เหมาะสมของอาจารย์ต่อนักศึกษา วิทยานิพนธ์
ปริญญาเอก ต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นการค้นพบนวัตกรรมใหม่และได้รับการยอมรับในระดับสากล 

6. ควรมีการบ่งชี้ชัดว่าโครงการการวิจัยดําเนินการโดยคณะบุคคล 
7. ควรมีโครงการวิ จัยตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยครบถ้วนตามภารกิจ ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
8. ควรเพ่ิมโครงการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์ และวิทยาการจัดการให้มากขึ้น 
9. ควรมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยให้มากขึ้น โดยเฉพาะการเผยแพร่ทางวารสารวิชาการ 
10.  ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีกิจกรรมการประเมินผลการวิจัยและกิจกรรมการจัดการความรู้ 
11.  ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีการวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการวิจัยต่าง ๆ 
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12.  ควรมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย 
โดยอาจเป็นเป้าหมายหลักควบคู่กันหรือเป็นเป้าหมายรองก็ได้ 

13.  ควรพิจารณาติดตามผลลัพธ์ โดยเฉพาะผลกระทบ (impact) ของโครงการอย่างมีระบบด้วย  
14.  แหล่งงบประมาณบริการวิชาการแก่สังคมแต่ละปีมาจากงบประมาณแผ่นดินเพียงแหล่งเดียว 

มหาวิทยาลัยควรแสวงหาเงินงบประมาณจากแหล่งอื่นด้วย โดยเฉพาะจากแหล่งภายนอก เช่น การทําโครงการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมร่วมกับองค์กรในท้องถ่ิน โดยใช้งบประมาณขององค์กรน้ันทั้งน้ีเป็นการแสดงศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยในการร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา ซึ่งสอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างแท้จริง 

15.  การเผยแพร่ผลงานของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมควรทําให้มากข้ึน โดยเฉพาะการ
เผยแพร่ผ่านทางวารสารวิชาการ หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

16.  การบูรณาการความรู้จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนั้น ควรพิจารณาบูรณาการความรู้
ของทุกโครงการ 

17.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมยังไม่ปรากฏชัดว่ามีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ และการ
วิเคราะห์ความเส่ียง 

18.  ควรมีโครงการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนตามภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีอาจเป็นเป้าหมายหลักควบคู่กันหรือ
เป็นเพียงเป้าหมายรอง  

19.  ควรมีการเผยแพร่ผลงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้น โดยเฉพาะการเผยแพร่
ผ่านทางวารสารวิชาการ หรือการประชุมทางวิชาการ 

20.  การจัดกิจกรรมการประเมินผลโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกิจกรรมการจัด
ความรู้ยังไม่ชัดเจน รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการต่างๆ 

21.  เร่งรัดการใช้งานในระบบ MIS ให้ได้ 100% เพ่ิมมากขึ้นจาก 3 ระบบงานหลัก คือ ระบบ
ทะเบียนและวัดผล ระบบงบประมาณการวางแผนโครงการ  และระบบการเงินและบัญชี 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
1. มหาวิทยาลัยควรเริ่มวางแผนการพัฒนา 4 ปี สร้างตัวบ่งชี้ท่ีตอบแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ระยะ

ยาว ปรับตัวบ่งชี้บางตัวให้เป็นการวัด outcome ของกิจกรรมและโครงงาน ควรมีการทํารายงานหลังการทํา
กิจกรรม (After Action Report) เพ่ือสรุปผลของกิจกรรมและโครงงานตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ในกิจกรรมและ
โครงงานนั้นโดยเฉพาะอย่างย่ิง การวางแผนในระดับคณะที่ควรมีแผนระยะ 4 ปีที่สอดคล้องการแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย มีการวางเป้าหมายของการพัฒนาในรายปีที่สามารถตอบสนองแผนการพัฒนา 4 ปีในภาพรวม 

2. มหาวิทยาลัยควรเร่งแก้ปัญหาเรื่องการจัดเก็บเงินรายได้ท่ีมาจากการจัดการศึกษา  การจัดเก็บ 
รายได้ค้างจ่ายจากแหล่งเงินกู้ (กยศ. และ กรอ.) การหาจํานวนเงินท่ีแน่นอนสําหรับนักศึกษาค้างจ่ายค่าเล่าเรียน
ทั้งรายปี และยอดสะสมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้เห็นภาพรวม สามารถทําการวิเคราะห์และออกมาตรการ  
ในการบริหารเงินส่วนน้ีที่เหมาะสม 

3. สําหรับสาขาวิชาที่มีภาระการสอนมากเกินไป ควรสรรหาบุคลากรใหม่เพ่ิม ให้มีจํานวน            
ที่เหมาะสมกับภาระงาน เพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านสามารถปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างครบถ้วน 
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4. มหาวิทยาลัยควรมีองค์กร หรือหน่วยงาน สําหรับการบริหารและจัดการเร่ือง การบริการวิชาการ 
เช่นเดียวกับงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือทําให้งานบริการวิชาการมีการกําหนดทิศทาง เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 

5. มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ เพ่ือทําให้การใช้งานระบบสารสนเทศ  
มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการไดร้ายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบและพิจารณา สภามหาวิทยาลัยได้ให้คําแนะนําตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังน้ี  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

1. จัดประชุมอาจารย์และบุคลากรทั้งหมด เ พ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบผล           
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

2. ให้ผู้บริหารนําประเด็นข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ไปพัฒนามหาวิทยาลัย และรายงาน           
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
1. ตรวจสอบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
2. การจัดทําหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
3.  ติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 
4. นําผลการประเมินที่เป็นจุดอ่อนมารวบรวมสรุปให้ชัดเจนเพื่อให้ฝ่ายบริหารหาแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาและติดตามผล 
5. ตั้งเป้าหมายและกําหนดจํานวนและเวลาให้ชัดเจนในการพัฒนาอาจารย์เพ่ือสนับสนุนการทํา

ผลงานทางวิชาการและศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
6. สร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ในการทําผลงานทางวิชาการ 
7.  มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งทีมวิจัยกําหนดปัญหาการวิจัยที่น่าสนใจ และจัดทําโครงร่างนําเสนอ

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสํานักงบประมาณมีแนวโน้มจะสนับสนุนทุนวิจัยให้กับงานวิจัยท่ีมีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาท้องถ่ินและแก้ปัญหาสังคม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
1. ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยท่ีลดลง เน่ืองจากจํานวนนักศึกษา

เพ่ิมขึ้น ถ้าเป็นไปตามที่รายงานแสดงว่าการบริหารจัดการมีข้อผดิพลาดในบางจุด 
2. ให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่าเป็นผลงานของบุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย 
3. การหารายได้จากการให้บริการวิชาการยังสามารถทําได้อีกมาก โดยส่วนงานบริการวิชาการควร

ร่วมมือกับคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน 
4. ควรวางแผนกําหนดอัตรากําลังของอาจารย์ให้เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
5. ขอให้ประธานสภาคณาจารย์ฯ หารือร่วมกันกับอาจารย์เร่ืองของตําแหน่งทางวิชาการและ

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
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3. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการชุดท่ี 3 
  ในปี 2556 กรรมการฯ บางท่านได้ถูกคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ จึงต้อง
ลาออกจากการเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยได้มีการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุม   
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 และได้แต่งตั้งกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ีติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      
ที่ 30/2556 ลงวันที่ 24 กันยายน 2556  ประกอบด้วย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  การพานิช ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี   กรรมการ 
4. นาวาเอกธีร์ฎะวัฒน์  กุหลาบซ้อน  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายพูนชัย  คทาวัชรกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวลักคนา  พันธ์ไทย   ผู้ช่วยเลขานุการ 

               ต่อมารองศาสตราจารย์ลิ ขิต กาญจนาภรณ์  ได้ขอลาออก เ น่ืองจากมี ปัญหาด้านสุขภาพ               
สภามหาวิทยาลัย ได้มีคําสั่งที่ 4/2557 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 แต่งตั้ง พันตํารวจโทพัสกร ดวงดาว ให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
  1. ด้านการใชจ่้ายงบประมาณ 
   1) ควรมีการหารือในเรื่องการกําหนดวงเงินงบประมาณตามความจําเป็นของหน่วยงาน ก่อนการ
กําหนดวงเงินงบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน 
   2) ควรมีการปรับแผนปฏิบัติการงบประมาณครึ่งปีเพ่ือให้สอดคล้องกับรายรับจริง 
   3) การจัดสรรงบประมาณควรมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการเร่ิมต้น
จนถึงการได้รับงบประมาณ เพ่ือทําความเข้าใจและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

  2. ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ ์
   มหาวิทยาลัยควรนําประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายไปวางแผนพัฒนาในปีงบประมาณ
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมาย
และความเป็นสากล  ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

   3. ด้านการจัดการศกึษา 
   1) จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนในระยะ 4 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ถึงแม้ว่า
ในปีการศึกษา 2556 จะมีจํานวนลดลงบ้าง เน่ืองจากมีการจํากัดจํานวนการรับนักศึกษาในภาพรวม จะเห็นว่า     
มีนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็นจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.21 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  
ซึ่งมี 5,753 คน ในปีการศึกษา 2556 และโดยรูปแบบการจัดการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
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ได้เปิดโอกาสให้คณะอื่นร่วมจัดการศึกษาด้วย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จึงมีข้อห่วงใยเร่ืองคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ควรให้ความสําคัญกับการควบคุมการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู  
รวมทั้งการจัดสรรอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและเพียงพอที่จะให้การ    
จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
   2) มหาวิทยาลัยมีโครงการ “ครูพันธุ์บึง” ท่ีจะเป็นต้นแบบของการผลิตครูที่เก่ง ดี มีภาวะผู้นํา
และมีความสามารถด้านงานช่าง โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็น
โครงการท่ีดีและน่าสนใจ ควรมีการสรุปผลการดําเนินการ สร้างรูปแบบการผลิตครูพันธ์ุบึงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
และขยายผลไปยังคณะอื่นๆ 
   3) อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2555 พบว่า มีนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดเพียง 2,390 คนจากจํานวนนักศึกษา 3,812 คน คิดเป็นร้อยละ 63 ดังน้ัน 
ควรมีการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุของการที่มีอัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดค่อนข้างต่ํา เพ่ือหา 
แนวทางแก้ไขต่อไป 
   4) ควรมีการเร่งรัดเรื่องการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือเตรียมความพร้อมของบัณฑิตในการที่
ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยเน้นความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และความสามารถด้าน ICT 
   5) ควรมีแผนการพัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิที่สูงข้ึน และมีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ที่มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน และมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม 
 
   4. ด้านการวจัิย  

1) ควรกําหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนคณะที่ต้องการองค์ความรู้ในการดําเนินงานวิจัยโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงด้านการจัดการความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัยและการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2) ควรส่งเสริมให้อาจารย์นําองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการจัด      
การเรียนการสอนมากย่ิงข้ึนและนําไปสู่เป้าหมายในการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัยมากยิ่งข้ึน 

3) ควรสร้างทีมผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปธรรมหรือสร้างเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกผ่านกิจกรรมส่งเสริมการจัดการงานวิจัยอย่างมีคุณภาพหรือกระบวนการจัดการความรู้ 

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติในเวที
วิชาการและแหล่งตีพิมพ์ท่ีได้รับการยอมรับให้มากข้ึน 

5) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดสิทธบัิตรและอนุสิทธิบัตรจากผลงานวิจัยให้มีจํานวนมากข้ึน 
6) สร้างเครือข่ายในการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ    

เพ่ิมมากขึ้น 
7) สังเคราะห์งานวิจัยในกลุ่มภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้หลักและแนวทาง       

การนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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 5. ด้านการบริการทางวชิาการ  
ควรพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะระบบ

การศึกษาความต้องการของผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย ระบบการจัดหาผู้ให้บริการทางวิชาการสังคม ระบบ
การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย 
 

 6. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) ควรมีการประเมินผลด้านความรู้อันเกิดจากการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์จากการ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหรือในทางกลับกันเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงประเมินผล    
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้สอดรับกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ใฝ่ดีใฝ่รู้สู้งาน” 

2) ควรจัดทํามาตรฐานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยโดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ระดับชาติภูมิปัญญาท้องถ่ินอาจารย์และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมและดําเนินการตามกระบวนการท่ีถูกต้องตามหลัก
มาตรฐาน 

 คณะกรรมการได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อ        
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณา สภามหาวิทยาลัยได้ให้คําแนะนําตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ดังน้ี 

1. มีหลายตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุ ซึ่งแต่ละเร่ืองเป็นสาระสําคัญ เช่น เรื่องผลงานวิชาการที่ได้รับรอง
คุณภาพ  ผู้บริหารควรทบทวนหาแนวทางแก้ไข 

2. ในภาพรวมควรมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานผลการดําเนินงานให้ชัดเจน และต้องทําให้       
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งในเกณฑ์มาตรฐานน้ันตวับ่งชี้ใดท่ีเป็นสาระสําคัญจะต้อง
บริหารจัดการให้ตัวบ่งชี้น้ันสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

ให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยไปศึกษาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  พร้อมท้ังนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 
ให้ดีข้ึน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยมีการประชุมเพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ มีการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารงบประมาณ 3D อย่างไรก็ตามในการจัดสรรงบประมาณนั้น พบว่า 
หน่วยงานสนับสนุนบางหน่วยงานได้รับงบประมาณค่อนข้างน้อย มีผลให้ไม่สามารถดําเนินงานตามพันธกิจ     
ของหน่วยงานได้ 

2. ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทได้ค่อนข้างสูง 
(ร้อยละ 91.35) แต่เมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พบว่า มีประสิทธิภาพ   
ในการเบิกจ่ายงบประมาณได้ค่อนข้างต่ํา (ร้อยละ 78.30) ซึ่งควรมีการกํากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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3. มหาวิทยาลัยยังมีปัญหาด้านประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่บ้าง ควรมีการเร่งรัด       
การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 น้ี มีหน่วยงานที่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2 ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดคือร้อยละ 46 ได้เพียง 3 หน่วยงานจาก 16 
หน่วยงาน  และมีหน่วยงานถึง 5 หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของเกณฑ์ท่ีกําหนด   

4. มหาวิทยาลัยมีความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557  
ค่อนข้างดี แต่สําหรับการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์น้ันยังมีบางประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายค่อนข้างมาก เช่น ตัวชี้ วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 , 5 และ 9 เป็นต้น มหาวิทยาลัยจึงควร            
มีมาตรการกํากับดูแลยุทธศาสตร์ที่มีปัญหาดังกล่าว 

5. มหาวิทยาลัยมีโครงการครูพันธ์ุบึงที่เป็นต้นแบบของการผลิตครู ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เรียน
และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยเองก็มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงการครูพันธุ์บึงให้เป็นอัตลักษณ์ของทั้งมหาวิทยาลัย   
จึงควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและขยายผลโครงการน้ีไปยังคณะอื่นๆ  

6. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนคณะบางคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยค่อนข้างต่ํา
ให้มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 

7. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่เด่นร่วมกัน คือ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
ที่เกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
คุณลักษณะที่ควรมีการพัฒนาเพ่ิมเติม คือ การบริหารทีมงาน ความสามารถในการพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย 
ยอมรับ คล้อยตามอย่างมีเหตุผล และควรให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 



บทที่ 3 
 

กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน           
ของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบัน และผู้บริหารดังน้ี 
 
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการได้กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ดังต่อไปน้ี 

1. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
2. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 
3.  แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย        

ให้คณะผู้บริหารและผู้เก่ียวขอ้งทราบ 
4. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 
5. สัมภาษณ์ผู้บรหิาร 
6.  เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยคณะอนุกรรมการ และเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
7. การจัดกระทําข้อมูล 
8. สรุปผลการประเมิน 
9. จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย 
 

ตาราง 1 องค์ประกอบ ค่านํ้าหนัก แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษาและเครื่องมือ 
 

องค์ประกอบ 
ค่า

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษา เคร่ืองมือ 

ส่วนที่ 1 การบริหารงาน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลการบริหารงาน 

35    

1.1  ด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่าย 

 
 

15 
 

เอกสาร/ข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณจากระบบ
บริหารงบประมาณ 3D    

ศึกษาเอกสารข้อมูล แบบบันทึกข้อมูลฯ  
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องค์ประกอบ 
ค่า

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษา เคร่ืองมือ 

งบประมาณของทุกหน่วยงาน 
 

 1) ด้านประสิทธิภาพ  
การใช้จ่ายงบประมาณของทุก
หน่วยงาน 

 
 

10 
 

 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ของทุกหน่วยงาน 

 (คตป.1 และ คตป.2) 

     2) ด้านประสิทธิผล    
การใช้จ่ายงบประมาณ     
ของทุกหน่วยงาน 

 

5    

1.2  ด้านความสําเร็จ 
ของการปฏิบัติงานตามแผน
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558   
ตามประเด็นยุทธศาสตร์   
และตัวบ่งช้ี สมศ. 14      
(การพัฒนาคณาจารย์)  
 

10 เอกสารข้อมูลรายงาน
ผลการดําเนินงานของการ
ปฏิบัติงานตามแผน
งบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี
ของแต่ละยุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2558              
ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาเอกสารข้อมูล 1. แบบรายงานผล
การดําเนินงานด้าน
ความสําเร็จของแผน
กลยุทธ์ ประจาํปี 
พ.ศ. 2558      
(คตป.6-01) 
2. แบบรายงาน
สรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จของแผน
กลยุทธ์รายตัวบ่งช้ี 
จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์  
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558      
(คตป.6-02) 
 

1.3  ด้านผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (เฉพาะตัวบ่งช้ีของ 
สกอ.) ประจําปีการศึกษา 
2557 

10 เอกสารรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 
2557 ระดับมหาวิทยาลัย/
คณะ/วิทยาลัย 

ศึกษาเอกสาร       
สรุปเป็นรายตัว     
และภาพรวม 

แบบบันทึกข้อมูลฯ 
(คตป.1 และ คตป.2) 
 

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจ 

35    

2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 1 – 4  

10 
 

1. เอกสารรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

ศึกษาเอกสาร      
สรุปเป็นรายตัว    

แบบบันทึกข้อมูลฯ
(คตป.1 และ คตป.2)  
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องค์ประกอบ 
ค่า

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษา เคร่ืองมือ 

2.2 ด้านการวิจัย            
ตัวบ่งช้ี  สมศ. 5 – 7  

2.3 ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ ตัวบ่งช้ี สมศ. 8 – 9  

2.4 ด้านการทํา นุบํารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งช้ีสมศ. 10 – 11  
 

10 
 
8 
 
7 

ภายใน ประจําปีการศึกษา 
2557 ระดับมหาวิทยาลัย/
คณะ/วิทยาลัย 
2. รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558
ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/
วิทยาลัย  

และภาพรวม 
 
 
ศึกษาเอกสาร 

ส่วนที่ 3 คุณภาพการ
บริหารงานและคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร  
   ส่วนที่ 1 คณุภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร 

- ด้านที่ 1 การมวิีสัยทัศน์
และความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 

- ด้านที่ 2 ภาวะผู้นําและ
การทํางานเป็นทีม 
- ด้านที่ 3 การบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 
- ด้านที่ 4 การสือ่สารและ

การสร้างเครือข่าย 
    ส่วนที่ 2 คณุลักษณะของ
ผู้บริหาร 

- ด้านที่ 1 พฤติกรรมการ
รักษาวินัย 

- ด้านที่ 2 ความรับผิดชอบ 
ความรักและศรัทธาใน
ตําแหน่ง 

15 ระดับมหาวิทยาลัย 
- บุคลากรภายในของ
มหาวิทยาลัยทกุระดับ 
 
- บุคลากรภายนอก 
ประกอบด้วย 

1. สภามหาวิทยาลัย  
2 ท่าน 

2. สภาวิชาการ 2 ท่าน 
ระดับคณะและวิทยาลัย 
- บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

สอบถามความ
คิดเห็น และ
สัมภาษณ์  
 
สอบถามความ
คิดเห็น 
 
 
 
สอบถามความ
คิดเห็น และ
สัมภาษณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  แบบประเมิน
คุณภาพการ
บริหารงานและ
คุณลักษณะของ
ผู้บริหาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2558  
- แบบ คปค.1  
ระดับอธิการบดี  
รองอธิการบดี    
และผู้ช่วยอธิการบดี 
- แบบ คปค.2  
ระดับคณบดีและ
ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยฯ 
2. แบบสอบถาม
ข้อมูลประกอบ   
การสัมภาษณ์   
(คตป.9) 
3. แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์       
(คตป.4_1 - 3)     
   

ส่วนที่ 4 การพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข            
ตามข้อเสนอแนะ               
ของคณะกรรมการ        
จากผลการประเมินในปี     

15 1. รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558  
ของมหาวิทยาลัย/คณะ/
วิทยาลัย 
 

ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 

แบบบันทึกข้อมูลฯ   
(คตป.1 และ คตป.2) 
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องค์ประกอบ 
ค่า

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษา เคร่ืองมือ 

ที่ผ่านมา 
 

2. รายงานผลการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ  
 
 
 
3. สัมภาษณ์ผู้บรหิาร 
ประกอบด้วย อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี 
ผู้อํานวยการวิทยาลัย 

ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ ์

แบบติดตามการ
พัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรมการฯ  
(คตป.5) 
 
-  แบบสอบถาม
ข้อมูลประกอบ         
การสัมภาษณ์   
(คตป.9) 
-  แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์       
(คตป.4_1 - 3)       
 

รวม 100    
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กรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ระดับสํานักและสถาบัน  
 

ตาราง 2 องค์ประกอบ ค่านํ้าหนัก แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษาและเครื่องมือ 
 

องค์ประกอบ 

ค่า
น้ําหนัก  
(ร้อยละ) แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษา เคร่ืองมือ 

ส่วนที่ 1 การบริหารงาน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลการบริหารงาน 

35    

1.1  ด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณของทุกหน่วยงาน 

     1) ด้านประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ     
ของทุกหน่วยงาน 

     2) ประสทิธิผลการ  
ใช้จ่ายงบประมาณของ        
ทุกหน่วยงาน 

15 
 
 

10 
 
 
5 

เอกสาร/ข้อมูลการ
เบิกจ่ายงบประมาณจาก
ระบบบริหารงบประมาณ 
3D  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558               
ของทุกหน่วยงาน 

ศึกษาเอกสารข้อมูล แบบบันทึกข้อมูลฯ
(คตป.3) 
 

1.2  ด้านความสําเร็จของ
การปฏิบัติงานตามแผน
งบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558   
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 เอกสารข้อมูลรายงาน
ผลการดําเนินงานของการ
ปฏิบัติงานตามแผน
งบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี
ของแต่ละยุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2558 ระดับสํานัก
และสถาบัน 
 
 
 

ศึกษาเอกสาร - แบบรายงานผล
การดําเนินงานด้าน
ความสําเร็จของแผน
กลยุทธ์ ประจาํปี 
พ.ศ. 2558      
(คตป.6-01) 
- แบบรายงาน
สรุปผลการประเมนิ
ความสําเร็จของแผน
กลยุทธ์รายตัวบ่งช้ี 
จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์  
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558      
(คตป.6-02) 
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องค์ประกอบ 

ค่า
น้ําหนัก  
(ร้อยละ) แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษา เคร่ืองมือ 

1.3 ด้านผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละหน่วยงาน
ประจําปีการศึกษา 2557   
 

10 เอกสารรายงานผล  
การประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน    
ประจําปีการศึกษา 2557
ระดับหน่วยงานสนับสนุน  

ศึกษาเอกสาร  
สรุปเป็นรายตัว     
และภาพรวม 

แบบกรอกข้อมูล   
ผลการประเมนิการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
แต่ละหน่วยงาน 
(คตป.3) 
 

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจ 

35    

1.1 ด้านผลการประเมิน
ประกันคุณภาพตามเกณฑ์   
ตัวบ่งช้ีของ สกอ.            
ระดับมหาวิทยาลัย  

1.2 ด้านผลการประเมิน
ประกันคุณภาพตามเกณฑ์  
ตัวบ่งช้ีของ สมศ.            
ระดับมหาวิทยาลัย 

1.3 ด้านผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีระดับ
หน่วยงานสนับสนุน 
 

15.75 
 
 
 

12.25 
 
 
 
7 

1. เอกสารรายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2557      
ระดับมหาวิทยาลัย 

2. เอกสารรายงานผล  
การประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน    
ประจําปีการศึกษา 2557
ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 
 

ศึกษาเอกสาร  
สรุปเป็นรายตัว     
และภาพรวม 
 
 
 
 

แบบบันทึกข้อมูลฯ 
(คตป.3) 
 
 

ส่วนที่ 3 คุณภาพ         
การบริหารงานและ
คุณลักษณะของผู้บรหิาร 
ส่วนที่ 1 คุณภาพ           
การบริหารงานของผู้บริหาร 

- ด้านที่ 1 การมวิีสัยทัศน์
และความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 

- ด้านที่ 2 ภาวะผู้นําและ
การทํางานเป็นทีม 
- ด้านที่ 3 การบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 
- ด้านที่ 4 การสือ่สารและ

การสร้างเครือข่าย 
 

15 - บุคลากรภายในของ
มหาวิทยาลัยทกุระดับ 
 
 
 
 
 
 

 

สอบถามความคิดเห็น 
และสัมภาษณ ์ 
 

1. แบบประเมนิ
คุณภาพ            
การบริหารงานและ
คุณลักษณะ       
ของผู้บริหาร 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  
- แบบ คปค.3  
ระดับผู้อํานวยการ
สํานักและสถาบัน 
2. แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์        
(คตป.4_4) 
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องค์ประกอบ 

ค่า
น้ําหนัก  
(ร้อยละ) แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษา เคร่ืองมือ 

    ส่วนที่ 2 คณุลักษณะของ
ผู้บริหาร 

- ด้านที่ 1 พฤติกรรมการ
รักษาวินัย 

- ด้านที่ 2 ความรับผิดชอบ 
ความรักและศรัทธาใน
ตําแหน่ง 
ส่วนที่ 4 การพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ         
จากผลการประเมินในปี     
ที่ผ่านมา 
 

15 1. รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558  
ของสํานักและสถาบัน 
 

2. รายงานผลการ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ  
 
 
 

3. สัมภาษณ์ผู้บรหิาร 
ประกอบด้วย 
ผู้อํานวยการสํานักและ
ผู้อํานวยการสถาบัน 

ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ ์

แบบบันทึกข้อมูลฯ
(คตป.3)  
 
 
แบบติดตามการ
พัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรมการฯ 
(คตป.5) 
 
-  แบบสอบถาม
ข้อมูลประกอบ         
การสัมภาษณ์   
(คตป.9) 
-  แบบบันทึก       
การสัมภาษณ์        
(คตป.4_4) 
 

รวม 100    
 
 

หมายเหตุ    1.  ด้านผลการประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ. ระดับสํานัก
และสถาบัน ใช้ผลคะแนนการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยมาเป็นผลคะแนนในระดับสํานักและสถาบัน    
ตามตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ดําเนินการ   

      2.  องค์ประกอบส่วนที่ 1.3 ด้านผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละ
หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับสํานักและสถาบัน ค่านํ้าหนักร้อยละ 10 ใช้ผลคะแนนการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2557 การให้ค่านํ้าหนัก          
ในองค์ประกอบส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ จึงให้ค่านํ้าหนักที่ลดลงแตกต่างกันตามสัดส่วน 4.5 : 
3.5 : 2 ตามลําดับ       
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คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คณะกรรมการจึงยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 1/2556 และคําสั่งที่ 2/2556 และแต่งต้ังอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 1/2558 จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ  2) ด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ 3) ด้านจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา      
4) ด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือทําหน้าที่ 1) เสนอแนะหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และ
อธิการบดี 2) ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของส่วนราชการ และมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่กําหนด 3) รวบรวมข้อมูล และ
ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และมหาวิทยาลัยในด้านที่คณะอนุกรรมการได้รับมอบหมาย   
เพ่ือนํามาวิเคราะห์ และจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน            
ของมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนดและ 4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 

1. แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2558 (แบบ คปค. 1 - 3)  

2. แบบบันทึกข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ระดับมหาวิทยาลัย (แบบ คตป.1) 
3. แบบบันทึกข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ระดับคณะและวิทยาลัย          

(แบบ คตป. 2) 
4. แบบบันทึกข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ระดับสํานักและสถาบัน           

(แบบ คตป. 3) 
5. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้บริหาร กลุ่มอธิการบดี (แบบ คตป.4_1) กลุ่มรองอธิการบดีและผู้ช่วย

อธิการบดี (แบบ คตป.4_2) กลุ่มคณบดีและผู้อํานวยการวิทยาลัย (แบบ คตป.4_3) กลุ่มผู้อํานวยการสํานัก
และสถาบัน (คตป.4_4)  

6. แบบติดตามการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลในปีงบประมาณที่ผ่านมา (แบบ คตป.5) 

7. แบบรายงานผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ ประจําปี พ.ศ. 2558 (คตป.6-01) 
8. แบบรายงานสรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ์รายตัวบ่งช้ี จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คตป.6-02) 
9. บันทึกข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์และสรุปผลประเมินความสําเร็จ

ของแผนกลยุทธ์รายตัวบ่งช้ี จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ คตป.6) 
10. แบบสรุปคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน   

จอมบึง (แบบ คตป.7) 
11. แบบบันทึกข้อมูลจํานวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (แบบ คตป.8) 
12. แบบสอบถามข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ผู้บริหาร (แบบ คตป.9) 
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แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร (แบบ คปค. 1 - 3) สร้างขึ้นจาก
การศึกษาเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดการบริหาร เพ่ือมากําหนดกรอบในการสร้าง
เครื่องมือ และได้มีการปรับปรุงแบบประเมินจากปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการประเมิน 
ผลงานของผู้บริหาร ซึ่งแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมลูพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 การบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  3.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารงาน 
  3.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 ส่วนที่ 4 ความเห็นโดยทั่วไปต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 

 แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร (แบบสอบถาม) ที่ใช้ในประเมิน
ผู้บริหาร มีแบบสอบถามทั้งหมด 5 ประเภท ดังน้ี 

1. แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี 
2. แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของรองอธิการบดี 
3. แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้ช่วยอธิการบดี 
4. แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีและผู้อํานวยการวิทยาลัย 
5. แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลกัษณะของผู้อํานวยการสํานักและสถาบนั 

 
การสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์  ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยแบ่งกลุ่มผู้รับการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 อธิการบดี 
กลุ่มที่ 2 รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
กลุ่มที่ 3 คณบดีและผู้อํานวยการวิทยาลัย  
กลุ่มที่ 4 ผู้อํานวยการสํานักและผู้อํานวยการสถาบัน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ เ ป็นบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนในระดับคณะ สํานัก 
คณะกรรมการมอบหมายให้หน่วยงานเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปทอดแบบสอบถามมีรายละเอียดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงแบบประเมิน ผู้รับการประเมิน ผู้ตอบแบบสอบถาม และจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ที่ แบบประเมิน ผู้รับการประเมิน ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
1 แบบ คปค.1 อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภาวิชาการ 
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 

286 คน 
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ที่ แบบประเมิน ผู้รับการประเมิน ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
2 แบบ คปค.1 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายแผน  

และงบประมาณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภาวิชาการ 
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 

281 คน 

3 แบบ คปค.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภาวิชาการ 
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 

282 คน 

4 แบบ คปค.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
บุคคล ภูมิสถาปัตย์ และนิติการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภาวิชาการ 
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 

282 คน 

5 แบบ คปค.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
กิจการสภามหาวิทยาลัย  
และวิเทศสัมพันธ์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภาวิชาการ 
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 

283 คน 

6 แบบ คปค.1 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา กิจการนักศึกษา และศิษย์
เก่า 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภาวิชาการ 
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 

283 คน 

7 แบบ คปค.1 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสร้างสรรค์และ 
ส่งเสริมการมีงานทําของนักศึกษา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภาวิชาการ 
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 

281 คน 

8 แบบ คปค.1 ผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายส่งเสริมสวัสดิภาพ 
และสวัสดิการบุคลากร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภาวิชาการ 
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 

283 คน 

9 แบบ คปค.2 คณบดีคณะครุศาสตร์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ 24 คน 
10 แบบ คปค.2 คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม 

ศาสตร์ 
บุคลากรคณะมนุษย์ศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

32 คน 

11 
 

แบบ คปค.2 
 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

บุคลากรคณะวิทยาการ 
จัดการ 

18 คน 
 

12 แบบ คปค.2 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

55 คน 

13 แบบ คปค.2 ผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย 

บุคลากรวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

23 คน 

14 แบบ คปค.2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 12 คน 
15 แบบ คปค.3 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 277 คน 
16 แบบ คปค.3 ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 274 คน 

 
17 แบบ คปค.3 ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 275 คน 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ที่ แบบประเมิน ผู้รับการประเมิน ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
18 แบบ คปค.3 ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 280 คน 
  และงานทะเบียน   

19 แบบ คปค.3 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 276 คน 
 
การจัดกระทําข้อมูล 

คณะกรรมการ ได้จัดทํากระข้อมูล โดยการนําข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ดังน้ี 
1. การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร  คณะกรรมการ ได้นํา

แบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทั้งหมดไปดําเนินการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

2. นําข้อมูลจากการวิเคราะห์  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มาสังเคราะห์  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 



บทที่ 4 
 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
 คณะกรรมการ ได้ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 1) การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การบริหารงาน 2) ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 3) คุณภาพการบริหารงาน
และคุณลักษณะของผู้บริหาร และ 4) การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปี     
ที่ผ่านมาโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังรายละเอียดบทที่ 3 และมีผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยดังต่อไปน้ี 
 
องค์ประกอบส่วนท่ี 1 : การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน 
 (ค่าน้ําหนักร้อยละ 35) 

1. ด้านประสิทธภิาพและประสิทธผิลการใชจ่้ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน 
(ค่าน้าํหนักร้อยละ 15) 

1.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 271,083,000.00 บาท และภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลาง
โอนงบบุคลากรมาเพ่ิมเติมในช่วงไตรมาสที่ 4  เป็นรายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 
จํานวน 1,470,200.00 บาท รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มหาวิทยาลัย
ได้รับจํานวนทั้งสิ้น 272,553,200.00 บาท 

 เงินรายได้ 
   มหาวิทยาลัยได้ประมาณการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จํานวนทั้งสิ้น 78,054,500.00 บาท และได้จัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเห็นชอบ    
จากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 62,443,600.00 บาท (ร้อยละ 80) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558            
ได้ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจากสภามหาวิทยาลัย เป็นรายการปรับเพ่ิมเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 1,020,000.00 บาท โดยได้รับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 
รวมเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจํานวนทั้งสิ้น 63,463,600.00 
บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 4 เปรียบเทียบแหล่งทีม่างบประมาณของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 
 

 
 ประมาณการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 78,054,500.00 บาท  
รายได้ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา นอกจากน้ียังมีรายได้ดอกเบ้ียเงินฝากสถาบันการเงิน รายได้จาก
การให้บริการทางวิชาการ และรายได้อ่ืน ๆ  
 ในปีงบประมาณ  พ .ศ .  2558 มหาวิทยาลัยไ ด้รับงบประมาณรวมท้ังสิ้น  จํานวน
336,016,800.00 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 46,171,594.82 บาท เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนจากเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม การจัดการงบประมาณเงินรายได้จึงคิด
ประมาณการสําหรับการดําเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2557  ซึ่งเริ่มในเดือนมกราคม 2558 ถึง เดือนเมษายน 
2558 เท่าน้ัน ส่วนภาคเรียนที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยได้ประมาณการเงินรายรับไว้แล้ว โดยบรรจุไว้ในแผน  
ปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ สําหรับ
ดําเนินงานในภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2557 
 
ตาราง 5 เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้รับจริงต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558 
    

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ประมาณการรายได้ 113,947,875.00 135,286,750.00 128,267,500.00 78,054,500.00 
รายได้รับจริง 82,220,259.93 124,696.843.69 124,169,989.21 107,568,299.18 
ส่วนต่าง 31,727,615.07 10,589,906.31 4,097,510.79 (29,513,799.18) 

 
จากตาราง 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายได้ที่มหาวิทยาลัยประมาณการจํานวน  

78,054,500.00 บาท แต่มีรายได้ที่รับจริง จํานวน 107,568,299.18 บาท ซึ่งสูงว่าประมาณการรายได้ที่ต้ังไว้ 
เน่ืองจากมีรายได้จากเงินกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ของภาคเรียน 1/2557 ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จํานวนประมาณ 22 ล้านบาท และรายได้ค่าบํารุงการศึกษาจากศูนย์นอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย      
(ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม) และรายได้จากโครงการพิเศษ ซึ่งในช่วงที่กองนโยบายและแผนจัดทํา
ประมาณการรายได้ ยังมีข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถนํามาคิดประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ได้ ส่วนต่างรายได้รับจริงที่สูงกว่าประมาณการรายได้ จํานวน 29,513,799.18 บาท ได้นําส่งคืนคลัง
มหาวิทยาลัย เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติงบประมาณเงินคงคลังจาก    
สภามหาวิทยาลัย จํานวน 20,972,880.00 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับภารกิจสําคัญและเร่งด่วนเนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัย  จํานวน 14,650,380.00 บาท 
2. ทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก  จํานวน  2,000,000.00 บาท 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 182,153,420.00 218,873,300.00 279,574,394.82 272,553,200.00 

เงินรายได้ 91,158,300.00 108,229,400.00 102,614,000.00 63,463,600.00 

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 273,311,720.00 327,102,700.00 382,188,394.82 336,016,800.00 
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3. ค่าใช้จ่ายสําหรับงานอาคารสถานที่  จํานวน  1,000,000.00 บาท 
4. สมทบงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการครูพันธ์ุบึง  จํานวน  2,822,500.00 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน  500,000.00 บาท 
(โดยมีเง่ือนไขไม่สามารถกันเงินไว้เหลื่อมปีงบประมาณเงินคงคลังได้ หากหน่วยงาน          

ไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
 
ตาราง 6 เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558 
    

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ประมาณการรายได้ 113,947,875.00 135,286,750.00 128,267,500.00 78,054,500.00 
จัดสรรเงินรายได้ตาม
แผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 80) 91,158,300.00 108,229,400.00 102,614,000.00 62,443,600.00 
ได้รับอนุมัติเพ่ิมเติม - - - 1,020,000.00 
รวมเป็นเงินที่ได้รับจัดสรร 91,158,300.00 108,229,400.00 102,614,000.00 63,463,600.00 
ส่วนที่เหลือเป็นเงินรายได้
สะสม 22,789,575.00 27,057,350.00 25,653,500.00 14,590,900.00 

 
  1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนปฏิบัติการ จํานวน 
336,016,800.00 บาท มหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดําเนินการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณดังกล่าว 
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 318,584,769.55 บาท (ร้อยละ 94.81) จําแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 
272,553,200.00 บาท เบิกจ่ายได้ จํานวน 262,362,173.04 บาท (ร้อยละ 96.26) และเงินรายได้ จํานวน 
63,463,600.00 บาท เบิกจ่ายได้ จํานวน 56,222,596.51 บาท (ร้อยละ 88.59) 
 
ตาราง 7 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
           ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  

ประเภทเงิน 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
เบิกจ่าย ณ 30 
ก.ย. 2558 

คงเหลือ ณ 30 
ก.ย. 2558 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 272,553,200.00 262,362,173.04 10,191,026.96 96.26 
เงินรายได้ 63,463,600.00 56,222,596.51 7,241,003.49 88.59 
รวมเงิน 336,016,800.00 318,584,769.55 17,432,030.45 94.81 

ผลการประเมนิค่าคะแนน (ค่านํ้าหนักร้อยละ10) 9.48 
 
หมายเหตุ  เงินงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ได้ดําเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยจําแนกเป็นประเภทเงิน ดังน้ี 

1.  เงินงบประมาณแผ่นดิน 10,191,026.96 บาท กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการงบลงทุน :          
ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธ์ุบึง จํานวน 10,050,000.00 บาท 
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2. เงินรายได้ จํานวน 7,241,003.49 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 
4,965,101.29 บาท ซึ่งกันไว้เพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 

  จากการติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 4 เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 พบว่า ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 6 เดือน และ 12 เดือน โดยรวมไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 ที่กําหนด รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ แสดงตามตาราง 8 , 9 และ 10 ตามลําดับ 
 
ตาราง 8 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 
           และไตรมาสที่ 4 จําแนกตามหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 
งบประมาณ

จัดสรรหลังโอน
เปล่ียนแปลง 

เบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาส 2 เบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาส 4 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

การเบิกจ่าย
(ร้อยละ) 

เกณฑ์
มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี 
2558    

(ร้อยละ) 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

การเบิกจ่าย
(ร้อยละ) 

เกณฑ์
มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี 
2558    

(ร้อยละ) 

คณะครุศาสตร์ 3,738,072.72 1,308,220.00 35.00 55 3,723,205.72 99.60 96 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 14,140,151.26 9,384,312.14 66.37 55 14,140,029.67 100.00 96 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 4,294,235.35 1,303,209.95 30.35 55 4,294,235.35 100.00 96 

คณะวิทยาการจัดการ 2,139,540.00 957,905.00 44.77 55 2,139,540.00 100.00 96 

สํานักงานอธิการบดี 216,482,571.59 105,136,216.52 48.87 55 206,432,504.79 95.36 96 

สถาบันวิจัยฯ 4,382,700.00 2,490,860.00 56.83 55 4,382,700.00 100.00 96 

สํานักวิทยบริการฯ 20,133,143.75 1,072,447.74 5.33 55 20,133,143.75 100.00 96 

สํานักศิลปะฯ 975,700.00 300,499.00 30.80 55 975,699.80 100.00 96 

วิทยาลัยมวยไทยฯ 4,387,901.45 2,044,810.20 46.60 55 4,387,901.45 100.00 96 

บัณฑิตวิทยาลัย 325,000.00 150,000.00 46.15 55 325,000.00 100.00 96 

ศูนย์การเรียนรู้       
ในเมืองราชบุรี 

391,500.00 - 0.00 55 391,500.00 100.00 96 

ฝ่ายการศึกษากับการ
มีงานทํา 

599,983.88 197,352.00 32.89 55 596,315.00 99.39 96 

โรงเรียนสาธิต     
แห่งมหาวิทยาลัยฯ 

562,700.00 - 0.00 55 440,397.51 78.27 96 

รวมท้ังมหาวิทยาลัย 272,553,200.00 124,345,832.55 45.62 55 262,362,173.04 96.26 96 

ที่มา : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบบริหารงบประมาณ 3D กองนโยบายและแผน 
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 จากการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558             
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 พบว่า หน่วยงานท่ีมีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558  จํานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 พบว่า หน่วยงานท่ีมีการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2558 จํานวน 11 หน่วยงาน และเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จํานวน 2 หน่วยงาน  
 
ตาราง 9 แสดงผลการเบิกจา่ยงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สิ้นสุดไตรมาส 
           ที่ 2 และไตรมาสที ่4 จําแนกตามหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 
งบประมาณ

จัดสรรหลังโอน
เปล่ียนแปลง 

เบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาส 2 เบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาส 4 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

การ
เบิกจ่าย
(ร้อยละ) 

เกณฑ์
มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี 
2558       

(ร้อยละ) 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

การ
เบิกจ่าย
(ร้อยละ) 

เกณฑ์
มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี 
2558     

(ร้อยละ) 

คณะครุศาสตร์ 4,794,776.00 1,124,023.63 23.44 55 3,191,330.60 66.56 96 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2,258,612.73 590,926.55 26.16 55 2,247,932.28 99.53 96 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1,650,500.00 495,037.00 29.99 55 1,488,351.20 90.18 96 

คณะวิทยาการจัดการ 1,828,538.00 378,621.00 20.71 55 1,315,719.00 71.95 96 

สํานักงานอธิการบดี 45,895,769.97 25,283,794.20 55.09 55 41,904,989.80 91.30 96 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 130,700.00 73,572.67 56.29 55 128,518.62 98.33 96 

สํานักวิทยบริการฯ 835,942.00 51,212.00 6.13 55 815,047.43 97.50 96 

สํานักศิลปะฯ 130,700.00 25,540.00 19.54 55 130,700.00 100.00 96 

สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 1,370,798.00 333,366.75 24.32 55 1,300,474.95 94.87 96 

วิทยาลัยมวยไทยฯ 390,216.90 39,338.00 10.08 55 326,279.20 83.61 96 

บัณฑิตวิทยาลัย 485,909.00 181,147.00 37.28 55 394,272.55 81.14 96 

ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี 1,389,342.90 474,292.46 34.14 55 1,116,085.38 80.33 96 

ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ต้ัง 
(วท.เทคนิคสมุทรสงคราม) 1,024,994.50 324,669.00 31.68 55 718,704.50 70.12 96 

โรงเรียนสาธิต                
แห่งมหาวิทยาลัยฯ 

1,276,800.00 287,325.00 22.50 55 1,144,191.00 89.61 96 

รวมท้ังมหาวิทยาลัย 63,463,600.00 29,662,865.26 46.74 55 56,222,596.51 88.59 96 

ที่มา : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบบริหารงบประมาณ 3D กองนโยบายและแผน 
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จากการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558        
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 พบว่า หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จํานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และสํานักงานอธิการบดี ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 พบว่า หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จํานวน 4 
หน่วยงาน ได้แก่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 มีจํานวน 10 หน่วยงาน 
 
ตาราง 10 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
             และแสดงค่าคะแนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2  
             และไตรมาสท่ี 4 จําแนกตามหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 
งบประมาณ

จัดสรรหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 
รวมค่า
คะแนน

ประสิทธิผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี    
2 และ 4 

(ร้อยละ 5) 

ค่าคะแนน
ประสิทธิภาพ
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ร้อยละ 10) 

รวม       
ค่าคะแนน 

(ร้อยละ15) การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

การ
เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
ประสิทธิผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ตามเกณฑ์ 

มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
รายจ่าย

ประจําปี 2558   
(ร้อยละ 55) 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

การ
เบิกจ่าย
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
ประสิทธิผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ตามเกณฑ์ 

มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
รายจ่าย

ประจําปี 2558   
(ร้อยละ 96) 

คณะครศุาสตร ์ 8,532,848.72 2,432,243.63 28.50 1.30 6,914,536.32 81.03 2.11 3.41 8.10 11.51 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 16,398,763.99 9,975,238.69 60.83 2.50 16,387,961.95 99.93 2.50 5.00 10.00 15.00 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 5,944,735.35 1,798,246.95 30.25 1.37 5,782,586.55 97.27 2.50 3.87 9.73 13.60 

คณะวิทยาการจัดการ 3,968,078.00 1,336,526.00 33.68 1.53 3,455,259.00 87.08 2.27 3.80 8.71 12.51 

สํานักงานอธิการบดี 262,378,341.56 130,420,010.72 49.71 2.26 248,337,494.59 94.65 2.46 4.72 9.46 14.19 

สถาบันวิจัยพัฒนา 
4,513,400.00 2,564,432.67 56.82 2.50 4,511,218.62 99.95 2.50 5.00 10.00 15.00 

สํานักวิทยบริการฯ 20,969,085.75 1,123,659.74 5.36 0.24 20,948,191.18 99.90 2.50 2.74 9.99 12.73 

สํานักศลิปะฯ 1,106,400.00 326,039.00 29.47 1.34 1,106,399.80 100.00 2.50 3.84 10.00 13.84 

สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 1,370,798.00 333,366.75 24.32 1.11 1,300,474.95 94.87 2.47 3.58 9.49 13.06 

วิทยาลัยมวยไทยฯ 4,778,118.35 2,084,148.20 43.62 1.98 4,714,180.65 98.66 2.50 4.48 9.87 14.35 

บัณฑิตวิทยาลยั 
810,909.00 331,147.00 40.84 1.86 719,272.55 88.70 2.31 4.17 8.87 13.04 

ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 
1,780,842.00 474,292.46 26.63 1.21 1,507,585.38 84.66 2.20 3.42 8.47 11.88 

ฝ่ายการศึกษา          
กับการมีงานทํา 

599,983.88 197,352.00 32.89 1.50 596,315.00 99.39 2.50 4.00 9.94 13.93 

ศูนย์ให้การศึกษานอก
ที่ต้ัง (วท.เทคนิค
สมุทรสงคราม) 

1,024,994.50 324,669.00 31.68 1.44 718,704.50 70.12 1.83 3.27 7.01 10.28 

โรงเรยีนสาธิต       
แห่งมหาวิทยาลยัฯ 

1,839,500.00 287,325.00 15.62 0.71 1,584,588.51 86.14 2.24 2.95 8.61 11.57 

รวมทั้งมหาวิทยาลัย 336,016,800.00 154,008,697.81 45.83 2.08 318,584,769.55 94.81 2.47 4.55 9.48 14.03 
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ที่มา : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบบริหารงบประมาณ 3D กองนโยบายและแผน 
 

จากการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 พบว่า หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2558 มีจํานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา               
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 พบว่า หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จํานวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ฝ่ายการศึกษากับการมีงาน
ทํา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 2. ด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
             ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ค่าน้าํหนักร้อยละ 10) 

2.1 ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ  
ระดับมหาวิทยาลัย 
 

  ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ีของ
แต่ละยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จํานวน 89 ตัวบ่งช้ี พิจารณาความสําเร็จจากการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์    
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตาราง 11  สรุปผลการประเมินด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558  ระดับมหาวิทยาลัย  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 

รวมท้ังสิ้น 
จํานวนบรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวนไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

บรรลุ 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Educational Management) 

28 17 11 60.71 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research) 12 9 3 75.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Academic Service) 

9 7 2 77.78 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมี
คุณภาพ (Quality Art and Culture) 

11 11 - 100.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมี
คุณภาพ (Quality Human Resources) 

4 - 4 0 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 

รวมท้ังสิ้น 
จํานวนบรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวนไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

บรรลุ 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาอาคารสถานท่ีและการจัดการภูมิทัศน์
อย่างมีคุณภาพ (Quality  Building and landscape 
management) 

4 3 1 75.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : บริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน อย่างมีคุณภาพ  (Quality Preparing to  ASEAN  
Management) 

7 7 - 100.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality ICT) 

6 6 - 100.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Management) 

8 8 - 100.00 

รวม 89 68 21 76.40 
 
   จากตาราง 11 การติดตามประเมินผลความสําเร็จของแผนกลยุทธ์รายตัวบ่งช้ีของ
มหาวิทยาลัย พบว่า มีจํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 89 ตัวบ่งช้ี ในจํานวน 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีตัวบ่งช้ีที่บรรลุ
เป้าหมาย 68 ตัวบ่งช้ี (ร้อยละ 76.40) ประเด็นที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ีมี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 , 7 , 8 และ 9 และพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 4 ตัวบ่งช้ี ไม่บรรลุเป้าหมายทั้ง    
4 ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตาราง 12  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 

ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตบช. 1.1/สกอ.

สถาบัน-คณะ) 
3.51 คะแนน 1.87 คะแนน ×  

2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (ตบช. 5.3/
สกอ.สถาบัน) 

5 ข้อ / 
4 คะแนน 

5 ข้อ / 
4 คะแนน 

 

3 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตบช. 5.1/สกอ.หลักสูตร) 3 คะแนน 2.20 คะแนน × 

4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตบช. 5.4/สกอ. หลักสูตร) 

3.51 คะแนน 4.00 คะแนน  

5 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตบช. 
5.2/สกอ. หลักสูตร) 

3 คะแนน 2.13  คะแนน × 

6 การประเมินผู้เรียน (ตบช. 5.3/สกอ. หลักสูตร) 3 คะแนน 2.16  คะแนน × 

7 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (สงป.)  698 คน 612 คน × 

8 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (สงป.) ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  
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ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
9 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด (สงป.)  
ร้อยละ 85 ร้อยละ 85  

10 ค่าใช้จ่ายการผลติตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (สงป.)  
(ไม่รวมงบลงทุน)   

185.1963 
ล้านบาท 

187.3120 
ล้านบาท 

 

11 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (ตบช.17/ สมศ.)  

3 ข้อ/ 
3 คะแนน 

5 ข้อ/ 
5 คะแนน 

 

12 จํานวนนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง 40 คน 40 คน  

13 จํานวนกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตรของโครงการครูพันธ์ุบึง 3 กิจกรรม 6 กิจกรรม  

14 นักศึกษาครูพันธ์ุบึงได้รับความรู้และทักษะมากกว่านักศึกษาปกติ ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.44  

15 ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (สงป.) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85  

16 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ตบช 2/สมศ.) 

3.50 คะแนน 4.67 คะแนน  

17 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ตบช 1/สมศ.) 

ร้อยละ 90/ 
4.50 คะแนน 

ร้อยละ 95.82/ 
4.79 คะแนน 

 

18 ผลงานของนักศกึษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาโท
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตบช 3/สมศ.) 

ร้อยละ 20/ 
4 คะแนน 

ร้อยละ 29.701/ 
5 คะแนน 

 

19 การรับนักศึกษา (ตบช.3.1/สกอ. หลักสูตร) ระดับ 3/ 
3 คะแนน 

ระดับ 2/ 
2.16 คะแนน 

× 

20 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตบช.3.2/สกอ. หลักสูตร) ระดับ 3/ 
3 คะแนน 

ระดับ 2/ 
2.09 คะแนน 

× 

21 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  (ตบช.3.3/สกอ. หลักสูตร) ระดับ 3/ 
3 คะแนน 

ระดับ 2/ 
2.38 คะแนน 

× 

22 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ตบช.1.5/สกอ. คณะ, 
ตบช.1.4  สถาบัน) 

5 ข้อ/ 
4 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

 

23 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ตบช.1.6 /สกอ. คณะ, 
ตบช.1.5  สถาบัน) 

5 ข้อ/ 
4 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

 

24 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ตบช 16.2/สมศ.) 3.00 คะแนน 4.79 คะแนน  
25 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

(ตบช. 1.4/สกอ.คณะ) 
3.51 คะแนน 1.016 คะแนน × 

26 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตบช. 6.1 /สกอ.หลักสูตร) ระดับ 3/ 
3 คะแนน 

ระดับ 2/ 
2.53 คะแนน 

× 

27 ร้อยละของจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 25 ร้อยละ 80  

28 จํานวนโรงเรียนท่ีทําความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 2 โรงเรียน - × 

29 ร้อยละของจํานวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติ 
(O-net) สูงกว่า T-score 40.00 

ยังไม่ประเมิน 
ในปีงบประมาณ 2558 

 

หมายเหตุ : ตัวบ่งช้ีที่ 29 ไมนั่บเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยังไม่ประเมิน 
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 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 28 ตัวบ่งช้ี มีตัวบ่งช้ีที่บรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 17 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 60.71 ไม่บรรลุเป้าหมาย 11 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 39.29 โดยตัวบ่งช้ี      
ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ี: ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลประเมินได้ 1.87 คะแนน  โดยมี 15 หลักสูตร จาก
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 45 หลักสูตร ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือ มีจํานวนอาจารย์ประจําผู้รับผิดชอบหลักสูตร        
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนด และ มี 27 หลักสูตรที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นไปตามเกณฑ์แต่มี       
ผลการบริหารหลักสูตรซึ่งคะแนนไม่ถึง 3.51 
 ตัวบ่งช้ี : สาระของรายวิชาในหลักสูตร/การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน/
การประเมินผู้เรียน/การรับนักศึกษา/การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา/ผลที่เกิดกับนักศึกษา/สิ่งสนับสนุน    
การเรียนรู้  ไม่บรรลุตามเป้าหมายโดยมีผลคะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 2.09 – 2.53  ซึ่งหมายความว่า  
ผลการดําเนินงานของแต่ละตัวบ่งช้ี มีระบบ/กลไก มีการนําไปปฏิบัติ/ดําเนินงาน รวมถึงมีการประเมิน
กระบวนการ แต่ยังขาดการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
 ตัวบ่งช้ี : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา มีผลคะแนนการประเมินอยู่ที่ 
1.016 คะแนน แสดงถึงจํานวนอาจารย์กับจํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 3.51 คะแนน 
เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยมีจํานวนอาจารย์น้อยกว่าจํานวนนักศึกษา  
 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เน้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนา
นักศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ด้านการกีฬา รวมถึงการจัดประสบการณ์การทํางานเสริมรายได้ระหว่างเรียนก็จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา
ตนเองให้แก่นักศึกษาได้อีกทางหน่ึง สอดรับกับผลการศึกษา การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
ปริญญาตรีภายในระยะเวลา 1 ปี  (ร้อยละ 95.82 )  ผลการศึกษาคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (คะแนนเฉล่ีย 4.67)  และผลการศึกษาการพัฒนาบัณฑิต      
ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ ตามอัตลักษณ์ “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” (คะแนนเฉลี่ย 4.79) ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิต ร้อยละ 83.97 และผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา              
ต่อสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 74.81    
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF  จํานวน 15 หลักสูตร และ
หลักสูตรที่ผ่านการประเมินแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 27 หลักสูตร   
 2. ควรมีการพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ิมมากขึ้น  
 3. การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษาทุกช้ันปี เพ่ือเป็นข้อมูล
สําหรับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 4. เร่งรัดการจัดทําระบบการกรอกรายละเอียดและติดตามการจัดทํา มคอ 3 – มคอ 7  ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 5. วางแผนการการปรับปรุง/พัฒนาห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนในแต่ละปีอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย รวมถึงเพ่ือการจัดทําคําของบประมาณในการ
ดําเนินการ 
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ตาราง 13 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ  
 

ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ตบช. 2.1/สกอ.คณะ+ สถาบัน) 

5 ข้อ/ 
4 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

 

2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
(ตบช. 2.2 /สกอ.คณะ+ สถาบัน) 

4.00 คะแนน 4.83 คะแนน  

3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
 (ตบช. 2.3 /สกอ.คณะ+ สถาบัน) 
(ร้อยละ 16 (กลุ่มวิทย์) /ร้อยละ 24 (กลุ่มมนุษย์)) 

3.50 คะแนน 3.58 คะแนน  

4 
 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ตบช. 5/สมศ.) 

4.00 คะแนน 4.67 คะแนน  

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (ตบช 6/สมศ.) 5 คะแนน 5 คะแนน/ 
ร้อยละ 22.62 

 

6 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (ตบช 7/สมศ.) 3.51 คะแนน 1.84 คะแนน  × 

7 จํานวนโครงการวิจัย (งปม.) 6 โครงการ 6 โครงการ  

8 จํานวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ (งปม.) 6 โครงการ 0 โครงการ × 
9 จํานวนผลงานวิจยัเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด (งปม.) 6 ผลงาน 6 ผลงาน  

10 โครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  (งปม.) ร้อยละ 85 ร้อยละ 0 × 
11 ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณท่ีได้รับสรร  (งปม.) 3.6414  

ล้านบาท 
3.6414  
ล้านบาท 

 

12 จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือรับใช้ท้องถ่ิน และนํางานวิจัยไปใช้
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

50 โครงการ 57 โครงการ  

  

ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 12 ตัวบ่งช้ี มีตัวบ่งช้ีที่บรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 9 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 25.00   
 โดยตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ซึ่งเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย คือ 3.51 คะแนน แต่ผลคะแนนประเมินที่ได้ คือ 1.84  ทั้งน้ีเน่ืองจากบทความทางวิชาการที่ได้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติมีจํานวน 1 บทความ ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์             
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีจํานวน 8 เล่ม และตําราหรือหนังสือที่ใช้ขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา    
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ มีจํานวน 3 เล่ม เมื่อรวมผลงานวิชาการทั้งหมดมีเพียง 8 ช้ินงาน      
จึงส่งผลให้ตัวบ่งช้ีไม่บรรลุเป้าหมาย 
  และตัวบ่งช้ี : จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ/โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
โดยมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณโครงการวิจัย จํานวน 6 โครงการ แต่ยังไม่มีโครงการใดดําเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สาเหตุเน่ืองจากการเก็บข้อมูลบางงานวิจัยต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล จึงส่งผลให้การจัดทําผลงานวิจัยเสร็จไม่ทันตามกําหนดระยะเวลาภายใน 
12 เดือน   



39 
 

 ทั้งน้ีด้วยยุทธศาสตร์ที่ 2  มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัยที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายส่งเสริมการวิจัยโดยมี
สถาบันวิจัยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดําเนินการกําหนดแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย จัดทําระบบและกลไก 
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน  มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาคุณภาพการวิจัยต้ังแต่การเขียน
โครงการวิจัย การทําการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย รวมถึงการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน
ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและทําหน้าที่ประสานงานกับนักวิจัยเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการทํา
วิจัย    
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรจัดกระบวนการ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
เพ่ือสนับสนุนคณะที่ต้องการองค์ความรู้ในการดําเนินงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการจัดการความรู้ที่ได้รับ
จากการวิจัยและการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ ในเวทีวิชาการ
และแหล่งตีพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับให้มากขึ้น (แหล่งที่มีค่านํ้าหนักมากกว่า 0.25) 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากผลงานวิจัยให้มีจํานวนมากขึ้น 
 4. สร้างเครือข่ายในการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
 5. สังเคราะห์งานวิจัยในกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้หลักและแนวทางการนําไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
 6.  ควรมีการติดตามข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มเป้าหมายหลังมีการเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย      
ที่ได้คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 7. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมากขึ้น 
 
ตาราง 14 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  
 

ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ตบช. 3.1 /สกอ.คณะ+ สถาบัน) 5 ข้อ/ 
4 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

 

2 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (ตบช.8/สมศ.) 

ร้อยละ 18/ 
3 คะแนน 

ร้อยละ 61/ 
5 คะแนน 

 

3 จํานวนผู้เข้ารับบริการ (งปม.) 6,680 คน 7,775 คน  

4 จํานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  (งปม.) 76 โครงการ 75 โครงการ × 

5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ  (งปม.) ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  

6 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  (งปม.) ร้อยละ 100 ร้อยละ 98.68 × 

7 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรร  (งปม.) 

14.3660 
ล้านบาท 

14.3660 
ล้านบาท 

 

8 จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2 โครงการ 4 โครงการ  

9 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  
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ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

10 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนแม่บทการเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยังไม่ประเมิน 
ในปีงบประมาณ 2558 

 

11 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดต้ังสํานกัการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก 

ยังไม่ประเมิน 
ในปีงบประมาณ 2558 

 

12 จํานวนหลักสูตรสําหรับฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่ประเมิน 
ในปีงบประมาณ 2558 

 

หมายเหตุ  ตัวบ่งช้ีที่ 10,11,12 ไม่นับเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยังไม่ประเมนิ 

ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 75 โครงการ 
มีผู้เข้ารับบริการวิชาการจํานวน  7,775 คน และงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 98.68  โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาทั้งการเรียน
การสอนและการวิจัย จํานวน 67 โครงการ  และมีโครงการตามแนวพระราชดําริ 3 โครงการ ได้แก่  โครงการ
บัณฑิตคืนถิ่น โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนที่ห่างไกลในชนบท (ทสรช) และ โครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   
  จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรผลักดันการจัดทําแผนแม่บทการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 2. ควรดําเนินการจัดทําหลักสูตรสําหรับฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3. ควรติดตามผลการการดําเนินงานการจัดต้ังสํานักการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
ตาราง 15  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ  
 

ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 (ตบช. 4.1 /สกอ.คณะ+ สถาบัน) 

5 ข้อ / 
4 คะแนน 

7 ข้อ / 
5 คะแนน 

 

2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
(ตบช 10 /สมศ.) 

3 ข้อ / 
3 คะแนน 

5 ข้อ / 
5 คะแนน 

 

3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
(ตบช 11/สมศ.) 

3 ข้อ / 
3 คะแนน 

5 ข้อ / 
5 คะแนน 

 

4 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 2 โครงการ 2 โครงการ  

5 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (สงป.) ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  

6 โครงการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน (สงป.) ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  

7 ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร (สงป.) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  
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ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

8 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 10,000  คน 15,510 คน  
9 ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณ       

ท่ีได้รับจัดสรร (สงป) 
0.6000 ล้านบาท 0.6000 ล้านบาท  

10 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศ         
ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศอ่ืน ๆ  

1 เครือข่าย 1 เครือข่าย  

11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดจากความร่วมมือกับเครือข่าย
หน่วยงานภายนอกท่ีเข้าร่วมโครงการ  

1 โครงการ 1 โครงการ  

 
 ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 11 ตัวบ่งช้ี  มีตัวบ่งช้ีที่บรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งมหาวิทยาลัยดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลัก ดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การติดตาม และประเมินผลงานที่มีความชัดเจน  รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
อาทิเช่น โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันได้แก่ หอประวัติ
มหาวิทยาลัย ห้องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจอมบึง และห้องนิทรรศการหมุนเวียนจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับ
เหตุการณ์สําคัญของชาติและของท้องถิ่น รวมถึงการจัดทําเว็บไซต์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภาค
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมถึงมีการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การแสดงชุดเซิ้งกะลา จอมบึงสืบสานศักด์ิศรีไทดํา         
ราชบุรีศรีปฐพินทร์ เป็นต้น  ซึ่งโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมีผู้เข้าร่วม จํานวน 15,510 คน    
 มหาวิทยาลัยได้จัดทําความร่วมมือและจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยสุพานุวง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือสร้างเครือข่ายทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีการประเมินผลด้านความรู้อันเกิดจากการเรียนการสอน โดยใช้ประสบการณ์จากการ      
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงประเมินผลการมีส่วนร่วม          
ของนักศึกษาให้สอดรับกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” 
 2. ควรมีการเผยแพร่งานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ และนําไปจดลิขสิทธ์ิ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
  3. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการพันธกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและกองพัฒนานักศึกษา 
 
ตาราง 16  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ   
 

ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตบช.4.1/สกอ.หลักสูตร) ระดับ 3/ 
3 คะแนน 

ระดับ 2/ 
2.13 คะแนน 

× 
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ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

2 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (ตบช.1.2/
สกอ.สถาบัน) 

ร้อยละ 27/ 
3.40 คะแนน 

ร้อยละ 20.63/ 
2.58 คะแนน 

× 

3 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
(ตบช.1.3/สกอ.สถาบัน) 

ร้อยละ 30/ 
2.5 คะแนน 

ร้อยละ 24.60/ 
2.05 คะแนน 

× 

4 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ (ตบช.4.3/สกอ.หลักสูตร) ระดับ 3/ 
3 คะแนน 

ระดับ 2/ 
2.47 คะแนน 

× 

 
 ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 4 ตัวบ่งช้ี  ไม่บรรลุเป้าหมาย 4       
ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100.00  โดยตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ  ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ม ี  
วุฒิปริญญาเอก/ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยอาจารย์ประจํา        
ของมหาวิทยาลัยมีจํานวน 252 คน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.63  และมีอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 62 คน (ตําแหน่ง ผศ. 57 คน และ รศ. 5 คน)     
คิดเป็นร้อยละ 24.60  ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด   
 ส่วนตัวบ่งช้ี : การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีคะแนนประเมินที่ 2.13 เน่ืองจากบางหลักสูตรมีระบบ
การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร /ระบบการบริหารอาจารย์/ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
รวมถึงมีการนําระบบไปปฏิบัติ/ดําเนินงานและประเมินกระบวนการ แต่ยังขาดการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน และตัวบ่งช้ี : ผลที่เกิดกับอาจารย์ มีคะแนนประเมินที่ 2.47  เน่ืองจาก       
มีบางหลักสูตรมีการรายงานผลการดําเนินงาน ประเด็นการคงอยู่ของอาจารย์/ความพึงพอใจของอาจารย์      
แต่ขาดการรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของแต่ละประเด็น  
 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 5 น้ี มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มี          
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น โดยการจัดสรรทุนอุดหนุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้กับคณาจารย์ 
รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์ให้มีตําแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. และ รศ. เพ่ิมขึ้น  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. จัดระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 2. ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 
 3. ควรมีระบบฐานข้อมูลบุคลากรท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือเป็นสารสนเทศหรือข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

ตาราง 17  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ  
  

ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ร้อยละของพ้ืนท่ีท้ังหมดมหาวิทยาลัยท่ีเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว ร้อยละ 35 ร้อยละ 60  

2 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําโซล่าร์ฟาร์ม ร้อยละ 50 ร้อยละ 70  



43 
 

ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

3 ร้อยละการดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ีเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.21  

4 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (กพร) ร้อยละ 85 ร้อยละ 84.25 × 

  
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 4 ตัวบ่งช้ี มีตัวบ่งช้ีที่บรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 25.00 ซึ่งตัวช้ีวัด       
ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน เน่ืองจาก งบก่อสร้างโรงเรียนสาธิต         
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไม่สามารถเบิกได้ตามงวดงานที่กําหนด  
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สะอาดและสวยงาม โดยเน้น  
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และคํานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยการ
ตัดต้นไม้ที่ตายและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย       
เพ่ือความปลอดภัย  รวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังได้มีแนวคิดในการดําเนินโครงการ
โซลาร์ฟาร์มเพ่ือพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งกระถิน ซึ่งเป็นการพัฒนาพ้ืนที่ว่างของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
   จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังมีพ้ืนที่เสี่ยงบางจุด        
ที่การดูแลรักษาความปลอดภัยอาจยังไม่ทั่วถึง 
 
ตาราง 18 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 : บริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ  
 

ลําดับ
ท่ี 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 จํานวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษาท่ีเข้าร่วม
โครงการอบรมทางด้านภาษา อังกฤษหรือภาษาประเทศ       
ในประชาคมอาเซียน (งปม) 

200 คน 509 คน  

2 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ อบรมทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาประเทศ       
ในประชาคมอาเซียน  มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มข้ึน (งปม) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 

3 จํานวนสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในประชาคมอาเซียน 

1 
สัญญา 

1 
สัญญา 

 

4 จํานวนหน่วยงานท่ีมีข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาเซียน 

2 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน  

5 จํานวนผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 20 คน 20 คน  

6 จํานวนสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1 สัญญา 1 สัญญา  
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ลําดับ
ท่ี 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

7 จํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรท่ีเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

20 คน 20 คน  

  

ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 7 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 7 ตัวบ่งช้ี  มีตัวบ่งช้ีที่บรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 7 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดต้ังศูนย์อาเซียนศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับคณาจารย์และ
บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  ทางศูนย์อาเซียนศึกษาได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 509 คน อาทิเช่น 
ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน/นิทรรศการอาเซียนมีชีวิตเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านอาหารพ้ืนบ้าน    
8 ชาติพันธ์ุ และเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี /จัดทดสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานด้วยมาตรฐานระดับสากล เป็นต้น  ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้ทําความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก กับ Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนา
อาจารย์ระดับปริญญาเอก/งานวิจัย/งานอาเซียนศึกษาและ English Camp  ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยยังได้ทําความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุพานุวง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือสร้าง
เครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน  รวมถึงวิชาชีพเฉพาะ ให้มีทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือการแข่งขันในระดับอาเซียน 
 
ตาราง 19  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
              อย่างมีคุณภาพ  
 

ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 โครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 60 ร้อยละ 70.37  

2 ความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ (MIS) 

ร้อยละ 80 83.20  

3 ความพึงพอใจต่อการใช้  e-Learning ร้อยละ 80 81.60  

4 ระดับคุณภาพของการให้บริการการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับ 4 4.10 
 

 

5 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านการประเมินมาตรฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.95  

6 ร้อยละของจํานวนผู้ใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  
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ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

7 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติ
ตาม พรบ.การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์และ พรบ.ธุรกรรม
ทางเล็กทรอนิกส์ 

ยังไม่ประเมิน 
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

 

หมายเหตุ  ตัวบ่งช้ีที่ 7 ไม่นับเน่ืองจากปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ยังไม่ประเมิน  

ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ยุทธศาสตร์ที่ 8 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 7 ตัวบ่งช้ี มีตัวบ่งช้ีที่บรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 7 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  มหาวิทยาลัยฯ มีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ      
การพัฒนานักศึกษา โดยมีการบริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     
อาทิเช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ดิจิตอลไลบรารี  ระบบบริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ  
และห้องบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น ทั้งน้ีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
มีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการสอน 
อุปกรณ์เทคโนโลยี อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย      
คิดเป็นร้อยละ 70.37 และได้มีการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ พบว่า 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 83.20 ระดับคุณภาพการใช้บริการการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยู่ที่ระดับ 4.10  และมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-learning  ร้อยละ 81.60  รวมท้ังนักศึกษาที่สอบผ่าน    
การประเมินมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 86.95  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีอย่างเพียงพอ  
 จุดที่ควรพัฒนา 
   1. พัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความเสถียรและสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีอุปสรรค รวมถึงการเพ่ิม    
จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย   
 2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจบางระบบงานให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 
 

ตาราง 20  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขัน  
                อย่างมีคุณภาพ  
 

ลําดับท่ี 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน (ตบช. 5.1/สกอ.สถาบัน) 

5 ข้อ/ 
4 คะแนน 

7 ข้อ/ 
5 คะแนน 

 

2 ผลการบริหารงานของคณะ(ตบช. 5.2/สกอ.สถาบัน) 3.51 คะแนน 3.74 คะแนน  
3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน (ตบช. 12/สมศ) 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน  

4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน  
(ตบช.13/สมศ) 

4.30 คะแนน 4.52 คะแนน  
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ลําดับท่ี 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

5 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (กพร) ร้อยละ 95 96.26  
6 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 (ตบช. 5.3/สกอ.สถาบัน) 
5 ข้อ/ 

4 คะแนน 
5 ข้อ/ 

4 คะแนน 
 

7 โครงการหรือกิจกรรมท่ีร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า 1 โครงการ 2 โครงการ  

8 โครงการหรือกิจกรรมท่ีร่วมมือกับชุมชน 1 โครงการ 3 โครงการ  

  
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ยุทธศาสตร์ที่ 9 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 8 ตัวบ่งช้ี มีตัวบ่งช้ีที่บรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน         
มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทั้งยังมีการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ           
โดยหน่วยตรวจสอบภายใน และจัดทํารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย      
และสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง  โดยการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยยึดหลักการบริหารตามหลัก    
ธรรมาภิบาลและตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการให้แก่ คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/
สถาบัน/วิทยาลัย เพ่ือความคล่องตัว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  แต่ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยยังขาดการวิเคราะห์
ถึงความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม และยังขาดระบบสารสนเทศเพ่ือในการบริหารงานประกัน 
ซึ่งส่งผลให้การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควรตามที่มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ/กิจกรรม ร่วมมือกับศิษย์เก่าและชุมชน อาทิ โครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน , 
ปีนเขาเข้าถ้ําจอมพล, หอพักสีชาว, การจัดอบรมสําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถฯ กับสํานักงานขนส่งราชบุรี
,ความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความร่วมมือ ความรู้ ความเข้าใจ และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมชุมชน  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาอาจารย์
และนักศึกษาอย่างชัดเจน 
 2. ควรมีระบบสารสนเทศในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ (สาขา/
คณะ/มหาวิทยาลัย)  
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2.2   ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ระดับหน่วยงาน 

 
  ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี   
ของแต่ละยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน จํานวน 11 หน่วยงาน ได้แก่         
1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) คณะ
วิทยาการจัดการ 5) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 6) บัณฑิตวิทยาลัย 7) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 8) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10) สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และ 11) สํานักงานอธิการบดี พิจารณาความสําเร็จจากการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ี        
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน ดังน้ี 

ตาราง 21  ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ระดับหน่วยงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
     ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน 

ครุ
ศา

สต
ร์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

มน
ุษย

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
ยา

ลัย
มว

ยไ
ทย

ฯ 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

สถ
าบ

ันวิ
จัย

ฯ 

สํา
นัก

ส่ง
เส

ริม
วิช

าก
าร

ฯ 

สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สํา
นัก

ศิล
ปะ

ฯ 

สํา
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บดี
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ (Quality Educational 
Management) 

           

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ 
(Quality Research) 

           

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ให้บริการวิชาการ
อย่างมีคุณภาพ (Quality Academic 
Service) 

           

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (Quality Art 
and Culture) 

           

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาบุคลากรและ
สวัสดิการอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Human Resources) 

           

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาอาคารสถานท่ี
และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ 
(Quality  Building and landscape 
management) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน 

ครุ
ศา

สต
ร์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

มน
ุษย

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
ยา

ลัย
มว

ยไ
ทย

ฯ 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

สถ
าบ

ันวิ
จัย

ฯ 

สํา
นัก

ส่ง
เส

ริม
วิช

าก
าร

ฯ 

สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สํา
นัก

ศิล
ปะ

ฯ 

สํา
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บดี
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : บริหารจัดการเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่าง
มีคุณภาพ  (Quality Preparing to  
ASEAN  Management) 

           

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality ICT) 

           

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างศักยภาพ
การแข่งขันอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Management) 

           

 

1. คณะครุศาสตร์ 
 

   ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี   
ของแต่ละยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
ตาราง 22 สรุปผลการประเมินด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
             พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 

รวมท้ังสิ้น 
จํานวนบรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวนไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

บรรลุ 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : จัดการศึกษาสู่อาชีพและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

5 2 3 40.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ  2 2 - 100.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ให้บริการวิชาการและศิษย์เก่า           
อย่างมีคุณภาพ 

1 1 - 100.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม           
อย่างมีคุณภาพ 
 

1 1 - 100.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 

รวมท้ังสิ้น 
จํานวนบรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวนไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

บรรลุ 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : สนับสนุนโครงการพระราชดําริ พัฒนา
บุคลากร และจัดสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 

4 3 1 75.00 

รวม 13 9 4 69.23 
 
ตาราง 23 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาสู่อาชีพและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
 

ลําดับท่ี 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 คะแนน 2.19 คะแนน × 

2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 5 คะแนน 0  คะแนน × 

3 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คะแนน 5 คะแนน  

4 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  4 คะแนน 5 คะแนน  

5 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 คะแนน 4 คะแนน × 

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 5 ตัวบ่งช้ี มีตัวบ่งช้ีที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คิดเป็น   
ร้อยละ 40 ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 60  

จุดที่ควรพัฒนา 
  1. เร่งรัดจัดหาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานในหลักสูตรที่ยังมีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์  
 2. พิจารณาแผนบริหารอาจารย์ให้มีความเหมาะสมกับค่า FTES ตามเกณฑ์ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 
 
ตาราง 24  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ 
 

ลําดับท่ี 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ             
งานสร้างสรรค ์

5  คะแนน 5  คะแนน  

2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 4  คะแนน 5  คะแนน  
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 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 2 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน 2 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 100 

  จุดแข็ง 
 มีเงินสนับสนุนงานวิจัยสูง 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ควรจัดกระบวนการการจัดการความรู้ KM เรื่องการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้ได้
คะแนนเพ่ิมมากขึ้น 
 2. จัดกระบวนการ การจัดการความรู้ KM เรื่องการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการการเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
ตาราง 25  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการและศิษย์เก่าอย่างมีคุณภาพ 
 

ลําดับท่ี 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 การบริการวิชาการแก่สังคม 4  คะแนน 4  คะแนน  
  
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 1 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน 1 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 100 
  จุดแข็ง 
  มีแผนบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นอย่างชัดเจน และมีจํานวนโครงการ
จํานวนมาก ที่หลากหลายอย่างต่อเน่ือง 
  จุดที่ควรพัฒนา  
 เน้นทักษะวิชาการและวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 ให้กับชุมชนเพ่ิมจากเดิมที่มีอยู่ทางด้านสุขภาพ เช่น 
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูประจําการ 
 
ตาราง 26  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ 

ลําดับท่ี 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4  คะแนน 5  คะแนน  
  
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 1 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 100 
  จุดแข็ง 
  มีแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาเป็นอย่างดีย่ิงและ
ครบถ้วนทุกสาขา 
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  จุดที่ควรพัฒนา 
ควรเข้าร่วมกิจกรรมกับกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกจัดเพ่ิมขึ้น และมีความหลากหลาย 

 
ตาราง 27 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สนับสนุนโครงการพระราชดําริ พัฒนาบุคลากร และจัดสิ่งแวดล้อม 
             อย่างมีคุณภาพ 
 

ลําดับท่ี 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 อาจารย์ประจําคณะมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ  3.30 ร้อยละ 36.19  

2 อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  1.97 ร้อยละ  32.38  

3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 4  คะแนน 2.10  คะแนน × 

4 
การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

4  คะแนน 4  คะแนน  

  
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 4 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 75     
ไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 25   
  จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น เช่น จัดอบรมโดยการต้ังพ่ีเลี้ยงและ
มีผลตอบแทน 
 

2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี   
ของแต่ละยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 19 
ตัวบ่งช้ี  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตาราง 28 สรุปผลการประเมินด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
             พ.ศ. 2558  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 

รวมท้ังสิ้น 
จํานวนบรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวนไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

บรรลุ 
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3 2 1 66.67 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 

รวมท้ังสิ้น 
จํานวนบรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวนไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

บรรลุ 
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและ
ผลักดันสู่ระดับสากล 

5 3  2  60.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : บริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพ 

3  3 - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ทํานุบํารุง สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

3  3 - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
คุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 4  1 80.00 

รวม 19 15 4 78.95 
 

ตาราง 29 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ลําดับท่ี 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ยของระดับ
คุณภาพของทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ) (ตบช.1.1) 

3.4 คะแนน 2.01 คะแนน × 

2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตบช.1.5) 3 คะแนน 5 คะแนน  

3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตบช.1.6) 4 คะแนน 5 คะแนน  

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 3 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 66.67 

ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 33.33  
จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรวางแผนปรับเปลี่ยนศักยภาพหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
2. คณะควรหาแนวทางผลักดันเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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ตาราง 30 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและผลักดันสู่ระดับสากล 

 

ลําดับท่ี 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ตบช.2.1) 

4 คะแนน 5 คะแนน  

2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ตบช.2.2) 5 คะแนน 4.57 คะแนน × 

3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (ตบช.2.3) ร้อยละ 5 ร้อยละ 25.52  
4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สม

ศ.ตัวท่ี 5) 
ร้อยละ 18 ร้อยละ 20.55  

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์  
 (สมศ.ตัวท่ี 6) 

ร้อยละ 27 ร้อยละ 22.09 × 

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 5 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 60.00 

ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 40.00 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. คณะควรมีการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับอาจารย์เข้าใหม่อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 2. คณะควรสร้างขวัญและกําลังใจเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้อาจารย์ผลิต เผยแพร่และตีพิมพ์
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
ตาราง 31  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวชิาชีพ 

 

ลําดับท่ี 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ตบช.3.1) 4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

 
   2 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.   ตัว
ท่ี 8)  

3 
คะแนน 

5 
คะแนน  

3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.ตัวท่ี 9)  

3 
คะแนน 

5 
คะแนน 

 

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 3 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรมีผลักดันให้บริการวิชาการสร้างความเข้มเข็มให้กับชุมชนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
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2. คณะควรสนับสนุนให้มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
อย่างต่อเน่ือง 

3. คณะควรมีแนวทางในการติดตามผลการให้บริการและนํามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือถ่ายทอด 
เทคโนโลยีหรือจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้มากขึ้น 
 
ตาราง 32  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทํานุบํารุง สืบสานและเผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

ลําดับท่ี 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตบช.4.1) 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

 
2 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.ตัวท่ี 10) 4 

คะแนน 
4 

คะแนน 
 

3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.  
ตัวท่ี 11)  

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

 

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 3 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 

จุดที่ควรพัฒนา 
 คณะควรหาแนวทางผลักดันให้นักศึกษาสามารถบูรณาการวิชาชีพกับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ตาราง 33 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพและสามารถเช่ือมโยงกับ

หน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ลําดับท่ี 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (ตบช.5.1) 

5 
คะแนน 

4  
คะแนน × 

2 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน  (สมศ .  
ตัวท่ี 13)  

4 
คะแนน 

4.42 
คะแนน 

 

3 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน  (สมศ.ตัวท่ี 17)  

3 
คะแนน 

5 
คะแนน 

 

4 
ผลการชี้นํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็น 1 
ภายในสถาบัน (สมศ.ตัวท่ี 18.1) 

3 
คะแนน 

5 
คะแนน 

 

5 
ผลการชี้นํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็น 1 
ภายนอกสถาบัน (สมศ.ตัวท่ี 18.2) 

3 
คะแนน 

5 
คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 5 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 80     

ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 20 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรมีมาตรการที่เข้มแข็งในการเร่งรัดหรือติดตามการดําเนินโครงการให้ดําเนินไปตาม 

แผน พร้อมทั้งนําผลประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ 
2. คณะควรมีการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการให้มากขึ้น 
3. คณะควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการอย่างเป็น 

รูปธรรม 
 4. คณะควรมีการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ให้หลากหลายและครอบคลุม 
 5. คณะควรมีการติดตาม ตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ต้ังไว้ 
 6. คณะควรสร้างแนวปฏิบัติที่ดีตาม 4 พันธกิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ และ
สามารถเผยแพร่เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี   
ของแต่ละยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 45 
ตัวบ่งช้ี  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตาราง 34  สรุปผลการประเมินด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งช้ี 

จํานวนตัว
บ่งช้ีทั้งหมด 

จํานวนที่
บรรลุ

เป้าหมาย 

จํานวนที่
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
(Quality Educational Management) 

20 16 4 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Research) 

6 4 2 66.67 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
(Quality Academic Service) 

8 8 - 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
มีคุณภาพ (Quality Art and Culture) 

6 6 - 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมี
คุณภาพ (Quality Human Resources) 

5 3 2 60 

รวม 45 37 8 82.22 
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ตาราง 35  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 

ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตบช. 1.1/สกอ.
คณะ) 

3.51คะแนน 0.97 คะแนน × 

2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (ตบช. 
5.2/สกอ.คณะ) 

4 คะแนน 4 คะแนน  

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (สงป.)  200 คน 236 คน  

4 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
(สงป.)  

ร้อยละ80 ร้อยละ80  

5 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด (สงป.)  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85  

6 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (สงป.) (งบ
ท้ังหมดลบงบลงทุน)  

185.1963 
ล้านบาท 

187.3120 
ล้านบาท 

 

7 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (ตบช.17/ สมศ.)  

3 ข้อ/ 
3 คะแนน 

5 ข้อ/ 
5 คะแนน 

 

8 จํานวนนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง 40 คน 40 คน  

9 ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (สงป.) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85  

10 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ตบช 2/สมศ.) 

3.50คะแนน 4.66คะแนน  

11 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตบช 1/สมศ.) 

ร้อยละ90/ 
4.50 คะแนน 

ร้อยละ91.84/ 
4.59 คะแนน 

 

12 ผลงานของนักศกึษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญา
โทได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตบช 3/สมศ.) 

ร้อยละ 20/ 
4 คะแนน 

ร้อยละ 27.77/ 
5 คะแนน 

 

13 การรับนักศึกษา (ตบช.3.1/สกอ. หลักสูตร) ระดับ 3/ 
3 คะแนน 

ระดับ 3/ 
3คะแนน 

 

14 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตบช.3.2/สกอ. หลักสูตร) ระดับ 3/ 
3 คะแนน 

ระดับ 3/ 
3คะแนน 

 

15 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  (ตบช.3.3/สกอ. หลักสูตร) ระดับ 3/ 
3 คะแนน 

ระดับ 2/ 
2.38คะแนน 

× 

16 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตบช.1.5/สกอ. 
คณะ) 

5 ข้อ/ 
4 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5คะแนน 

 

17 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตบช.1.6 /สกอ. คณะ) 5 ข้อ/ 
4 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5คะแนน 

 

18 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ตบช 16.2/สมศ.) 3.00 คะแนน 4.85คะแนน  

19 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา(ตบช. 1.4/สกอ.คณะ) 

3.51 คะแนน 1.67คะแนน × 

20 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตบช. 6.1 /สกอ.หลักสูตร) 

ระดับ 3/ 
3คะแนน 

ระดับ 2/ 
2.53คะแนน 

× 
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ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 20 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 16 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 80 

ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 20 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการกํากับติดตามทุกหลักสูตรให้ได้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
2. อาจารย์ประจําหลักสูตร ควรศึกษารายละเอียดวิชาของหลักสูตร เพ่ือนํามาพัฒนาให้สอดคล้อง

และสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 
3. หลักสูตรมสี่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยการจัดซือ้หนังสือ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้กับ

สาขาวิชาอย่างเพียงพอ 
4. ควรเร่งสรรหาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ได้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
5.  มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาเพ่ิมอัตรากําลังให้สาขาวิชาที่ขาดแคลนและเร่งรัดจัดสรรเปิดรับ

อาจารย์ประจําหลักสูตรให้ครบตามศักยภาพของหลักสูตร โดยบรรจุอาจารย์ให้เป็นพนักงานประจําไม่ใช่
สัญญาจ้างปีต่อปี 

6. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดสรรงบประมาณให้สาขาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาเสริมสร้างสาระการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
 
ตาราง 36  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ  
 
ลําดับท่ี 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ตบช. 2.1/สกอ.คณะ) 

5 ข้อ/ 
4 คะแนน 

6 ข้อ/ 
5 คะแนน 

 

2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
(ตบช. 2.2 /สกอ.คณะ) 

4.00คะแนน 5 คะแนน  

3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 (ตบช. 2.3 /สกอ.คณะ) 

4.00คะแนน 1.82 คะแนน × 

4 
 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ตบช. 5/สมศ.) 

4.00คะแนน 4.13 คะแนน  

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
(ตบช 6/สมศ.) 

5คะแนน 5คะแนน/ 
ร้อยละ 24.79 

 

6 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ  
(ตบช 7/สมศ.) 
 

3.51คะแนน 0 คะแนน  × 

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 6 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 66.67     

ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 33.33 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาผลงานวิชาการของคณะ ได้แก่ การเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
 2. อาจารย์ควรให้ความร่วมมือในการเร่งผลิตผลงานวิชาการการและงานวิจัยให้มากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยฯ ควรเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาผลงานวิชาการของคณะ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้มากขึ้น เช่น จัดอาจารย์ที่ประสบการณ์    

ให้คําแนะนําช่วยเหลือ เป็นต้น 
 
ตาราง 37  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  
 
ลําดับท่ี 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ตบช. 3.1 /สกอ.คณะ) 5 ข้อ/ 

4 คะแนน 
6 ข้อ/ 

5 คะแนน 
 

2 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย(ตบช. 8/สมศ.) 

ร้อยละ 18/ 
3 คะแนน 

ร้อยละ 61/ 
5 คะแนน 

 

3 จํานวนผู้เข้ารับบริการ (งปม.) 1,099 คน 1,099 คน  

4 จํานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  (งปม.) 15 โครงการ 15 โครงการ  

5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ  
(งปม.) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  

6 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด     
(งปม.) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

7 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร  (งปม.) 

1,562,600 
บาท 

1,562,600 
บาท 

 

8 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 8 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100  

 
ตาราง 38  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ  
     

ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตบช. 

4.1 /สกอ.คณะ+ สถาบัน) 
 

5 ข้อ / 
4 คะแนน 

6 ข้อ / 
5 คะแนน 
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ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ตบช 

10 /สมศ.) 
3 ข้อ / 

3 คะแนน 
5 ข้อ / 

5 คะแนน 
 

3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติติทางศิลปะและวัฒนธรรม
(ดบช. 11/สมศ.) 

3 ข้อ / 
3 คะแนน 

5 ข้อ / 
5 คะแนน 

 

4 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 3 โครงการ 3 โครงการ  

5 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (สงป.) ร้อยละ90 ร้อยละ90  

6 โครงการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน (สงป.) ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 6 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100  

 
ตาราง 39  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ  

 
ลําดับท่ี 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

× ไม่บรรลุ เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอก

(ตบช.1.2/สกอ.คณะ) 
ร้อยละ 26/ 
3.30 คะแนน 

ร้อยละ 14.88/ 
1.86 คะแนน 

× 

2 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ(ตบช.1.3/สกอ.คณะ) 

ร้อยละ 23.64/ 
1.97 คะแนน 

ร้อยละ 19.83/ 
1.65 คะแนน 

× 

3 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
(ตบช. 5.1/สกอ.สถาบัน) 

5 ข้อ/ 
4 คะแนน 

6 ข้อ/ 
4 คะแนน 

 

4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (ตบช. 5.2/
สกอ.คณะ) 

5 ข้อ/ 
4 คะแนน 

5 ข้อ/ 
4 คะแนน 

 

5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
(ตบช. 13/สมศ) 

4.30 คะแนน 4.36 คะแนน  

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 5 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 60     

ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 40 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรทางด้านการขอผลงานทางวิชาการและด้านคุณวุฒิการศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทําผลงานวิชาการและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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4.  คณะวิทยาการจัดการ 

   ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี   
ของแต่ละยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 32 ตัวบ่งช้ี    
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตาราง 40  สรุปผลการประเมินด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558 คณะวิทยาการจัดการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 

จํานวนตัว
บ่งชี้ท้ังหมด 

จํานวนท่ี
บรรลุ

เป้าหมาย 

จํานวนท่ีไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

12 11 1 91.66 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ
อย่างมีคุณภาพ 

8 7 1 87.50 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ 5 5 0 100 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ทําบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมี
คุณภาพ 

3 3 0 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ 

4 4 0 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในระดับคณะท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 2 0 100 

รวม 34 32 2 94.11 
 
ตาราง 41  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 การบริหารคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

3 คะแนน 4 คะแนน  

2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 3 คะแนน 5 คะแนน  

3 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1) 3 คะแนน 5 คะแนน  

4 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.16.2) 3 คะแนน 4.80 คะแนน  

5 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17) 

3 คะแนน 4.08 คะแนน  

6 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี (สมศ.1) 

4.50 คะแนน 4.76 คะแนน  
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ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

7 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2) 

3.50 คะแนน 4.80 คะแนน  

8 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (สมศ.3) 

4.00 คะแนน 5.00 คะแนน  

9 การพัฒนาอาจารย์ (สมศ.14) 3.00 คะแนน 2.61 คะแนน × 
10 จํานวนนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาท่ีได้รับ

การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมโดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

3 คน 9 คน  

11 จํานวนกิจกรรมท่ีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ
ทางวิชาการท่ีหน่วยงานภายนอกจัดข้ึน 

3 โครงการ 3 โครงการ  

12 จํานวนกิจกรรมการพัฒนาคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ครบทุกด้าน 

5 โครงการ 10 โครงการ  

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 12 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 

91.67 ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 8.33 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 คณะควรมีการส่งเสริมในเร่ืองการพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการให้มี
จํานวนมากขึ้น 
 
ตาราง 42  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรล ุ
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

2 คะแนน 
 

5 คะแนน  

2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 2 คะแนน 5 คะแนน  
3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 2 คะแนน 3.98 คะแนน  
4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่     

(สมศ.5) 
3 คะแนน 5 คะแนน  

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์     (สมศ.6) 3 คะแนน 5 คะแนน  
6 ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ      (สมศ.7) 3 คะแนน 1.60 คะแนน × 
7 อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  2 คะแนน 2.88 คะแนน  
8 อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คะแนน 3.63 คะแนน  

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 8 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 7 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 87.55 

ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 12.50 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
 คณะควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีค่านํ้าหนักสูงขึ้น 
 
ตาราง 43  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 การบริการวิชาการแก่สังคม 2 คะแนน 5 คะแนน  
2 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.8) 
3 คะแนน 5 คะแนน  

3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.9) 

3 คะแนน 5 คะแนน  

4 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็น 1 
ภายในสถาบัน (สมศ.18.1) 

3 คะแนน 5 คะแนน  

5 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 
ภายในสถาบัน (สมศ.18.2) 

3 คะแนน 5 คะแนน  

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 5 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100  

  
ตาราง 44  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ทําบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 คะแนน 5 คะแนน  
2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 3 คะแนน 5 คะแนน  
3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 3 คะแนน 5 คะแนน   

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 3 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100  

 
ตาราง 45  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 การบริหารคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  

3 คะแนน 4 คะแนน  

2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 3 คะแนน 5 คะแนน  
3 การปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน      

(สมศ.13) 
4.30 คะแนน 4.37 คะแนน  
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ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

4 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด    
(สมศ.15) 

4.00 คะแนน 4.48 คะแนน  

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 4 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100  

 
ตาราง 46  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับคณะที่เอ้ือต่อการ 
                ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี ความสะอาด
ถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ การปรับแต่งและ
รักษาภูมิทัศน์ให้สวนงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สมํ่าเสมอ (สมศ.11) 

3.00 คะแนน 4.25 คะแนน  

2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และนักศึกษาต่อการให้บริการ
ของคณะวิทยาการจัดการ (5.1-4-5) 

3.00 คะแนน 4.21 คะแนน  

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 2 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100  

5.  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

    ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี   
ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 32 ตัวบ่งช้ี  
มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตาราง 47  สรุปผลการประเมินด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558 วิทยาลัยมวยไทยศกึษาและการแพทย์แผนไทย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 

จํานวนตัวบ่งชี้
ท้ังหมด 

จํานวนท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวนท่ีไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 11 4 7 36.37 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บริการวิชาการและส่งเสริมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

8 8 - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาการวิจัยด้านภูมิปัญญาไทย 6 5 1 83.33 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : บริหารจัดการองค์กรให้เป็นระบบ
และมีคุณภาพ 

7 6 1 85.71 

รวม 32 23 9 71.88 
 
ตาราง 48 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม    3.51 คะแนน 1.87 คะแนน ×  

2 อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก     3.30 คะแนน 2.27 คะแนน ×  

3 อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   2.50 คะแนน 0.51 คะแนน ×  

4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา   

4.00 คะแนน 0.00 คะแนน ×  

5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี   6 ข้อ 3.00   

6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ข้อ 6.00  

7 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1ปี 

4.50  คะแนน ร้อยละ  
97.16 

 

8 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

3.50  คะแนน 4.59  คะแนน  

9 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่       

- - - 

10 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

- - - 

11 การพัฒนาคณาจารย์  3.00  คะแนน ร้อยละ  2.63 × 
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ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 11 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 36.36 

ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 7 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 63.64 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การรับสมัครอาจารย์ควรกําหนดคุณวุฒิปริญญาเอกและหรือมีตําแหน่งทางวิชาการเท่าน้ัน หรือ

วุฒิปริญญาโท ที่กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
2. ส่งเสริมและผลักดัน ให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น เช่น    

จัดอบรมโดยการต้ังพ่ีเลี้ยงและมีผลตอบแทน 
3. พิจารณาแผนบริหารอาจารย์ให้มีความเหมาะสมกับค่า FTES ตามเกณฑ์ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 
4. รับอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ิมในสาขาที่ไม่ผ่านการประเมินหลักสูตร 

 
ตาราง 49  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  บริการวิชาการและส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 การบริการวิชาการแก่สังคม 4 6   

2 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

3.00  คะแนน ร้อยละ 
92 

  

3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก      

3.00  คะแนน 5  ข้อ   
 

4 ผลการชี้นํา  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   
ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็น 1 
ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1) 

3.00  คะแนน 5  ข้อ   
 

5 ผลการชี้นํา  ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 
ภายนอกสถาบัน (สมศ. 18.2) 

3.00  คะแนน 4  ข้อ   
 

6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 6 ข้อ   

7 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม   3.00  คะแนน 4  ข้อ  

8 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  3.00  คะแนน 5  ข้อ   

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 8 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตาราง 50  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาการวิจัยด้านภูมิปัญญาไทย 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์   

4 6 ข้อ   

2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.50 4.58   

3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 4 3.70 ×  

4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 3.00  คะแนน ร้อยละ  
19.33 

  
 

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์  3.00  คะแนน ร้อยละ  
20.86 

  
 

6 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ   3.00  คะแนน ร้อยละ 8.59   

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 6 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 83.33 

ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ควรจัดกระบวนการ การจัดการความรู้ (KM) เรื่องการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้ได้
คะแนนเพ่ิมมากขึ้น 

 
ตาราง 51 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  บริหารจัดการองค์กรให้เป็นระบบและมีคุณภาพ 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 การบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์    
แผนไทย 

4 ข้อ 5 ข้อ   
 

2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4 ข้อ 5  ข้อ   

3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน  4.30  คะแนน 4.42   

4 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  4.00 
คะแนน 

4.07  

5 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1) 

3.00  
คะแนน 

5  ข้อ  

6 ผลการพัฒนาบัณฑิตอัตลักษณ์ (สมศ.16.2) 3.00  
คะแนน 

4.80  
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ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

7 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

3.00  
คะแนน 

5  ข้อ  

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 7 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 85.71 

ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 14.29  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 วางแผนระบบประกันคุณภาพที่เป็นหลักฐานประกอบการประเมินโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

6.  บัณฑิตวิทยาลัย 

    ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี        
ของแต่ละยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 18 ตัวบ่งช้ี โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 

ตาราง 52  สรุปผลการประเมินด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558  บัณฑิตวิทยาลัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 

จํานวนตัวบ่งชี้
ท้ังหมด 

จํานวนท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวนท่ีไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
(Quality Educational Management) 

7 7 - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Research) 

N/A N/A N/A N/A 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
มีคุณภาพ (Quality Art and Culture) 

6 6 - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่าง
มีคุณภาพ (Quality Human resources) 

1 1 - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
อย่างมีคุณภาพ  (Quality  environment) 

2 2 - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน และ นานาชาติ อย่างมีคุณภาพ 
(Quality Preparing to  ASEAN Community) 

2 2 - 100.00 

รวม 18 18 - 100.00 
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ตาราง 53  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2558  บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ตบช.2.6/สกอ.7 ข้อ 
ได้ 5 คะแนน) 

7 ข้อ 7 ข้อ  

2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัด
ให้กับนักศึกษา (ตบช.2.8/สกอ.5ข้อได้ 5 คะแนน)   

5 ข้อ 5 ข้อ  

3 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
(ตบช.3.1/สกอ. 7 ข้อได้ 5 คะแนน)          

7 ข้อ 7 ข้อ        

4 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (ตบช. /3.2  สกอ. 
6 ข้อได้ 5 คะแนน) 

6 ข้อ 6 ข้อ        

5 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (ตบช.3/สมศ.ร้อยละ 50 ได้คะแนน 5) 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 29.70  

     6 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่  (ตบช.4/สมศ. ร้อยละ 100 ได้คะแนน 5) 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25  

7 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   
(ตบช.2.5/สกอ.7 ข้อได้ 5 คะแนน) 

6 ข้อ 7 ข้อ  

 
ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 7 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย จํานวน 7 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 

บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรเพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 29.70 
และผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 25  
          ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดบริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร   
ที่เป็นประโยชน์หลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เฟสบุ๊ค  บอร์ดประชาสัมพันธ์ แก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าอย่างต่อเน่ือง และมีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาชีพครู กิจกรรมศึกษาดูงานและพัฒนาการ
จัดการด้านเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติขั้นสูง
เพ่ือการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมอบรมการเขียนบทคัดย่อ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความ
จากงานวิจัย ตลอดจนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน โดยมี
กิจกรรมร่วมกัน  
 จุดที่ควรพัฒนา 

ควรจัดห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเน่ืองจากปัจจุบันกระจัดกระจายทําให้การควบคุมไม่ทั่วถึง 
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ตาราง 54 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  วิจัยอย่างมีคุณภาพ   

ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2558  บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(ตบช.4.1 /สกอ. 7 ข้อ+เพ่ิมเติม ข้อ 8ได้ 5 คะแนน) 

N/A N/A N/A 

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไมม่ีการประเมิน 
 

ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
          บัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติตามระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยนําคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556  
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  
 
ตาราง 55  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ  
 

ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2558  บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตบช.
6.1/สกอ.5 หรือ 6 ข้อ ได้ 5 คะแนน) 

5 ข้อ 5 ข้อ  

2 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 1 โครงการ 1 โครงการ  
3 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (สงป.) ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  
4 โครงการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน (สงป.) ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  
5 ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณ

ท่ีได้รับจัดสรร (สงป.) 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  

6 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 100 คน 120 คน  
 

ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 6 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน 6 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100               

บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพิธีไหว้ครูและ   
รดนํ้าดําหัว โดยดําเนินการตามระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 90  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 บัณฑิตวิทยาลัยขาดการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ 
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ตาราง 56  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ  
 

ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2558  บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  (ตบช.
2.4/สกอ. 7 ข้อได้ 5 คะแนน) 

5 ข้อ 7 ข้อ  

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 1 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100
บัณฑิตวิทยาลัยนําผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ตาราง 57  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ  
 

ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2558  บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ (ตบช.7.2/สกอ.  5 
ข้อ ได้ 5 คะแนน) 

5 ข้อ 5 ข้อ  

2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน(ตชว.
7.3 /ก.พ.ร. ตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง) 

5 ข้อ 5 ข้อ  

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 2 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100      
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร และสํานักงานให้ร่มรื่นสวยงามเป็นภาพลักษณ์  
ที่ดี และการติดต่อประสานงานในบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ทําให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ 
ดําเนินไปอย่างต่อเน่ืองและราบร่ืน ส่งผลให้การประสานงานในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจสามารถพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามไปด้วย 
 
ตาราง 58  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  :  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ อย่างมีคุณภาพ  
 

ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2558  บรรลุ 
× ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1 จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (สงป.) 10 คน 10 คน  
2 จํานวนสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 
1 สัญญา 1 สัญญา  

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 2 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยและ 100     
บัณฑิตวิทยาลัยได้ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายนอก จํานวน 1 สัญญา คือ โครงการทําความร่วมมือ
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ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรราชวิทยาลัย และได้มีกิจกรรมร่วมกันจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558       
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งน้ี  มีคณาจารย์และนักศึกษา 
จํานวน 2 คน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมและนําเสนอผลงานวิจัย  
 จุดที่ควรพัฒนา 
           ควรสง่เสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นสากลทุกหน่วยงาน 

7.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

   ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี
ของแต่ละยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 10 ตัวบ่งช้ี  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตาราง 59 สรุปผลการประเมินด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวน
ตัวบ่งชี้
ท้ังหมด 

จํานวนท่ี
บรรลุ

เป้าหมาย 

จํานวนท่ีไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : วิจัยอย่างมีคุณภาพ  
(Quality Research) 

5 5 - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Academic Service) 

5 5 - 100.00 

รวม 10 10 - 100.00 

 
ตาราง 60  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  วิจัยอย่างมีคุณภาพ 
 
ลําดับท่ี 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
6 ข้อ 

5 คะแนน 
6 ข้อ 

5 คะแนน 
 

2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.50 คะแนน 4.82 คะแนน  
3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 3.50 คะแนน 3.58 คะแนน  
4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ 
4.50 คะแนน 4.67 คะแนน  

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 5 คะแนน 5 คะแนน  

  
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 5 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยและ 100  
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     จุดแข็ง 
  สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย มีห้องปฏิบัติการงานวิจัย และมีการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัยมากขึ้น 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการถ่ายทอดกระบวนการ การจัดการความรู้ด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีการจดอนุสิทธิบัตรเพ่ิมมากขึ้น 
3. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์เชิงรุกให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสําคัญกับการวิจัย 
 

ตาราง 61 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  บรรลุ 

X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 

4 คะแนน 
6 ข้อ 

5 คะแนน 
 

2 ผลการนํ าความ รู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

5 คะแนน 5 คะแนน  

3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

 

4 จํานวนโครงการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 100  

5 ความพึงพอใจของผู้ รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการตามโครงการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดําเนินการ 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 90  

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 5 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยและ 100  
  

8.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

   ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี
ของแต่ละยุทธศาสตร์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 
9 ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตาราง 62  สรุปผลการประเมินด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ 
จํานวนตัวบ่งชี้

ท้ังหมด 
จํานวนท่ีบรรลุ

เป้าหมาย 
จํานวนท่ีไม่

บรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ (Quality Education 
Management) 

3  3  - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาบุคลากร และ
สวัสดิการอย่างมีคุณภาพ (Quality Human 
Resources) 

2  2  - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : จัดการสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Environment) 

2  2  - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน และนานาชาติอย่างมี
คุณภาพ (Quality Preparing to ASEAN 
Community) 

1  1  - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
(Quality ICT) 

1  1  - 100.00 

รวม 9  9  - 100.00 

 
ตาราง 63  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  3 ข้อ 5 ข้อ  

2 สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.61  

3 ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.96  

  
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 3 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยและ 100  
ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน              
ได้ดําเนินการให้มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร และส่งเสริมให้สาขาวิชา คณะได้ดําเนินการตาม
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แนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมเป็นกลไกหน่ึงในการขับเคลื่อน นอกจากน้ียังมีหน้าที่ประสานงาน 
พัฒนาสร้างระบบ และกลไกการรับนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีกระบวนการรับสมัครนักศึกษาที่สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์สามารถอธิบายได้ 

2. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศนักศึกษามาปรับปรุงคู่มือในปีถัดไป 
 
ตาราง 64  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ  
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 8 คน 8 คน  

2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 3.51 4.25  

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 2 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100             
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ จึงมีการสนับสนุนเงิน
งบประมาณ เพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
บุคลากร 8 คน ผลการปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น จํานวน 8 คน ผลความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 4.25  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้ตรงตามศักยภาพ  
2. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

 
ตาราง 65  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ  
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก 4.00 4.39  

2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.51 4.33  

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 2 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100              
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ยุทธศาสตร์ในเร่ืองการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก โดยมี           
ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน ผลการปฏิบัติงานเท่ากับ 4.39 คะแนน ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ           
ต้ังค่าเป้าหมาย 3.51 คะแนน ผลการปฏิบัติงาน 4.33 คะแนน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีกระบวนการดําเนินงานตามข้ันตอนของภารกิจหลัก โดยเน้นการมีประสิทธิภาพ 
2. ควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถเผยแพรใ่ห้แก่บุคคลภายนอก 

 
ตาราง 66  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  :  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และนานาชาติอย่างมีคุณภาพ 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนจาการร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 92.31  

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 1 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100             
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และนานาชาติอย่างมี
คุณภาพ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ จึงได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาอาเซียน เช่น ส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” สําหรับสายสนับสนุน รุ่นที่ 6 ซึ่งเป็น
การศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมธรรม ณ 
ประเทศลาว อบรมความรู้ด้าน IT และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเร่งรัดพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นภาษาเพ่ือใช้ในการสื่อสาร และการให้บริการด้านงาน

วิชาการและงานทะเบียน เพ่ือรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่จะมาติดต่อยังสํานักงานในอนาคต 
2. ควรมีการจัดทําสื่อแนะนําอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการนําเสนอมหาวิทยาลัย 

และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 
ตาราง 67  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  :  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศของสํานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3.51 4.30  
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 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 1 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100              
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียน
การสอน โดยหน่วยงานมีการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ไปใช้ในงานต่างๆ เช่น    
งานประกันคุณภาพการศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศของสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน รวมถึงการนําเอาผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของ

อาจารย์ และนักศึกษา 
2. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา มาปรับปรุงคู่มือในปีถัดไป 

9.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี
ของแต่ละยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จํานวน 29 ตัวบ่งช้ี  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตาราง 68  สรปุผลการประเมินด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 

จํานวนตัวบ่งชี้
ท้ังหมด 

จํานวนท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวนท่ีไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1: สนับสนนุการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

2 2 - 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2: สนับสนนุการวิจัย 1 1 - 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  2 2 - 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างมีคุณภาพ  

2 2 - 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการ
อย่างมีคุณภาพ 

5 5 - 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาอาคารสถานท่ีและการ 
จัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ 

2 2 - 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

1 1 - 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา 
 

6 5 1 83 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 

จํานวนตัวบ่งชี้
ท้ังหมด 

จํานวนท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวนท่ีไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สํานักฯ  

8 8 - 100 

รวม 29 28 1 96.55 

 
ตาราง 69  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่ 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
 

 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.50-4.49 

คะแนน 
3.95 คะแนน  

 

  
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 2 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100              

ตาราง 70  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  สนับสนุนการวิจัย 

 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่ 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
 

 

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 1 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100              

ตาราง 71  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ 

 
ลําดับท่ี 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 

X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 ระบบกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 
5 คะแนน 

5 ข้อ 
5 คะแนน 
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ลําดับท่ี 
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้ 

เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
 

 

  
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 2 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100              
 
ตาราง 72  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
 

 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.50 - 4.49 

คะแนน 
3.95 คะแนน 

 
 

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 2 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100              
 
ตาราง 73  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  :  พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 การบริหารหน่วยงานเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

ของหน่วยงาน 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
6 ข้อ 

5 คะแนน 
 

 
2 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร

ทุกระดับ 
6 ข้อ 4 
คะแนน 

7 ข้อ 
5 คะแนน 

 
 

3 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 
4 คะแนน 

6 ข้อ 
5 คะแนน 

 
 

4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 

5 ข้อ 
4 คะแนน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

 
 

5 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 4 ข้อ 
4 คะแนน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

 
 

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 5 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100              
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ตาราง 74  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  :  พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ 
 
ลําดับท่ี 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 

X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

  
 

2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.50-4.49
คะแนน 

3.95 คะแนน   
 

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 2 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100              
 

ตาราง 75  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  :  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
  

 

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 1 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100              
 
ตาราง 76  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  :  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
  

 
2 การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดําเนินการจัดการ

ความรู้ตามระบบ 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
×  

3 โครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายครอบคลุม 
ทุกพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70   

4 ความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ (MIS) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.2   

5 ความพึงพอใจต่อการใช้  e-Learning ร้อยละ 80 ร้อยละ 87.6   
6 ระดับคุณภาพของการให้บริการการศึกษาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ระดับ 4 ระดับ 4   

  
 



80 
 

 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 6 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้า 5 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 1 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 16.67  
 สําหรับตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุเป้าหมายคือ ตัวบ่งช้ี 2.2 การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบน้ัน สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการในฐานะเป็นผู้กํากับติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยสํานัก        
วิทยบริการฯ กําหนดตัวบ่งช้ีดังกล่าว เป็นตัวบ่งช้ีการดําเนินการของสํานักฯ และได้รับการตรวจประเมิน    
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ สํานักฯ 
ดําเนินการได้จํานวน 4 ข้อ พบว่า ยังขาดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการติดตามส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการกํากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการดําเนินการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบ  
 
ตาราง 77  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักฯ 

ลําดับ
ท่ี ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 การบริหารหน่วยงานเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

ของหน่วยงาน 
5 ข้อ 

4 คะแนน 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
 

 
2 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร

ทุกระดับ 
6 ข้อ 

4 คะแนน 
7 ข้อ 

5 คะแนน 
 

 
3 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 

4 คะแนน 
6 ข้อ 

5 คะแนน 
 

4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 5 ข้อ 
4 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน  
 

5 บริหารหน่วยงานเพ่ือการกํากับติดตามการเงินและ
งบประมาณของหน่วยงาน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

 
 

6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 4 ข้อ 
4 คะแนน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

 
 

7 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
(ตบช. 13/สมศ) 

4.30 คะแนน 4.49 คะแนน  
 

8 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด (สมศ.) 

4.00 คะแนน 4.66 คะแนน  
 

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9  
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 8 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100             
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10.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

   ผลการดําเนินงานด้านความสําเ ร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ          
ตามตัวบ่งช้ีของแต่ละยุทธศาสตร์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 
35 ตัวบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตาราง 78  สรุปผลการประเมินด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวน 
ตัวบ่งชี้
ท้ังหมด 

จํานวน 
ท่ีบรรลุ

เป้าหมาย 

จํานวน 
ท่ีไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality 
Academic Service) 

7 7  - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมี
คุณภาพ (Quality support and maintenance of Arts and 
Culture) 

12 12 - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพ เพ่ือ
ประสิทธิภาพของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (Quality Human 
Resources) 

6  6  - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(Quality Arts and Cultural Network Extension) 

5  5  - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่งานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน (Quality Local Culture Data 
Base) 

5  5  - 100.00 

รวม 35 35 - 100.00 

 
ตาราง 79  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  
 
ลําดับ

ท่ี 
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ 

เป้าหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 จํานวนผู้เข้ารับบริการ 230 คน 496 คน  
2 จํานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 2 โครงการ 2 โครงการ  
3 ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 75 ร้อยละ 82.75  
4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 75 ร้อยละ 85.25  
5 ผู้รับบริการนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 65 ร้อยละ 87.25  
6 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
7 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร 
325,000 บาท 325,000 บาท  
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 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 7 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100            
 
ตาราง 80  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ  
 
ลําดับ

ท่ี 
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ 

เป้าหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตบช. 
4.1 / สกอ.) 

6 ข้อ 
5 คะแนน 

7 ข้อ 
5 คะแนน 

 

2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ตบช.10 
/ สมศ.) 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

 

3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตบช.
11 / สมศ.) 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

 

4 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 2 โครงการ 2 โครงการ  
5 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  
6 โครงการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
7 ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรร 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  

8 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม 10,000 คน 15,510 คน  
9 ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรร 
600,000 บาท 600,000 บาท  

10 จํานวนโครงการเผยแพร่และเรียนรู้ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ 

1 โครงการ 1 โครงการ  

11 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่และเรียนรู้ทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียนหรือประเทศ
อ่ืนๆ 

30 คน 46 คน  

12 จํานวน MOU/สัญญาความร่วมมือกับหน่วยงานในประชาคม
อาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ 

1 สัญญา 1 สัญญา  

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 12 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100            
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ตาราง 81  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  พัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพ เพ่ือประสิทธิภาพของสํานักศิลปะ 
              และวัฒนธรรม  
 
ลําดับ

ท่ี 
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ 

เป้าหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 ระบบการพัฒนาบุคลากร (ตบช. 3.4 / ระดับสํานัก) 5 ข้อ 
5 คะแนน 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

 

2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัด หรือเข้าร่วม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร 

5 โครงการ/ 
กิจกรรม 

5 โครงการ/ 
กิจกรรม 

 

3 จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 8 คน 8 คน  
4 บุคลากรสามารถนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนา

มาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  

5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับ (ตบช. 3.1 / ระดับสํานัก) 

7 ข้อ 
5 คะแนน 

7 ข้อ 
5 คะแนน 

 

6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คะแนนเฉลี่ย 
4.90 

ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 
4.91 

ระดับดีมาก 

 

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 6 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100            
 
ตาราง 82  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ลําดับ

ท่ี 
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ 

เป้าหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดจากความร่วมมือกับเครือข่าย 5 โครงการ/ 
กิจกรรม 

5 โครงการ/ 
กิจกรรม 

 

2 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

5 เครือข่าย 5 เครือข่าย  

3 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน 1,700 คน  
4 จํานวน MOU/สัญญาความร่วมมือกับหน่วยงานในประชาคม

อาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ 
1 ฉบับ 1 ฉบับ  

5 จํานวนภูมิปัญญาท้องถ่ิน/องค์ความรู้ของชุมชนท่ีได้รับการ
เผยแพร่ 

2 คน 5 คน  

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 5 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100            
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ตาราง 83  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  :  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 ของท้องถิ่น  
 
ลําดับ

ท่ี 
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ 

เป้าหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/วิจัย เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุในท้องถ่ิน 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม  

2 จํานวนฐานข้อมูลของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีใช้ในการ
เผยแพร่ความรู้ 

1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล  

3 จํานวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูล 1,000 คน 1,200 คน  
4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์งานของสํานักศิลปะแลวัฒนธรรม 3 ช่องทาง 5 ช่องทาง  
5 การบรรลุผลความสําเร็จของโครงการ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 5 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100            

11.  สํานักงานอธิการบดี 

  ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ตามตัว
บ่งช้ีของแต่ละยุทธศาสตร์ของสํานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 26 ตัวบ่งช้ี      
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตาราง 84  สรุปผลการประเมินด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2558  สํานักงานอธิการบดี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวน 
ตัวบ่งชี้
ท้ังหมด 

จํานวน 
ท่ีบรรลุ

เป้าหมาย 

จํานวน 
ท่ีไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การบริหารจัดการและบริการอย่างมี
คุณภาพ (Quality Service & Management) 

14 14 - 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาอาคารสถานท่ีและการจัดการ     
ภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ (Quality Building and landscape 
Management) 

5 4 1 80.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมี
คุณภาพ (Quality & Human Resources) 

5 4 1 80.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างมีคุณภาพ  (Quality ICT) 

2 2 - 100.00 

รวม 26 24 2 92.31 
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ตาราง 85  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การบริหารจัดการและบริการอย่างมีคุณภาพ  
 
ลําดับ

ท่ี 
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 
X ไม่บรรลุ 

เป้าหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก 3 กิจกรรม 5 กิจกรรม  
2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ร้อยละ 80 ร้อยละ 89.54  
3 ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาหอพัก ร้อยละ 80 ร้อยละ 90.70  
4 ร้อยละของความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ตวช.7.3/
ก.พ.ร. ตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 96.26  

5 ร้อยละของความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุนเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ตชว.7.3) 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 84.25  

6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 ระดับ 5 ระดับ  

7 จํานวนโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 โครงการ 3 โครงการ  

8 ระดับร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

ระดับ 4 ระดัย 4.64  

9 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 6 ข้อ  

10 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 6 ข้อ 7 ข้อ  

11 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 4 ข้อ 5 ข้อ  

12 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 6 ข้อ  

13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4 ข้อ 5 ข้อ  

14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 ข้อ 4 ข้อ  

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 14 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100            
 
ตาราง 86  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ  
 
ลําดับท่ี 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ร้อยละของพ้ืนท่ีท้ังหมดมหาวิทยาลัยท่ีเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว ร้อยละ 35 ร้อยละ 60  
2 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําโครงการโซล่าฟาร์ม ร้อยละ 50 ร้อยละ 70  
3 จํานวนกล้าไม้เพาะชําไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 ต้น 10,000 ต้น 15,000 ต้น  
4 ระดับความสําเร็จของมาตรการการลดใช้พลังงาน ระดับ 4 ระดับ 3.50 X 
5 ร้อยละการดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ีเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.21  

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 5 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 80 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 1 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 20  
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 สําหรับตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ ตัวบ่งช้ี 2.4 ระดับความสําเร็จของมาตรการการลดใช้พลังงาน 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก รวมถึงการขยายพ้ืนที่ให้บริการทาง  
การศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)            
 
ตาราง 87 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ  
 
ลําดับท่ี 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 4 ข้อ 5 ข้อ  
2 ระบบและกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ระดับ 5 ระดับ 5  

3 ร้อยละของผลงานท่ีผ่านการประเมินสู่ตําแหน่งท่ีสูงข้ึน ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  

4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า 40 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 45.63 X 

5 จํานวนกิจกรรมท่ีมีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม  

 
 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 5 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 80 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 1 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 20  
  สําหรับตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ ตัวบ่งช้ี 3.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมงต่อปี เน่ืองจากสํานักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรงบประมาณจํากัดในการ
พัฒนาบุคลากร 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจน และกําหนดเป็นตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
ตาราง 88  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ  
 
 
ลําดับท่ี 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5 ข้อ  
2 จํานวนหน่วยงานท่ีมีเว็บไซต์ประจําหน่วยงาน 1 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน  
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 ผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 2 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ตาราง 89  สรุปผลการประเมินด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  
              พ.ศ. 2558 ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน (ค่านํ้าหนักร้อยละ 10) 
 

หน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการ
ประเมิน 

(ค่าคะแนน) 

จํานวนตัว
บ่งช้ี

ทั้งหมด 

จํานวนที่
บรรลุ

เป้าหมาย 

จํานวนที่ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

บรรลุ
ร้อยละ 

มหาวิทยาลัย 89 68 21 76.40 7.64 
คณะครุศาสตร ์ 13 9 4 69.23 6.92 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 19 15 4 78.95 7.90 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 45 37 8 82.22 8.22 
คณะวิทยาการจัดการ 34 32 2 94.11 9.41 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 32 24 8 75.00 7.50 
บัณฑิตวิทยาลัย 18 18 - 100.00 10.00 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 10 - 100.00 10.00 
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 9 9 - 100.00 10.00 
สํานักวิทยบริการฯ 29 28 1 96.55 9.65 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 35 35 - 100.00 10.00 
สํานักงานอธิการบดี 26 24 2 92.31 9.23 

ที่มา : ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
        (หนังสือที่ คตป.ว033/2558 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558) 
 
 จากตาราง 89 พบว่า หน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 มีจํานวน 4 หน่วยงาน คือ 1) บัณฑิต
วิทยาลัย 2) สถาบันวิจัยและพัฒนา 3) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ 4) สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม รองลงมาคือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 96.55 และ   
คณะวิทยาการจัดการ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 94.11 ตามลําดับ  
 
 ผลการดําเนินงานการพัฒนาคณาจารย์  
 ด้านการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจําทั้งหมด จํานวน 252 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 
ตุลาคม 2557) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63  และมีอาจารย์     
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 62 คน (ตําแหน่ง ผศ. 57 คน และ รศ. 5 คน) มีผลการประเมิน       
ด้านการพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 14)  2.34 คะแนน ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด  
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3. ด้านผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.) 
             ประจําปีการศึกษา 2557 (คา่น้าํหนักร้อยละ 10) 

 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะและวิทยาลัย และ
ระดับสํานักและสถาบัน รายละเอียดแสดงตามตาราง 89 และ 90 ตามลําดับ 
   
ตาราง 90  สรปุผลด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (เฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ.) ประจําปีการศึกษา 2557 
              ระดับมหาวิทยาลัย  คณะและวิทยาลัย (ค่านํ้าหนักร้อยละ 10) 
 

หน่วยงาน คะแนน ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิ
(ค่าคะแนน) 

มหาวิทยาลัย 4.05 ระดับดี 8.10 
คณะครุศาสตร ์ 3.73 ระดับดี 7.46 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.89 ระดับดี 7.78 
คณะวิทยาการจัดการ 4.02 ระดับดี 8.04 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.54 ระดับดี 7.08 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 3.53 ระดับดี 7.06 

ที่มา : รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/ วิทยาลัย            
ประจําปีการศึกษา 2557  : สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 จากตาราง 90  พบว่า ผลการประเมินด้านคุณภาพการศึกษาภายใน (เฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ.) ประจําปี
การศึกษา 2557  ผลการประเมินของทุกหน่วยงานเฉล่ียรวมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 7.59 คะแนน    

 

ตาราง 91  สรุปผลด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557  
       ระดับสํานักและสถาบัน (ค่านํ้าหนักร้อยละ 10) 
 

หน่วยงาน คะแนน ผลการประเมนิ 
ผลการประเมนิ
(ค่าคะแนน) 

บัณฑิตวิทยาลัย 4.37 ระดับดี 8.74 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.98 ระดับดีมาก 9.96 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.39 ระดับดี 8.78 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.66 ระดับดี 9.32 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4.91 ระดับดีมาก 9.82 
สํานักงานอธิการบดี 4.80 ระดับดีมาก 9.60 

ที่มา : รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน  ประจําปีการศึกษา 2557  
: สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
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 จากตาราง 91 พบว่า ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับสํานัก
และสถาบัน มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 9.37 คะแนน ซึ่งมีหน่วยงานท่ีมี    
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากจํานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
และสํานักงานอธิการบดี และผลการประเมินอยู่ในระดับดี จํานวน 3 หน่วยงาน 
 
ตาราง 92  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบส่วนที่ 1 : การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
              การบริหารงานของทุกหน่วยงาน (ค่านํ้าหนักร้อยละ 35) 
 

หน่วยงาน 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่าย

งบประมาณ 
(ค่าน้ําหนักร้อยละ 15) 

ความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผน
งบประมาณ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 
(ค่าน้ําหนักร้อยละ 10) 

ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 

2557 
(ค่าน้ําหนักร้อยละ 10) 

รวมค่าคะแนน 
(35 คะแนน) 

มหาวิทยาลัย 14.03 7.64 8.10 29.77 
คณะครุศาสตร ์ 11.51 6.92 7.46 25.89 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15.00 7.90 7.78 30.68 
คณะวิทยาการจัดการ 12.51 9.41 8.04 29.96 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 13.60 8.22 7.08 28.90 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 14.35 7.18 7.06 28.59 
บัณฑิตวิทยาลัย 13.04 10.00 8.74 31.78 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 15.00 10.00 9.96 34.96 
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 13.06 10.00 8.78 31.84 
สํานักวิทยบริการฯ 12.73 9.65 9.32 31.70 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 13.84 10.00 9.82 33.66 
สํานักงานอธิการบดี 14.19 9.23 9.60 33.02 
  
 จากตาราง 92 พบว่า จากจํานวนหน่วยงานท้ังหมด 12 หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา             
มีค่าคะแนนรวมสูงสุดในองค์ประกอบส่วนที่ 1 (34.96 คะแนน) หน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ได้คะแนนเต็ม 15 คะแนน จํานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา  หน่วยงานท่ีมีความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จํานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบส่วนท่ี 2 : ผลการปฏบิตัิงานตามพนัธกิจ (ค่าน้ําหนักร้อยละ 35) 
 

1. ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัย  

 ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและวิทยาลัย ใช้ผลการประเมิน     
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งช้ี สมศ.) รายละเอียดแสดงดังตาราง 93  
 

ตาราง 93  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลัย  
              ระดับคณะและวิทยาลัย (ค่านํ้าหนักร้อยละ 35) 
 

หน่วยงาน 

ผลการประเมิน 

ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
สมศ.1-4 

ด้านการ 
วิจัย       

สมศ.5-7 

ด้านการ
บริการ
วิชาการ   
สมศ.8-9 

ด้านการ   
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  
สมศ.10-11 

ค่าคะแนน
(ร้อยละ 35) 

(ค่าน้ําหนัก
ร้อยละ 10) 

(ค่าน้ําหนัก
ร้อยละ 10) 

(ค่าน้ําหนัก
ร้อยละ 8) 

(ค่าน้ําหนัก
ร้อยละ 7)  

มหาวิทยาลัย 8.48 7.67 8.00 7.00 31.15 
คณะครุศาสตร ์ 9.75 6.67 8.00 6.30 30.72 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9.43 9.53 8.00 6.30 33.26 
คณะวิทยาการจัดการ 9.70 7.73 8.00 7.00 32.44 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9.50 5.54 7.20 7.00 29.24 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 8.17 6.25 8.00 7.00 29.42 
ที่มา : รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง              
ประจําปีการศึกษา 2557 : สํานักงานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
หมายเหตุ   ด้านการผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีสมศ. 3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ (NA)  
ตัวบ่งช้ีสมศ. 4 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์ (NA) 
 
 จากตาราง 93 พบว่า ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ประจําปีการศึกษา 2557 ค่านํ้าหนักร้อยละ 35              
มหาวิทยาลัย ได้ค่าคะแนน 31.15 คะแนน  และคณะมีผลการประเมินเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ดังน้ี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามลําดับ 
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 2.  ระดับสาํนกัและสถาบัน 
 
      ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจในระดับสํานักและสถาบัน ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี สกอ . และตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี สมศ .              
ของมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีระดับหน่วยงานสนับสนุน รายละเอียดแสดง        
ดังตาราง 94 
 
ตาราง 94  ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับสํานักและสถาบัน  
              (คา่นํ้าหนักร้อยละ 35) 
 

หน่วยงาน 

ผลการประเมนิ 
ตามเกณฑ์     

ตัวบ่งช้ี สกอ. 
(ค่าน้ําหนัก        

ร้อยละ 15.75) 

ตามเกณฑ์    
ตัวบ่งช้ี สมศ. 

(ค่าน้ําหนัก 
ร้อยละ 12.25) 

ตามเกณฑ์    
ตัวบ่งช้ีระดับ
หน่วยงาน
สนับสนุน 

(ค่าน้ําหนักร้อยละ 7) 

รวม       
ค่าคะแนน   
( 35 คะแนน) 

บัณฑิตวิทยาลัย 0.00 9.19 6.12 15.31 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 14.50 11.67 6.97 33.14 
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 9.25 0.00 6.15 15.40 
สํานักวิทยบริการฯ 15.75 0.00 6.52 22.27 
สํานักศิลปะฯ 15.75 12.25 6.87 34.87 
สํานักงานอธิการบดี 10.11 7.50 6.72 24.33 
ที่มา : รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลัย  
และระดับหน่วยงานสนับสนุน : สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 จากตาราง 94 พบว่า ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับสํานักและ
สถาบัน เรียงลําดับผลการประเมินจากมากไปน้อยดังน้ี สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
บัณฑิตวิทยาลัย ตามลําดับ 
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องค์ประกอบส่วนท่ี 3 : คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
                            (ค่าน้ําหนักร้อยละ 15) 

  คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใช้ผลจากการศึกษาตามรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แสดงผลตามตาราง 95  
 
ตาราง 95  สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารเฉล่ียรวมทุกข้อทุกด้าน 
  ตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ค่านํ้าหนักร้อยละ 15) 
 

ผู้บริหาร 
จํานวนผู้
ประเมิน 

ผลการประเมนิ 

เฉลี่ย
รวม 

ความ 
หมาย 

ค่า
คะแนน 

ด้านคุณภาพ
การ

บริหารงาน 

ด้าน
คุณลักษณะ
ของผู้บริหาร 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. อธิการบดี 286 4.28 0.65 4.39 0.66 4.34 มาก 13.01 
2. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 282 3.92 0.76 4.01 0.79 3.97 มาก 11.90 
3. รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย 

แผน และงบประมาณ 281 3.99 0.73 
 

4.06 
 

0.76 4.03 
 

มาก 
 

12.08 
4. รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย  

บริการวิชาการฯ 283 4.05 0.73 
 

4.13 
 

0.76 4.09 
 

มาก 
 

12.27 
5. รองอธิการบดี ฝ่ายบุคคล  

ภูมิสถาปัตย์ และนิติการ 282 4.03 0.75 
 

4.09 
 

0.77 4.06 
 

มาก 
 

12.18 
6. รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาฯ  283 4.05 0.70 
 

4.11 
 

0.72 4.08 
 

มาก 
 

12.24 
7. ผู้ช่วยอธิการบดี            

ฝ่ายสร้างสรรค์ฯ  281 3.95 0.71 
 

4.02 
 

0.74 3.99 
 

มาก 
 

11.96 
8. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายส่งเสริม

สวัสดิภาพและสวัสดิการฯ 283 3.56 0.91 
 

3.59 
 

0.97 3.58 
 

มาก 
 

10.73 
9. คณบดีคณะครุศาสตร์ 24 4.05 0.70 4.17 0.68 4.11 มาก 12.33 
10. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 55 4.16 0.84 4.21 0.85 4.19 มาก 12.56 
11. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 32 3.52 0.89 3.50 0.97 3.51 มาก 10.53 
12. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 18 3.55 0.77 3.48 0.97 3.52 มาก 10.55 
13. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 12 4.35 0.61 4.36 0.60 4.36 มาก 13.07 
14. ผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทย 

 
23 3.84 0.85 4.24 0.65 4.04 มาก 12.12 
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ผู้บริหาร 
จํานวนผู้
ประเมิน 

ผลการประเมนิ 

เฉลี่ย
รวม 

ความ 
หมาย 

ค่า
คะแนน 

ด้านคุณภาพ
การ

บริหารงาน 

ด้าน
คุณลักษณะ
ของผู้บริหาร 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
15. ผู้อํานวยการสํานักงาน

อธิการบดี 
 

277 
 

3.92 
 

0.70 
 

3.98 
 

0.74 
 

3.95 
 

มาก 
 

11.85 
16. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมฯ 280 3.49 0.89 3.65 0.88 3.57 มาก 10.71 
17. ผู้อํานวยการสํานัก          

วิทยบริการฯ 275 3.98 0.73 
 

4.06 
 

0.77 4.02 
 

มาก 
 

12.06 
18. ผู้อํานวยการสํานักศิลปะฯ 274 3.91 0.70 3.97 0.74 3.94 มาก 11.82 
19. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยฯ 276 3.79 0.76 3.79 0.83 3.79 มาก 11.37 

 
  จากตาราง 95 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารเฉล่ียรวมทุกข้อ
ทุกด้านตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558           
ทุกตําแหน่งอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง 10.53 – 13.07 คะแนน หรือ 3.51 – 4.36 คะแนน 
 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารทุกตําแหน่งอยู่ในระดับมาก ยกเว้น 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนน 3.49 
คะแนน  
 ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารทุกตําแหน่งอยู่ในระดับมาก ยกเว้นคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนน 3.48 
และ 3.50 คะแนนตามลําดับ  
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณุภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร       
จากความคดิเห็นปลายเปิด 
 
 เน่ืองจากมีผู้ให้ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ      
ของผู้บริหารในจํานวนที่น้อยมาก และเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพียงบางตําแหน่ง  อย่างไรก็ตาม
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานจึงนําเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปลายเปิดเฉพาะฉบับของอธิการบดี
โดยสรุปข้อคิดเห็นที่มีข้อความเดียวกัน ดังน้ี  
  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของอธิการบดี 

1)  ควรมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็น   
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ 

2)  ควรพัฒนางานประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและประชาชนให้มากที่สุด     
เพ่ือประชาสัมพันธ์งานโดดเด่นของมหาวิทยาลัย  

3)  ควรบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ในเมืองให้เป็นที่ยอมรับ ศรัทธาของประชาชน และ     
สถานประกอบ 
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   ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อคุณลักษณะของอธิการบดี 
 1)  อธิการบดีมีคุณลักษณะเด่นในการส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง แต่ประเด็นความรู้บางประเด็นในกรณีที่ต้องทํางานเร่งด่วน อธิการบดีอาจถ่ายทอดความรู้      
เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติได้โดยตรง  
  
 จากผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารทุกตําแหน่งอยู่ใน        
ระดับมาก อย่างไรก็ตาม มีผู้บริหารบางตําแหน่งที่มีผลการประเมินในระดับปานกลางในด้านภาวะผู้นํา     
และการทํางานเป็นทีม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนด้านพฤติกรรมการรักษาวินัย 
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
  
องค์ประกอบส่วนท่ี 4 : การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
                            จากผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา (ค่าน้ําหนักร้อยละ 15) 
 
 จากผลการดําเนินงานตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 จํานวน 7 ประเด็นน้ัน คณะกรรมการได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าคะแนนดังน้ี 

1. ให้คะแนนการดําเนินการเป็น 10 คะแนน ถ้ามีการดําเนินการครบทุกประเด็น แต่ถ้าหากมีการ
ดําเนินการไม่ครบทุกประเด็น ให้คิดค่าคะแนนตามสัดส่วน (สําหรับสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสํานักงานอธิการบดี ไม่คิดค่า
คะแนนในประเด็นที่ 6) 

2. ให้คะแนนการดําเนินการเป็น 5 คะแนน ซึ่งใช้กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA เป็นแนวทาง 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยและหน่วยงานได้ค่าคะแนนผลการดําเนินงานจากการพิจารณา

รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานตามแบบ คตป.5 ดังน้ี 
 
ตาราง 96  ผลการประเมนิมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
             จากผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบส่วนที่ 4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
              (ค่านํ้าหนักร้อยละ 15) 
 

หน่วยงาน 
ผลการประเมนิ

ส่วนที่ 1 
ผลการประเมนิ

ส่วนที่ 2 
รวม 

(10 คะแนน) (5 คะแนน) (15 คะแนน) 
มหาวิทยาลัย 10 5 15 
คณะครุศาสตร ์ 7.1 4 11.1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 5 15 
คณะวิทยาการจัดการ 10 5 15 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8.6 4.5 13.1 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 7.1 3.5 10.6 
บัณฑิตวิทยาลัย 7.1 3 10.1 
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หน่วยงาน 
ผลการประเมนิ

ส่วนที่ 1 
ผลการประเมนิ

ส่วนที่ 2 
รวม 

(10 คะแนน) (5 คะแนน) (15 คะแนน) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 8.6 4.5 13.1 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 8.3 3.5 11.8 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 4.5 14.5 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 10 4.5 14.5 
สํานักงานอธิการบดี 5 4 9 
 
   จากตาราง 96 หน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินเต็ม 15 คะแนน มีจํานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ รองลงมาคือ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนผลการประเมิน 14.5 คะแนน ตามลําดับ 

  สรุปผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       
ค่านํ้าหนักร้อยละ 100 ตามองค์ประกอบการประเมินส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 มีผลการประเมิน                
สรุปดังตาราง 97 
 
ตาราง 97 สรุปผลคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
             ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค่านํ้าหนักร้อยละ 100) 
     

หน่วยงาน 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

รวม 
คะแนน   
เต็ม 5  

ระดับ
คุณภาพ 

ส่วนที่ 1      
กาบริหารงาน 
ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล
การบริหารงาน 

ส่วนท่ี 2     
ผลการ

ปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจ 

ส่วนที่ 3 
คุณภาพ   

การบริหารงาน
และ

คุณลักษณะ
ของผู้บริหาร 

ส่วนที่ 4 
การพัฒนา 

ปรับปรุงแก้ไข
ตาม

ข้อเสนอแนะ
ของ

คณะกรรมการ
จากผลการ

ประเมินในปีที่
ผ่านมา 

(ร้อยละ 35) (ร้อยละ 35) (ร้อยละ 15) (ร้อยละ 15) (ร้อยละ 100)   

มหาวิทยาลัย 29.77 31.15 13.01 15.00 88.93 4.45 ดี 
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หน่วยงาน 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

รวม 
คะแนน   
เต็ม 5  

ระดับ
คุณภาพ 

ส่วนที่ 1      
กาบริหารงาน 
ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล
การบริหารงาน 

ส่วนท่ี 2     
ผลการ

ปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจ 

ส่วนที่ 3 
คุณภาพ   

การบริหารงาน
และ

คุณลักษณะ
ของผู้บริหาร 

ส่วนที่ 4 
การพัฒนา 

ปรับปรุงแก้ไข
ตาม

ข้อเสนอแนะ
ของ

คณะกรรมการ
จากผลการ

ประเมินในปีที่
ผ่านมา 

(ร้อยละ 35) (ร้อยละ 35) (ร้อยละ 15) (ร้อยละ 15) (ร้อยละ 100)   

คณะครุศาสตร ์ 25.89 30.72 12.33 11.10 80.04 4.00 ดี 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 30.68 33.26 12.56 15.00 91.50 4.58 ดีมาก 
คณะวิทยาการจัดการ 29.96 32.44 10.55 15.00 87.95 4.40 ดี 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 28.90 29.24 10.53 13.10 81.77 4.09 ดี 
วิทยาลัยมวยไทยฯ 28.59 29.42 12.12 10.60 80.73 4.04 ดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 31.78 15.31 13.07 10.10 70.26 3.51 ดี 
สถาบันวิจัยฯ 34.96 33.14 11.37 13.10 92.57 4.63 ดีมาก 
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 31.84 15.40 10.71 11.80 69.75 3.49 พอใช้ 
สํานักวิทยบริการฯ 31.70 22.27 12.06 14.50 80.53 4.03 ดี 
สํานักศิลปะฯ 33.66 34.87 11.82 14.50 94.85 4.74 ดีมาก 
สํานักงานอธิการบดี 33.02 24.33 11.85 9.00 78.20 3.91 ดี 
 
หมายเหตุ เกณฑ์การแปลผลการประเมิน   
 คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง  ดี 
 คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
 คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 จากตาราง 97 จะเห็นว่า ผลการประเมินจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน           
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 12 หน่วยงาน ผลการประเมินมีค่าคะแนน ต้ังแต่ 
3.49 - 4.74 คะแนน  มีหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จํานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี จํานวน 8 หน่วยงาน และผลการประเมินระดับพอใช้ จํานวน 1 หน่วยงาน  
 
 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
เป็นการดําเนินการตามเจตนารมณ์ของมาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ที่ต้องการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็น
ต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหาร คณะกรรมการได้ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 
องค์ประกอบส่วนที่ 1 การบริหารงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน องค์ประกอบส่วนที่ 2    
ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ องค์ประกอบส่วนที่ 3 คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
องค์ประกอบส่วนที่ 4 การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากผลการประเมิน     
ในปีที่ผ่านมา โดยให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 35,35,15 และ 15 ตามลําดับ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
 
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 องค์ประกอบส่วนที่ 1  การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน 
1. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

   มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน
ทั้งสิ้น 336,016,800.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ จํานวน 318,584,769.55 บาท
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 94.81 มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.48 
คะแนน ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2558 เมื่อสิ้นไตรมาสท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 45.83 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.08 
คะแนน และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 94.81 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.47 คะแนน  

2. ด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
   ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ จากจํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 89 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน 68 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 
76.40 มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.64 คะแนน  

3. ด้านผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ.) 
ประจําปีการศึกษา 2557 
   ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ.) ของ
มหาวิทยาลัย เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.10 คะแนน 
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 องค์ประกอบส่วนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
  ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจในระดับมหาวิทยาลัย ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งช้ี สมศ.) เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 31.15 
คะแนน 

 องค์ประกอบส่วนที่ 3  คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
  คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของอธิการบดี เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ =4.34)
มีค่าคะแนนเท่ากับ 13.01 คะแนน 

 องค์ประกอบส่วนที่ 4 การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจาก     
ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา  
  มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าคะแนนเท่ากับ 15 คะแนน 

 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในระดับมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบทั้ง 4 
ส่วน คิดเป็นร้อยละ 88.93  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเท่ากับ 4.45 คะแนน  
 
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยงาน 

 องค์ประกอบส่วนที่ 1  การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน  
1. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับคณะ วิทยาลัย สํานักและ

สถาบัน จํานวน 11 หน่วยงาน ดังน้ี 
1) คณะครุศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

จํานวนทั้งสิ้น 8,532,848.72 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ จํานวน 6,914,536.32 
บาท ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 81.03 มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.10 
คะแนน ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 28.50 มีค่าคะแนนเท่ากับ 
1.30 คะแนน และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 81.03 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.11 คะแนน  

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนทั้งสิ้น 16,398,763.99 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
จํานวน 16,387,961.95 บาท ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 99.93 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 60.83 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.50 คะแนน และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 99.93 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.50 คะแนน  

3) คณะวิทยาการจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จํานวนทั้ งสิ้น 3,968,078.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ จํานวน 
3,455,259.00 บาท ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 87.08           
มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.71 คะแนน ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 
33.68 มีค่าคะแนนเท่ากับ 1.53 คะแนน และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 87.08 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.27 
คะแนน  
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4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนทั้งสิ้น 5,944,735.35 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
จํานวน 5,782,586.55 บาท ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 97.27 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.73 คะแนน ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 
30.25 มีค่าคะแนนเท่ากับ 1.37 คะแนน และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 97.27 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.50 
คะแนน  

5) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนทั้งสิ้น 4,778,118.35 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้น
ปีงบประมาณ จํานวน 4,714,180.65 บาท ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็น
ร้อยละ 98.66 มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.87 คะแนน ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นไตรมาสท่ี 2  
คิดเป็นร้อยละ 43.62 มีค่าคะแนนเท่ากับ 1.98 คะแนน และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 98.66 มีค่าคะแนน
เท่ากับ 2.50 คะแนน  

6) บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวนทั้งสิ้น 810,909.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ จํานวน 719,272.55 บาท 
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 88.70 มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.87 
คะแนน ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 40.84 มีค่าคะแนนเท่ากับ 
1.86 คะแนน และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 88.70 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.31 คะแนน 

7) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จํานวนทั้ งสิ้น 4,513,400.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ จํานวน 
4,511,218.62 บาท ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 99.95           
มีค่าคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 
56.82 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.50 คะแนน และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 99.95 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.50 
คะแนน  

8) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนทั้งสิ้น 1,370,798.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
จํานวน 1,300,474.95 บาท ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 94.87 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.49 คะแนน ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 
24.32 มีค่าคะแนนเท่ากับ 1.11 คะแนน และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 94.87 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.47 
คะแนน  

9) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนทั้งสิ้น 20,969,085.75 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
จํานวน 20,948,191.18 บาท ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 99.90 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.99 คะแนน ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 
5.36 มีค่าคะแนนเท่ากับ 0.24 คะแนน และไตรมาสท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 99.90 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.50 
คะแนน  

10) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จํานวนทั้งสิ้น 1,106,400.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ จํานวน 
1,106,399.80 บาท ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100             
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มีค่าคะแนนเท่ากับ 10.00 คะแนน ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 
29.47 มีค่าคะแนนเท่ากับ 1.34 คะแนน และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.50 
คะแนน  

11) สํานักงานอธิการบดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จํานวนทั้งสิ้น 262,378,341.56 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ จํานวน 
248,337,494.59 บาท ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 94.65        
มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.46 คะแนน ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 
49.71 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.26 คะแนน และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 94.65 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.46 
คะแนน  

2. ด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
   ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับคณะและวิทยาลัย จํานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์ มีจํานวนตัว
บ่งช้ีทั้งหมด 13 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน 9 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 69.23 มีค่าคะแนนเท่ากับ 6.92 
คะแนน  2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 19 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน 15 
ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 78.95 มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.90 คะแนน 3) คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนตัวบ่งช้ี
ทั้งหมด 34 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน 32 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 94.11 มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.41 
คะแนน 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 45 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน 
37 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 82.22 มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.22 คะแนน 5) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์
แผนไทย มีจํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 32 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน 23 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 71.88            
มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.18 คะแนน และ 6) บัณฑิตวิทยาลัย มีจํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 18 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมาย
จํานวน 18 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน  
   ผลการดําเนินงานด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับสํานักและสถาบัน จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา        
มีจํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 10 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน 10 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าคะแนน
เท่ากับ 10 คะแนน 2) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีจํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 9 ตัวบ่งช้ี บรรลุ
เป้าหมายจํานวน 9 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน 3) สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 29 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน 28 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 
96.55 มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.65 คะแนน 4) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีจํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 35 ตัวบ่งช้ี 
บรรลุเป้าหมายจํานวน 35 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน และ 5) สํานักงาน
อธิการบดี มีจํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 26 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน 24 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 92.31       
มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.23 คะแนน  

3. ด้านผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557  
   ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและวิทยาลัย จํานวน     
6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์ เฉลี่ยรวมอยู่ ในระดับดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.46 คะแนน                 
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.78 คะแนน                   
3) คณะวิทยาการจัดการ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.04 คะแนน 4) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.08 คะแนน 5) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
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การแพทย์แผนไทย เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.06 คะแนน และ 6) บัณฑิตวิทยาลัยเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.74 คะแนน 
   ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักและสถาบัน จํานวน 5 
หน่วยงาน ได้แก่ 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.96 คะแนน     
2) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 8.78 คะแนน 3) สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.32 คะแนน 4) สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.82 คะแนน และ 5) สํานักงาน
อธิการบดี เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 9.60 คะแนน 

 องค์ประกอบส่วนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
  ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจระดับคณะและวิทยาลัย จํานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะ      
ครุศาสตร์ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 30.72 คะแนน 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 33.26 คะแนน 3) คณะวิทยาการจัดการ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 32.44 คะแนน 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 29.24 คะแนน 5) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 29.42 คะแนน และ 6) บัณฑิตวิทยาลัย เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 15.31 
คะแนน 
  ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ระดับสํานักและสถาบัน จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 33.14 คะแนน 2) สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปรับปรุง มีค่าคะแนนเท่ากับ 15.40 คะแนน 3) สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 22.27 คะแนน 4) สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 34.87 คะแนน และ 5) สํานักงาน
อธิการบดี เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเท่ากับ 24.33 คะแนน 

 องค์ประกอบส่วนที่ 3  คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
  คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ 1) คณบดีคณะครุศาสตร์ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าคะแนนเท่ากับ 12.33 คะแนน 2) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าคะแนนเท่ากับ 12.56 คะแนน 3) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 
10.55 คะแนน 4) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 
10.53 คะแนน 5) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 13.07 คะแนน         
6) ผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 
12.12 คะแนน 7) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 11.37 
คะแนน 8) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 
10.71 คะแนน 9) ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก         
ค่าคะแนนเท่ากับ 12.06 คะแนน 10) ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก      
ค่าคะแนนเท่ากับ 11.82 คะแนน และ 11) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก       
ค่าคะแนนเท่ากับ 11.85 คะแนน  
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 องค์ประกอบส่วนที่ 4 การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ         
จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา  
  ผลการดําเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 จํานวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์ มีค่าคะแนน 11.10 คะแนน 2) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีค่าคะแนน 15 คะแนน 3) คณะวิทยาการจัดการ มีค่าคะแนน 15 คะแนน 4) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีค่าคะแนน 13.10 คะแนน 5) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ มีค่าคะแนน 10.60 คะแนน 6) 
บัณฑิตวิทยาลัย มีค่าคะแนน 10.10 คะแนน 7) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีค่าคะแนน 13.10 คะแนน 8) สํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ มีค่าคะแนน 11.80 คะแนน 9) สํานักวิทยบริการฯ มีค่าคะแนน 14.50 คะแนน 10) สํานัก
ศิลปะฯ มีค่าคะแนน 14.50 คะแนน และ 11) สํานักงานอธิการบดี มีค่าคะแนน 9 คะแนน 
 
 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในระดับหน่วยงาน ตามองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน 
ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80.04 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเท่ากับ 4.00            
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 90.73 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 
4.54 คะแนน 3) คณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 87.95 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเท่ากับ 
4.40 คะแนน 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 81.77 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี    
ค่าคะแนนเท่ากับ 4.09 คะแนน 5) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย คิดเป็นร้อยละ 80.73    
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเท่ากับ 4.04 คะแนน 6) บัณฑิตวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 70.26      
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเท่ากับ 3.51 คะแนน 7) สถาบันวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 92.57 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 4.63 คะแนน  8) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
คิดเป็นร้อยละ 69.75 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเท่ากับ 3.49 คะแนน 9) สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 80.53 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเท่ากับ 4.03 คะแนน 
10) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 94.85 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 
4.74 คะแนน  และ 11) สํานักงานอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 78.20 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก         
ค่าคะแนนเท่ากับ 3.91  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไปดังน้ี 

 ข้อเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

 การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน 
  ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. การประมาณการรายได้กับรายได้ที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความแตกต่าง
กันมาก มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานไม่สอดคล้องกับรายได้ที่รับจริง จึงควรมีหลักการและ
วิธีการในการประมาณการงบประมาณเงินรายได้ที่ใกล้เคียงการประมาณการมากที่สุด 
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2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ที่มีอยู่ให้เหมาะสมและเพียงพอกับการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

3. ควรมีการกํากับติดตามให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกําหนด 
โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2   

  ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
  ด้านการจัดการศึกษา 

1. ควรพัฒนามาตรฐานหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ        
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ที่กําหนดไว้ 

2. ควรมีการพัฒนาและขับเคล่ือนการจัดต้ังศูนย์อาเซียนให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์      
และเป้าหมายที่ กําหนด การเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษา โดยเฉพาะภาษาพม่าซึ่งเป็นภาษา           
ของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดราชบุรี เพ่ือรองรับคนที่จะเข้าไปทํางานในประเทศเมียนมาร์ 

3. การประเมินภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนานักศึกษา ควรจะมีใบรับรอง
สําหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ 

 ด้านการวิจัย 
1. โครงการ “หน่ึงอาจารย์ หน่ึงงานวิจัย” เป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านคุณภาพและ      

ด้านปริมาณเพ่ือให้มีงานวิจัยที่เพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามให้อาจารย์
ดําเนินการวิจัยตามนโยบาย ที่กําหนด 

2. ควรมีการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่อาจารย์ที่เข้าใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
    ด้านการบริการทางวิชาการ 

1. ควรมีการผลักดันให้บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน 

2. ควรมีแนวทางในการติดตามผลการให้บริการ และนํามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร   
    ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ควรหาทางผลักดันให้นักศึกษาสามารถบูรณาการวิชาชีพกับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
 
   คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
   ด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมีผลงานและ
ตําแหน่ง ทางวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตําแหน่งหรือต่อสัญญาจ้างอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2. จากผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารทุกตําแหน่ง   
อยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม มีผู้บริหารบางตําแหน่งที่มีผลการประเมินในระดับปานกลางในด้านภาวะผู้นํา     
และการทํางานเป็นทีม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนด้านพฤติกรรมการรักษาวินัย 
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะโดยตรง ซึ่งเป็นคณะกรรมการ       
อีกชุดหน่ึงที่แยกจากคณะกรรมการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือทําหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิน  ผลงานได้อย่างละเอียด ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานมากย่ิงขึ้น 

2. ควรมีการกําหนดนโยบายที่เป็นจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์สําคัญโดยสภามหาวิทยาลัยหรือผ่าน   
การประชุมของคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และสื่อสารให้ผู้บริหารทุกระดับ อาจารย์และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือความเป็นเอกภาพและความชัดเจนในทิศทางการบริหารงาน           
ของมหาวิทยาลัย 

3. ควรมีการกํากับติดตามการใช้พลังงาน ตามมาตรการลดใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยตาม
นโยบายของรัฐบาล และควรกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือวัดผลการลดใช้พลังงานเป็นรายคณะหรือรายอาคาร         
เช่น ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าแยกตามคณะ เป็นต้น 

4. ควรสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ิมขึ้น และส่งเสริมให้มีการประกวด  
สํานักงานสีเขียวเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ได้มาตรฐาน 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการประเมินผลงานในครั้งต่อไป 
ควรกําหนดกรอบการประเมิน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย      

เป็น 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 องค์ประกอบส่วนที่ 1  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์ประกอบส่วนที่ 2  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี และผลการประเมิน     

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 องค์ประกอบส่วนที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 องค์ประกอบส่วนที่ 4  การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
 ซึ่งสัดส่วน นํ้าหนักในการประเมินอาจจะกําหนดเป็น 30:40:20:10  
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คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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 และงบประม
โทพัสกร  
ตราจารย์ณฐพ
ราณี  

ตรวจสอบ แล

นุกรรมการติดต
-

ทยาลัยราชภัฏ
ตรวจสอบ แล
 คณะ ส่วนราช
้ในมาตรา ๕
าชภัฏหมู่ บ้าน
น  

นอนุกรรมก
กรรมการที่ก
เติมอนุกรรม
ของมหาวิทย
ยาลัยราชภัฏห
  จึงยกเลิกคํา
อมบึง ที่ ๑/๒
นผลงานของมห

สอบ และประ

 กุห
พรภัทร์ อิน

 คท
 มจีั
 แส
 มถี
 เพช

มาณ 
 ดว

พรภัทร์ อิน
 สขุ

 

ละประเมินผล
ที่  ๑/๒๕๕

ตาม ตรวจสอบ
----------------

ฏหมู่บ้านจอม
ะประเมินผล
ชการ หรือหน่
๕๐ แห่งพระร
นจอมบึง ว่า

ารที่กํากับดูแ
กํากับดูแลงา
มการด้านงา
ยาลัยเป็นไปอ
หมู่บ้านจอมบึ
สั่งคณะกรรม
๕๕๖ และคํา
หาวิทยาลัย ดั

ะเมินผลงานข

หลาบซ้อน  
นทร์ศิริพงษ์  
ทาวัชรกุล  
จนัทร์  
สงภู   
ถาวร   
ชรเทียนชัย  

งดาว  
นทร์ศิริพงษ์  
ขเกษม  

 

ลงานของมหา
๕๘ 
บและประเมินผ
---- 

มบึง ได้มีคําสั
งานของมหาวิ

น่วยงานที่เรียก
ราชบัญญัติม
ด้วยการติดต

แลงานด้านจั
านด้านนโยบ
านประกันคุณ
อย่างมีประสิท
บึง ว่าด้วยการ
มการติดตาม ต
าสั่งที่ ๒/๒๕๕
ดังน้ี 

ของมหาวิทยา

ประธาน
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม

ประธาน
อนุกรรม
อนุกรรม

าวิทยาลัยราช

ผลงานของมหา ิ

สั่งสภามหาวิท
วิทยาลัย เพ่ือ
กช่ืออย่างอ่ืนที่
มหาวิทยาลัย
ตาม ตรวจส

จัดการศึกษาไ
บาย แผน แล
ณภาพการศึ
ทธิภาพ อาศัย
ติดตาม ตรวจ

 ตรวจสอบ แล
๕๖  และแต่ง

าลัย 

นอนุกรรมการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการและเลขา

นอนุกรรมการ 
มการ 
มการ 

/

ชภัฏหมู่บ้านจ

าวิทยาลยั 

ทยาลัยที่ ๓๐
อทําหน้าที่ปร
ที่มีฐานะเทียบ
ราชภัฏ พ.ศ

สอบ ประเมิน

ได้ขอลาออก
ละงบประมา
ึกษา  ดังน้ัน
ยอํานาจตาม
จสอบ ประเมิน
ละประเมินผล
งต้ังคณะอนุก

 

านุการ 

 

/ ๔. นางสาว.
 

จอมบึง 

๐/๒๕๕๖     
ะเมินผล   
เท่าคณะ

ศ.๒๕๔๗      
นผลงาน      

ก และม ี     
าณ และ      
นเพ่ือให ้     
ความใน      
นผลงาน
ลงานของ
รรมการ

... 

      
        

     
          
           
      



 
 

๔
๕
๖

ด้านจั
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ด้านวิ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หน้าที
๑

หัวหน้
๒

ในกฎ
๓

ที่คณ
ตรวจส

๔

 

 

๔. นางสาวเอ่ี
๕. นางสาววิช
๖. นางสาวศริิ

จัดการศึกษาแ
๑. นางสาวชูศ
๒. ผู้ช่วยศาส
๓. ผู้ช่วยศาส
๔. อาจารย์ ด
๕. นางสาวธา
๖. นางสุพัตร
๗. นางสาวลัก
๘. นางสาวสิริ
๙. นางชุติมา 

วิจัย บริการวิช
๑. ผู้ช่วยศาส
๒. ผู้ช่วยศาส
๓. ผู้ช่วยศาส
๔. นางสาวกา
๕. นางถิรดา 
๖. นางสาวฤท
๗. อาจารย์ชล

ที่ของคณะอนุ
๑. เสนอแนะ
น้าส่วนราชการ
๒. ดําเนินการ
หมาย และข้อ

๓. รวบรวมข้
ะอนุกรรมกา
สอบ และประ
๔. ดําเนินการ

 
ทั้งน้ี 

อ่ียมฤทธ์ิ  
ชชุดา    
ริรัตน์  

และประกันคุณ
ศรี   
ตราจารย์ ดร.
ตราจารย์อัจฉ
ดร.เชิดชัย  
าราพร  
า   
กคนา  
ริพร  
   

ชาการ ทํานบุํ
ตราจารย์หรร
ตราจารย์ชฎา
ตราจารย์เบญ
านต์สิรี  
   
ทัย  
ลธิชา  

นุกรรมการ 
ะหลักเกณฑ์แ
ร มหาวิทยาลั
รติดตาม ตรวจ
อบังคับมหาวิท
ข้อมูลและข้อ
ารได้รับมอบ
ะเมินผลงานขอ
รอ่ืน ๆ ตามท่ีค

้ ต้ังแต่วันที ่ ๓

สั่ง  

 รัต
 จุล
 แก้

ณภาพการศกึษ
 อุด

ชัชวาล แอ
ฉรียา โชติ

 ธุระ
 ไชย
 หม
 พัน
 นัน
 ชงส

บาํรุงศิลปะแล
ษา  ผล
าพร  โพค
ญจา  ลิขิ

 ปา
 โสม
 เช้า
 พัน

ละวิธีการในก
ัย และอธิการบ
จสอบและประ
ทยาลัยฯ 
อเท็จจริงในก
หมายเพ่ือมา
องมหาวิทยาลั
คณะกรรมการ

๓๐  กันยายน 

   ณ  วันที่  ๗

            
            

-๒-

นานนท์  
ลแสน  
ก้วเขียว  

ษา 
ดมกุศลศรี  
อร่มหล้า  
ติกลาง  
ะแพง  
ยศรี   
มายเก้ือ  
นธ์ไทย  
นยา   
สกุล   

ละวัฒนธรรม 
ลาทร   
คัยสวรรค์  
ขิตย่ิงวรา  
านสวัสด์ิ  
มนัส   
าช่ืน   
นธ์สว่าง  

การติดตาม ต
บดี 
ะเมนิผลของสว่

การปฏิบัติงา
าวิเคราะห์ แล
ลยัฯ ประจําปีง
รติดตาม ตรวจ

 พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗  ตุลาคม  พ.

   (ผู้ช่วย
   ประธานกรร
             ของ

อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม

ประธาน
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม

 
ประธาน
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม
อนุกรรม

ตรวจสอบ แล

วนราชการ แล

นของส่วนรา
ละจัดทําราย
งบประมาณ ๒
จสอบ และปร

 

.ศ. ๒๕๕๘ 

ยศาสตราจารย
รมการติดตาม
งมหาวิทยาลัย

มการ 
มการ 
มการและเลขา

นอนุกรรมการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการและเลขา
มการและผู้ช่วย

นอนุกรรมการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการและเลขา

ละประเมินผล

ละมหาวิทยาลั

าชการ และม
งานเสนอคณ

๒๕๕๖ ตามระ
ระเมินผลมอบห

ย์ ดร.ปัญญา  
ม ตรวจสอบ แ
ยราชภัฏหมู่บ้า

านุการ 

 

านุการ 
ยเลขานุการ 

 

านุการ 

ลงานของส่วน

ลยัตามวิธีการที

มหาวิทยาลัย
ณะกรรมการ 
ยะเวลาที่กําห
หมาย 

  การพานิช) 
 และประเมินผ
านจอมบึง 

นราชการ 

ที่กําหนด

ยในด้าน      
 ติดตาม 
หนด 

ผลงาน 

         



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

สรุปการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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แบบสรปุการสัมภาษณผ์ู้บรหิาร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

วันจันทรท์ี่ 18 มกราคม 2559  เวลา 09.30 – 11.00 น. 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์กลุ่ม............................................ 

 
องค์ประ
กอบท่ี 

ประเด็นคําถามหลัก สรุปข้อมูลการสัมภาษณ ์ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปี งบประมาณ  2558 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน มี
การกําหนดยุทธศาสตร์ที่เป็น
จุดเน้นในการพัฒนาในเร่ือง
ใดบ้าง และมีผลสําเร็จอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุด เ น้นหรือ ยุทธศาสต ร์ที่ ให้
ความสําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

1. ด้านหลักสูตร ดําเนินการ 
ปรับปรุงหลักสูตร จัดทําหลักสูตรทุก
หลั กสู ต ร ใ ห้ ผ่ าน เกณฑ์ประ กัน
คุณภาพ ตามท่ี สกอ. กําหนด  

ผลการดําเนินงาน คือ ในปี 
2558 มีการปรับปรุงหลักสูตร แต่ยัง
ไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร และมีบาง
คณะที่หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ สกอ.
ค่อนข้างเยอะ เ น่ืองจากไม่มีการ
กํากับติดตามจากผู้บริหารในระดับ
คณะ การปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามผังกระบวนการที่ กําหนด  ซึ่ง
หากไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร จะทํา
ใ ห้ ไ ม่ ส ามารถ รับ นักศึ กษา ใน ปี
การศึกษาใหม่ได้ ประกอบกับการ
ปรั บ เ ปลี่ ย น เ กณ ฑ์ก า รประ กั น
คุณภาพการศึกษาของ  สกอ .  ที่
กํ าหนดใ ห้มี ก ารประ เ มินระ ดับ
หลักสูตรเป็นปีแรก  ซึ่ งส่วนใหญ่
ปัญหาที่พบ คือ ด้านศักยภาพของ
อาจารย์ ผลงานของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
กําหนด   ระยะเวลาท่ีรับอาจาร
ประจําหลักสูตรเข้ามาใหม่อายุงานไม่
ถึง 9 เดือน หรือบางหลักสูตรอยู่
ระหว่างการตรวจสอบและรับรอง

1. ค ว ร มี ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณ (เงินรายได้) ที่มีอยู่ให้
คุ้มค่าและเพียงพอในการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

2. ควรมีการกํากับติดตามการ
ใช้พลังงาน  ตามมาตรการลดใช้
พลังงานของมหาวิทยาลัย 

3. ในด้านการบริหารงาน ควรมี
ก า ร ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ
ประเมินผลงานของคณะโดยตรง ซึ่ง
มิใช่คณะกรรมการที่ประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากคณะ
ดําเนินการตามพันธกิจหลักทั้ง 4 
ด้านของมหาวิทยาลัย 

4. การพัฒนามาตรฐานหลักสูตร 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ ต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ  สกอ . 
กําหนด 

5. ควรมีการส่ือสารจุดเน้นที่เป็น
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  
ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง มห า วิ ท ย า ลั ย 
ผู้บริหารระดับหน่วยงาน อาจารย์
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ทราบอย่างทั่วถึง 

6. ควรมีการกํากับและติดตาม ให้
มีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส
ที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 (ตามวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
80) ให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาล

อธิการบดี 
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หลักสูตรโดย สกอ. 
ซึ่ งคณะที่มีผลการประเมินระดับ
หลักสูตรดีที่สุดคือ คณะวิทยาศาสตร์
ฯ แต่ยังมีบางประเด็นที่ ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ และสําหรับคณะที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 100% คือ คณะ
วิทยาการจัดการ  

2. ด้านห้องเรียนและสิ่งอํานวย
ความสะดวก  

ด้ านห้อง เ รียนไ ด้แ ก้ ปัญหา
เรียบร้อยแล้ว ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกได้รับอนุมัติงบประมาณจาก
สภามหาวิทยาลัย และงบกระตุ้น
เศรษฐกิจ (งบประมาณ 16,761,100 
บาท จํานวน 34 โครงการ )  ทํา
ถนนลาดยางภายในมหาวิทยาลัย  
เทคอนกรีตที่จอดรถ ทาสีอาคาร  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาอาคาร
สถานที่ และการจัดการภูมิทัศน์
อย่างมีคุณภาพ 

ปี  2 5 5 8  เ น้ น ก า ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยที่ย่ังยืน (Sustainable 
University) บนพ้ืนฐานเรื่ องการ
จัดการสิ่งแวดล้อม     ต่อยอดด้วย
เรื่องการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า 
การกําจัดขยะและการนํากลับมาใช้
ใหม่ และการสร้างความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ  ( Educate)  ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนักให้แ ก่ บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย โดยให้คําว่า “Green” 
เข้าไปอยู่ในหัวใจ มีการลงนามความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ที่เป็น
เครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ 

กําหนด 
7. การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

มหาวิทยาลัยที่ย่ังยืน (Sustainable 
University) และมหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green University) 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ปี 2559 โดยเชิญมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า (มจธ.) มาให้
ความรู้แ ก่ผู้บริหารและบุคลากร 
เพ่ือให้เข้าใจคําว่า มหาวิทยาลัยที่
ย่ั ง ยืน  และมหา วิทยาลัยสี เขี ยว 
นําไปสู่โครงการ Green Office ซึ่ง
ขั บ เ ค ล่ื อน ไปสู่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่  5 
พัฒนาระบบบริหาร จัดการใ ห้มี
คุณภาพ  เ ช่ือมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
โดยการสื่ อสารใ ห้ผู้ บริหารและ
คณบดีทราบ ในการประชุมจัดทํา
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยให้
ผนวกสิ่ ง เหล่ า น้ี เข้ า กับแผนการ
พัฒนาขอ งหน่ ว ย ง าน ย่ อ ย  แ ต่
เ น่ืองจากระบบการทํ า งานของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ใหญ่ คือ ยังไม่ได้
กระจายทรัพยากรท้ัง 100% ไปยัง
หน่วยงานย่อยระดับคณะ ซึ่งทําให้
บางคณะที่ยังไม่เข้าใจ เกิดความรู้สึก
ว่ามหาวิทยาลัยจัดสรรเงินให้คณะ
น้อย คณะจึงไม่สามารถดําเนินการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือตาม
พันธกิจได้  ซึ่งการบริหารจัดการที่
ส่วนกลางยังต้องดําเนินการอยู่ เช่น 
เ รื่ อ ง ต้ น ทุ น ก า ร จ้ า ง ค น ด้ ว ย
งบประมาณเงินรายได้ จากเดิมที่เคย
มอบให้แต่ละหน่วยงานนําไปบริหาร
จัดการ  แต่เ น่ืองจากไม่สามารถ
ควบคุมดูแลได้ คือ มีการจ้างคนโดย
ที่ไม่จําเป็น จึงต้องนํากลับมาบริหาร
จัดการในภาพรวม และให้แต่ละ
หน่วยงานส่งข้อมูลให้กับส่วนกลาง 
การจ้างพนักงานแม่บ้านโดยใช้เงิน
งบประมาณเงินรายได้ ซึ่งแม่บ้าน



แบบ คตป.4_1 

4 
 

องค์ประ
กอบท่ี 

ประเด็นคําถามหลัก สรุปข้อมูลการสัมภาษณ ์ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

2. ในปีงบประมาณ พ .ศ . 
2558       มีความสําเร็จใน
ก า ร กํ า กั บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณให้มีประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ที่กําหนดอย่างไร 

 
 
 
 

 
 
 

 
3. ในปีงบประมาณ พ.ศ . 

2559       มีจุดเน้นหรือลําดับ
ความสําคัญของยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย อย่างไร
บ้าง 

 

ปฏิบัติงานประจําแต่ละหน่วยงาน 
อาจจะสะท้อนว่างบประมาณเงิน
รายได้มีจํานวนมาก ผู้บริหารของ
คณะ  คณบดี  รองคณบดี  ไม่ ไ ด้
สื่อสารให้อาจารย์ประจําสาขาเข้าใจ 
จึงทําใ ห้อาจารย์มีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนว่า มีจํานวนนักศึกษา
มาก   แต่เหตุใดงบประมาณเงิน
รายได้ที่ได้จัดสรรให้จึงได้ค่อนค้าง
น้อย วิ ธีการแก้ไขเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้อาจารย์ คือ      ใช้วิธีการ
ประชุมสัญจรไปแต่ละคณะ  
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผล
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ กําหนดเน่ืองจากเกิด
ช่องว่างระหว่างการเปิดภาคเรียนใน
ปีการศึกษา 2558 และด้านการใช้
จ่ายงบลงทุน ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ที่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหด ซึ่งในปี 
2559 ได้มีการปรับการเปิดภาคเรียน
ทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณดีขึ้น 

- มีการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาสายอาชีพครู โดยเน้นครูใน 3 
สาขา วิ ช า เ น่ื อ งจ าก มีศั ก ยภาพ
เพียงพอ  ได้แก่ ครูคณิตศาสตร์ ครู
วิทยาศาสตร์ และครูปฐมวัย   

 
2 

 
 
 
 
 
 

 ท่ าน ไ ด้มี การ เ ร่ งรั ดการ
พัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ขอ งนั ก ศึ กษ า ใ นก า ร เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรมในปีการศึกษา 
2 5 5 8  แ ล ะ ต่ อ เ น่ื อ ง ใ น ปี
การศึกษา 2559 อย่างไรบ้าง 

มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ร่วมมือกับต่างประเทศ  

- มีการจัดต้ังศูนย์อาเซียนเพ่ือ
เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ให้แก่นักศึกษา
และประชาชน แต่การจัดต้ังศูนย์ยัง
ไม่สําเร็จ เน่ืองจากยังไม่มีคนที่จะ
ดําเนินการ 

1. ด้านวิจัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
2. ควรมีการพัฒนาและขับเคลื่อน
การจัดต้ังศูนย์อาเซียนให้สําเร็จตาม
วัตถุ ป ระสง ค์  และ เ ป้ าหมาย ท่ี
กําหนด  เตรียมความพร้อมเรื่องการ
พัฒนาคนโดยการอบรบภาษาพม่า 
เพ่ือรองรับคนที่จะเข้าไปทํางานใน
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- ก า รอบรม ด้ านภาษ า ต่ า ง
อังกฤษให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก แต่บุคคลภายนอก
ให้ความต่ืนตัวและให้ความสนใจ
น้อย 

- อาคารครูพันธ์ุบึงเพ่ือเป็นศูนย์
ให้บุคคลภายนอกเข้ามาพัฒนาฝีมือ
ด้านช่าง 

- ด้านการท่องเท่ียวมีงานวิจัยที่
เช่ือมเส้นทางท่องเที่ยวเข้าสู่อาเซียน 
มีการจัดทําแผนที่และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน  

- มี ก า รทํ า ค ว ามร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยเมี๊ยก ประเทศพม่าใน
เรื่อง การอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ภาษาเมียนม่า การพัฒนาภาษา
เมียนม่าเป็นรายวิชา และการจัดทํา
หลักสูตรในการเรียนการสอน 

- ทํ า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
มหาวิทยาลัยกวางซี ประเทศจีน ใน
ก า ร ผ ลิ ต ค รู ส อ น ภ า ษ า จี น 
มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว นอมอล ทํา
หลักสูตรมวยไทยศึกษาเพ่ือนําไป
เผยแพร่ในประเทศจีน ซึ่งปัจจุบัน
หลักสูตรเริ่มเป็นรูปร่างแล้ว และ
คาดว่าภายในปี 2560 จะเร่ิมต้น
หลักสูตรน้ีได้ และในปี 2559 อยู่ใน
ก ร ะ บ ว น ก า ร นํ า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเพ่ือการอนุมัติหลักสูตร 

- ทํ า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม 
ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ เรียนครุศาสตร์ 
สาขาภาษา อั งกฤษ  และ ไ ด้ ส่ ง
นั ก ศึ กษ า เ วี ย ดนาม ไปฝึ ก สอน
ภ าษ า อั ง ก ฤษ  ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย น
ประถมศึกษาภายในอําเภอจอมบึง 

ประเทศพม่า  
3.  
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ซึ่งจะเน้นในเรื่องการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม มากกว่าเรื่องภาษา และ
ได้มอบหมายให้สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล 

ปี 2559 สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้อง
ขับเคลื่อน ได้แก่  

- การจัดต้ังศูนย์อาเซียน  ซึ่ ง
ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก สํ า นั ก
งบประมาณ   

- เรื่องการพัฒนาคนโดยการเปิด
หลักสูตรสอนภาษาพม่า เพ่ือรองรับ
คนญี่ปุ่นและคนไทยที่จะไปทํางานที่
พม่า  

- การเปิดเสรีทางด้านวิชาชีพใน
การเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่ ง
วิชาชีพที่เปิดได้แก่ สาขาการบัญชี 
สาขาการท่ อ ง เที่ ย ว  ( เ น้น เ ร่ื อ ง
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ อ า ห า ร  ต า ม
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี) มีการ
ปรับปรุงแผนของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด
ราชบุรี และนําไปเช่ือมโยง เช่น ได้มี
การปรับหลักสูตรเพ่ือผลิตคนรองรับ
สถานประกอบการในพื้นที่ โดยเชิญ
ผู้ประกอบการมาให้ความคิดเห็น
เก่ียวกับหลักสูตร  
 

3 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารที่ เป็น
จุดอ่อนในการบริหารทีมงาน 
การพูดโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย
และยอมรับ อย่างไรบ้าง 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร  
มี ก ารส่ ง เ ส ริมและสนับส นุน ให้
อาจารย์ทําผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ ตามโครงการ “หน่ึง
อาจารย์ หน่ึงโครงการวิจัย”ส่งเสริม
ให้ ทุ นการศึ กษา ต่อ  ในสาขาที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ จุ ด เ น้ น ข อ ง
มหา วิทยาลั ย  และสาขา วิช าที่

ก า รบริ ห า ร ง าน บุคคล  ตาม
เง่ือนไขของ พรบ.งานบริหารงาน
บุคคลของสถาบันอุดมศึกษา (ระยะ
ที่  4 )  ถ้ าจะ ต่อสัญญาจะ ต้องมี
ตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ควรมีการวางแผน และสนับสนุน
อาจารย์ เพ่ือเตรียมความพร้อมการ
เข้าสู่ ตําแหน่งอย่างชัดเจน  เ ป็น
รูปธรรม  
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ต้องการพัฒนา เร่งดําเนินการ ใน
เรื่ อ ง ตําแหน่งทาง วิชาการ  เ ช่น 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ที่ ต้องต่อ
สั ญญ า ร ะ ย ะที่  4  (ต าม  พรบ .
บริหารงานบุคคล) ที่ต้องมีตําแหน่ง
ทางวิชาการ ผลการทางวิชาการ 

เน้นการบริหารตามหลักธรรมา  
ภิบาล  เรื่อง  ความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจากประเด็น
การร้องเรียนทําให้มีการตรวจสอบ
จาก สตง. พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจาก
ความ ไ ม่ รู้ ใ น เ รื่ อ ง ระ เ บี ยบของ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้อง
ดําเนินการต่อไป คือ เน้นประสิทธิผล
( Performance) ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
โครงการต่าง ๆ   
 

 

4 ท่ าน ไ ด้ นํ าข้ อคิ ด เ ห็ น /
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
จากผลการติดตาม ตรวจสอบ 
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา ไป
ดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และ 2559 อย่างไร
บ้าง 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
แบบสรปุการสัมภาษณผ์ู้บรหิาร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

วันจันทรท์ี่ 18 มกราคม 2559  เวลา 11.00 – 12.30 น. 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์กลุ่ม......................................................... 

 
องค์ประ
กอบที่ 

ประเด็นคําถามหลัก สรุปผลการสมัภาษณ์ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงาน มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่ เป็น
จุดเน้นในการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง และมี
ผลสําเร็จอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ใ น ปี ง บป ร ะม าณ  พ .ศ .  2 5 5 8  มี
ความสําเร็จในการกํากับการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กําหนดอย่างไร 

 
 
 

- เน้นเรื่องการพัฒนาคน (ยุทธศาสตร์ที่ 5)  และ
เรื่องกายภาพ   

- เน้นเรื่องหลักสูตรที่ต้องทําให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. กําหนด แต่ในการจัดสรรงบประมาณ ไม่ได้จัดสรร
ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยซึ่ งงบประมาณในการ
ดําเนินการเสนอขออนุมัติเงินสะสมจากสภามหาวิทยาลัย
ในการดําเนินการปรับปรุงอาคาร และได้รับงบกระตุ้น
เศรษฐกิจจากรัฐบาล จํานวน 34 โครงการ งบประมาณ 
16,761,100 บาท  การดําเนินการผูกพันไปจนถึงต้น
เดือนมกราคม 2559 แต่ที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่กําหนด
เ น่ืองจากผู้ รับจ้ าง ดําเ นินไม่แล้ว เส ร็จตามกําหนด
ระยะเวลา มีการตรวจสอบกระบวนการดําเนินการงบ
กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของ คตป. โดยหน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  

 
ในปี 2558 เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนการเปิด  ภาค

เรียน ที่ทําให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่
กําหนดและในปีงบประมาณ 2559  ภาพรวม ณ สิ้นสุด  
ไตรมาสท่ี 2 การเบิกจ่ายงบลงทุนยังไม่ เป็นไปตาม  
ที่กําหนด โครงการครูพันธ์ุบึง และโครงการก่อสร้าง
อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ภายในธันวาคม 
2558 เน่ืองจากผู้รับจ้างเร่ิมงานช้ากว่าที่กําหนด   

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท่านได้มีการเร่งรัดการพัฒนาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
ใน ปีการ ศึกษา  2558  และ ต่อ เ น่ือง ใน ปี
การศึกษา 2559 อย่างไรบ้าง 
 
 
 
 

ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป็นการดําเนินงานที่มีความเช่ือมโยงกับทุกคณะ โดย
ประสานงานกับศูนย์อาเซียน ด้านฝีมือแรงงาน ด้านภาษา 
โดยการอบรมภาษาอังกฤษ และด้านประชาชน ทักษะ
ด้านการประกอบการ เชิญ SMEs มาแนะนําโดยเอา
ความคิดสมัยใหม่เข้าไป การจัดต้ังศูนย์อาเซียน  ไม่ผ่าน
กระบวนการตามระเบียบพัสดุ เ น่ืองจากผู้ขออนุมัติ
โครงการยังขาดความรู้ ความชํานาญด้านการจัดจ้างการ
ออกแบบอาคาร การหาผู้รับจ้างออกแบบไม่ได้เน่ืองจาก

รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธกิารบดี 
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องค์ประ
กอบที่ 

ประเด็นคําถามหลัก สรุปผลการสมัภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จากท่ีมีการทํา MOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมะริด ประเทศพม่า มีการจัดทํา
โครงการท่ีต่อเน่ืองจากการทําข้อตกลงในเร่ือง
ใดบ้าง 

งบประมาณน้อย (งาน Renovate อาคาร) และไม่มีการ
กําหนดราคากลาง  และในปี 2559 เสนอของบประมาณ
งบกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ไม่ผ่านการอนุมัติ เน่ืองจากมี
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 
ข้อเสนอแนะ  

ควรให้ผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ เช่น ผู้ที่มีความรู้
เรื่องงานด้านอาคาร งานพัสดุ มาให้คําปรึกษาแนะนํา
ด้านการจ้างออกแบบอาคารที่ถูกต้องตามระเบียบที่
กําหนด 

- เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมะริด มาสอนภาษา
พม่า ช่วงแรกเป็นการอบรมระยะสั้น โดยรับการสนับสนุน
งบประมาณค่าสอนและค่าเดินทาง จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

- การเข้าสู่การดําเนินการสอนในรายวิชา (กําหนด
เป็นวิชาเลือก)  
 

3 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารที่เป็นจุดอ่อนในการบริหารทีมงาน 
การพูดโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนเห็นด้วยและยอมรับ 
อย่างไรบ้าง 

- การดําเนินการในระยะแรกที่เข้ามา ต้องเคลียร์
ปัญหาต่าง ๆ ไม่ค่อยได้สื่อสารกับอาจารย์ ปัญหาจึง
กลับมาเหมือนเดิม มีการประชุมฝ่ายบริหารและมี
คณะอนุกรรมการ ขณะนี้ปัญหาลดน้อยลง 

- มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ในเร่ืองการทําข้อบังคับพนักงาน 

- การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ เช่น การสรรหา 
การเลือกต้ังต่าง ๆ  

- มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทางโทรศัพท์
ระหว่างทีมผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการทํางานระหว่างทีม
บริหารกับหน่วยงานคณะ หากเกิดปัญหาก็จะมีการ
ประชุมกลุ่มย่อย  

 
 



แบบ คตป.4_3 

1 
 

 
แบบสรปุการสัมภาษณผ์ู้บรหิาร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

วันจันทรท์ี่ 18 มกราคม 2559  เวลา 13.00 – 14.30 น. 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์กลุ่ม......................................................... 

 
องค์ประกอบ

ที่ 
ประเด็นคําถามหลัก สรุปผลการสมัภาษณ์ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงาน มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่
เป็นจุดเน้นในการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง และมี
ผลสําเร็จอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ  
เน้นการผลิตบัณฑิตสายครู ซึ่งจะเห็นจากการ

จัดสรรงบประมาณจะเน้นให้กับคณะที่ผลิตบัณฑิตสาย
ครูเป็นหลัก ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสายครู คณะ
วิทยาการจัดการเน้นสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม 
โดยการปรับปรุ งหลักสูตร  และเ น้นหลักสูตรที่
นักศึกษาจบแล้วมีงานทํา 
คณะครุศาสตร์  

เน้นการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย  
คณะวิทยาศาสตร์ฯ  

เน้นในโครงการครูพันธ์ุบึง ซึ่ งมุ่ งเน้นในเรื่อง
การเกษตร ช่าง แนวเศรษฐกิจพอเพียง เน้นเรื่อง
อาหาร สัตวศาสตร์ จัดทําหลักสูตรสัตวศาสตร์ในปี 
2558 จัดประกวดแพะนม ด้านอาเซียน เน้นในเร่ือง
ช่าง โดยความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 4 ในการทดสอบฝีมือช่าง ด้านความเย็น ด้าน
ไฟฟ้า การเดินสายไฟภายในอาคาร  ในด้านเทคโนโลยี
การผลิต เช่น การเช่ือมมิกซ์ ทิกซ์ การเขียนแบบ 
Auto CAD ซึ่งมีการอบรมและผ่านการทดสอบจะได้
ใบรับรอง 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

เน้นสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ซึ่งสอดรับตามนโยบายของอธิการบดีเรื่องการ
เข้าสู่ประชาคมภาษาอังกฤษธุรกิจ(ระบบการเรียนการ
สอนเน้นการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาตามช่วงระยะเวลา 
แต่งบประมาณค่อนข้างจํากัด)  สําหรับสาขาที่มี
คุณภาพและได้งานอีกสาขาคือ สาขาวิชาภาษาไทย 
โดยจะต้องดูแลและขับเคลื่อนให้สาขาวิชาภาษาไทย
ขับเคลื่อนได้ เน่ืองจากมีจํานวนนักศึกษาค่อนข้างมาก 
ซึ่งในแต่ละปีจะเกินเป้าหมายตามแผนการรับทุกปี 
และสาขาที่มีผู้สมัครเรียนเข้ามาเยอะและมีนักศึกษา

คณบดี และผูอํ้านวยการวิทยาลัย 
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องค์ประกอบ
ที่ 

ประเด็นคําถามหลัก สรุปผลการสมัภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย้ายเข้ามาเรียนจํานวนมาก และถือเป็นต้นนํ้าของ
รายได้ คือ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ส่งผลต่อการดูแล 
โดยกําหนดให้สาขา Screen เด็กเข้า และการ
สัมภาษณ์  ในการกระบวนการเ รียนการสอนที่
ขับเคลื่อนสําหรับสาขาน้ี คือ มอบนโยบายให้อาจารย์
ผู้สอนดูแลนักศึกษา ต้ังแต่เรื่องการแต่งกาย ระเบียบ
วินัย และเง่ือนไขในการเรียนการสอนที่นักศึกษาต้อง
ถือปฏิบัติตาม  
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 

เน้นการทํานุบํารุงศิลปะด้านการต่อสู้ พัฒนามวย
ไทยสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตที่มีคุณภาพ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
มวยไทยศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย และสาขา
สาธารณสุข  มุ่งเน้นการพัฒนามวยไทยที่ เป็นอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สู่ระดับชาติและนานาชาติ 
โดยการทํา MOU ร่วมกับหลายประเทศ  

- มีการเปิดศูนย์ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ใน
จังหวัดราชบุรีของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยโดย
ประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการเป็นจํานวนมาก  

- มี ก า ร จั ด ทํ า ห ลั ก สู ต ร ม ว ย ไ ท ย  ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประเทศจีน 

- มีการเปิดสอนหลักสูตรมวยไทยระยะสั้น(แบบ
มงคล) ให้กับผู้ที่สนใจ เช่น จีน อิตาลี 

- มีสนามฝึกซ้อม เวทีการจัดแข่งขันที่ค่อนข้างได้
มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีกํากับดูแลและควบคุมในเรื่อง ความ
ปลอดภัย สถานที่ฝึกซ้อมมวยไทย เวทีการแข่งขัน ให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมสําหรับ
ผู้ประกอบการในการขอใบอนุญาตประกอบการ  
บัณฑิตวิทยาลัย 

มุ่งเน้นการดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
เช่น ดูแลด้านอาจารย์ผู้สอน ดูแลด้านการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ ให้มีกระบวนการท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 
โ ดย ผ่ านคณะกร รมกา ร ใ นระ ดับ ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น 
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2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสรร
งบประมาณ 

 
 

 
 

คณะกรรมการระดับหลักสูตร คณะกรรมการสภา
วิชาการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และดูแล
หลักสูตร ป. บัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

 
- งบประมาณเงินรายได้ที่คณะได้รับค่อนข้างน้อย 

โดยจัดสรรตามรายหัวของนักศึกษา คณะมีรายจ่าย
ประจํา เช่น การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

- คณะดําเนินการตามนโยบาย Green University 
ไม่ได้เน่ืองจากคณะมีงบประมาณค่อนข้างจํากัด ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะดําเนินการในเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่
เสียหายโดยขออนุมัติงบประมาณจากอธิการบดีใน
การซ่อมแซม  ปรับปรุง  ในส่วนการดําเนินการ
ภาพรวมควรเป็นหน้าที่ของสํานักงานอธิการบดี 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือวัดผลการลดใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า ตามนโยบายที่กําหนด 

2. คณะควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์
และบุคลากรได้มีผลงานและตําแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตําแหน่งหรือการต่อ
สัญญาจ้างตาม พรบ .งานบริหารงานบุคคลของ
สถาบันอุดมศึกษา 

3. คณะควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์
จัดทําโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย ตามนโยบายท่ี
กําหนด 

4. ควรมีการกําหนดนโยบายที่เป็นจุดเน้นหรือ
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ โดยสภามหาวิทยาลัยหรือผ่าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย 
และสื่อสารให้ผู้บริหารในระดับคณะทราบ  
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แบบสรปุการสัมภาษณผ์ู้บรหิาร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

วันจันทรท์ี่ 18 มกราคม 2559  เวลา 14.30 – 15.30 น. 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์กลุ่ม......................................................... 

 
องค์ประกอบ

ที่ 
ประเด็นคําถามหลัก สรุปผลการสมัภาษณ์ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงาน มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่
เป็นจุดเน้นในการพัฒนาในเร่ืองใดบ้าง 
และมีผลสําเร็จอย่างไร 
 

 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 เน้นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุก
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด 
และทุกหลักสูตรมีกระบวนการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแล 
พัฒนาระบบหลักสูตร โดยในปี 2558 ระบบหลักสูตร
มี 3 ระบบ จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 89 หลักสูตร และ
ปัจจุบันหลักสูตรเป็นไปตามที่ สกอ. กําหนดเรียบร้อย
แล้ว 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว แต่ไม่มีการสื่อสารให้
หน่วยงานภายในทราบ สถาบันวิจัยดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบจํานวน 2 
ยุทธศาสตร์ คือ ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยสีเขียว 
ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง คุ้ ม ค่ า  
ส่วนการดําเนินงานของสํานักศิลปะฯ ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานบริการทางวิชาการ
เรื่อง 8 ชาติพันธ์ุ โดยการเก็บข้อมูลและจัดทําเป็น
ภาษาอังกฤษ จัดสร้างชุดการแสดงใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาในการนําเสนอการแสดง โดยชุดการแสดงที่
ภาคภูมิใจของสํานักฯ คือ ราชบุรีศรีสยาม ระบืองาม 
8 ชาติพันธ์ุ (ไทยทรงดํา ไทยจีน ไทยญวน เขมร ลาว 
ญวน มอญ ไทยพ้ืนถิ่น) นําเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ
พันธ์ุมาจัดทําท่ารําในการแสดง โดยใช้ดนตรีบรรเลง 
สํานักวิทยบริการฯ 
 ยุทธศาสตร์สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับมติสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย
ระเบียบการจบหลักสูตร ว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้อํานวยการสาํนักและสถาบัน 
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องค์ประกอบ
ที่ 

ประเด็นคําถามหลัก สรุปผลการสมัภาษณ์ 

ทุกคนต้องผ่านมาตรฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
สํานักฯ เป็นผู้รับผิดชอบและดําเนินการเป็นปีแรก โดย
ให้นักศึกษาทุกคนเข้ามาทดสอบทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ในแต่ละช้ันปี โดยให้ทดสอบ 3 ครั้ง หาก
ทดสอบแล้วไม่ผ่าน จะพัฒนาโดยการอบรมให้ความรู้
แก่นักศึกษา และทดสอบใหม่ สรุปผลการดําเนินการ
ในปี 2558 ผ่านการประเมินร้อยละ 80.95 (เกณฑ์
ผ่านร้อยละ 60) และเกณฑ์ดังกล่าวได้กําหนดไว้ใน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จบการศึกษา จะต้องผ่านการ
ทดสอบด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 
ข้อเสนอแนะ   

ควรมีการกําหนดระดับที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน 
และมีใบรับรองสําหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบด้านภาษา
แ ล ะ คอม พิ ว เ ต อ ร์  แบบทดสอบค ว า ม รู้ ด้ า น
ภาษาอังกฤษ ควรมีทั้งแบบ placement และ exit  
มีการจําแนกผู้เรียน และมีหลายหลักสูตร 
สํานักงานอธิการบดี 
 เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยในการปรับปรุง
อาคาร สถานที่ ซึ่งดําเนินการเสร็จเรียบร้อยและ 2 
เฟส และในปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบกระตุ้น
เศรษฐกิจในการดําเนินการก่อสร้าง และทาสีอาคาร 
การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย แต่จะมีโครงการ
อยู่จํานวน 2 – 3 โครงการท่ีมีปัญหาด้านการก่อสร้าง 
ดําเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด 
 ในปี 2559 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน คือ 
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีการจัดทํา MOU 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ เช่น มจธ.  จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์มีการประกาศนโยบาย 
มีการแต่งต้ังคณะทํางาน มีการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรในเร่ืองมหาวิทยาลัยสีเขียว และเข้ารับการ
ตรวจประเมิน ซึ่งท่านอธิการได้กําหนดเป้าหมายใน
การดําเนินโครงการน้ีว่า ในปี 2559 ต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กําหนด  
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องค์ประกอบ
ที่ 

ประเด็นคําถามหลัก สรุปผลการสมัภาษณ์ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านได้มีการเร่งรัดการพัฒนาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรมในปีการ ศึกษา  2558  และ
ต่อเน่ืองในปีการศึกษา 2559 อย่างไรบ้าง 
 
 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ด้านอาเซียน ในปี 2560 จัดเวทีประชุมเชิงวิชาการ

ระดับนานาชาติ (อาเซียน) และระดับชาติในวันที่ 1 
มีนาคม 2559 
สํานักศิลปะและวัฒนะธรรม 

ด้านอาเซียน มีการจัดทํา MOU การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยสภานุวงศ์ ประเทศลาว 
และมหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม ซึ่งทํา MOU 
เป็นปีที่ 2 โดยนักศึกษามาฝึกสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนอําเภอจอมบึง และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 
 

3 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้บริหารที่เป็นจุดอ่อนในการบริหาร
ทีมงาน การพูดโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย
และยอมรับ อย่างไรบ้าง 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ด้านการพัฒนาสมรรถนะทีมงาน โดยการส่งเสริม

การพัฒนารายบุคคล ศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และนํามาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะทีมงาน โดยการศึกษาดู
งานมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจด้านงานวิจัย บุคลากรได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน
ระหว่างกัน 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะทีมงาน โดยส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้บุคลากรได้
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สนใจ ศึกษาดูงานหน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมที่จัดต้ังในจังหวัด
ต่าง ๆ ในด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดพิพิธภัณฑ์
เก่าต่างๆ  
สํานักวิทยบริการฯ 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะทีมงาน มีการส่งเสริม
และพัฒนาด้านระบบห้องสมุด โดยส่งบุคลากรเข้า
อบรมตามหน่วยงานต่างๆ ที่จัดอบรม  ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาด้านความรู้ด้านระบบข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนํา
กลับมาเผยแพร่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ 
และการศึกษาดูงานด้านนโยบาย และ พรบ.ธุรกรรม
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สํานักงานอธิการบดี 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะทีมงาน โดยส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลตามวิชาชีพ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ สําหรับบุคลากรที่ เ ป็นระดับแรงงาน 
พัฒนาโดยการ ศึกษา ดูงานด้านการ จัดตกแต่ง
สภาพแวดล้อม สําหรับผู้บริหารที่จะเข้าสู่ตําแหน่ง 
พัฒนาโดยส่งเข้าอบรมการเข้าสู่ ตําแหน่ง การจัด
แข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ
การพัฒนาทีมงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุมกลุ่ม
ย่อยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน          
ของมหาวิทยาลัย 
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