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คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยั

รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ



คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ
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กรรมการ

พตท.พัสกร ดวงดาว

กรรมการ
ผศ.หรรษา ผลาทร

กรรมการและเลขานกุาร

นายพูนชยั คทาวัชรกุล

ผู้ช่วยเลขานกุาร

นางสาวนันทน์ภัส  มีถาวร

ผู้ช่วยเลขานกุาร

นางสาวลักคนา  พันธ์ไทย

ผู้ช่วยเลขานกุาร



กรอบแนวคดิในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน
ของ มหาวทิยาลยั และ หนว่ยงาน

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย/ผู้บริหาร

องค์ประกอบในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558

องค์ประกอบส่วนที่ 1         

การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหารงาน (ค่าน้ําหนกัร้อยละ 35)

 

-  ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน 

-  ด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2558

   ตามประเดน็ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ สมศ.14 

-  ด้านผลการประเมนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. ประจําปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบส่วนที่ 2          

ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ

(ค่าน้ําหนกัร้อยละ 35)

-  ด้านการผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ สมศ. 1- 4 

-  ด้านการวิจัย ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 – 7

-  ด้านการบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ สมศ. 8 – 9

-  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 - 11

องค์ประกอบส่วนที่ 3      

คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ

ของผู้บริหาร

(ค่าน้ําหนกัร้อยละ 15)

องค์ประกอบส่วนที่ 4         

การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการ จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา

(ค่าน้ําหนกัร้อยละ 15)

 

ส่วนที่ 1 คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร

   -  ด้านที่ 1 การมีวิสัยทัศน์และความคดิริเริม่สรา้งสรรค์

   -  ด้านที่ 2 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม

   -  ด้านที่ 3 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

   -  ด้านที่ 4 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย

ส่วนที่ 2 คุณลักษณะของผู้บริหาร

  -  ด้านที่ 1 พฤติกรรมการรกัษาวินัย

  -  ด้านที่ 2 ความรับผิดชอบ ความรักและศรทัธาในตําแหน่ง

กรอบแนวคดิในการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงาน

ระดบั มหาวทิยาลยั คณะ และ วทิยาลยั 



สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย/ผู้บริหาร

องค์ประกอบในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558

องค์ประกอบส่วนที่ 1         

การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหารงาน (ค่าน้ําหนกัร้อยละ 35)

 

-  ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน 

-  ด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2558

   ตามประเดน็ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ สมศ.14 

-  ด้านผลการประเมนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. ประจําปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบส่วนที่ 2          

ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ

(ค่าน้ําหนกัร้อยละ 35)

องค์ประกอบส่วนที่ 3      

คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ

ของผู้บริหาร

(ค่าน้ําหนกัร้อยละ 15)

องค์ประกอบส่วนที่ 4         

การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการ จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา

(ค่าน้ําหนกัร้อยละ 15)

 

ส่วนที่ 1 คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร

   -  ด้านที่ 1 การมีวิสัยทัศน์และความคดิริเริม่สรา้งสรรค์

   -  ด้านที่ 2 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม

   -  ด้านที่ 3 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

   -  ด้านที่ 4 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย

ส่วนที่ 2 คุณลักษณะของผู้บริหาร

  -  ด้านที่ 1 พฤติกรรมการรกัษาวินัย

  -  ด้านที่ 2 ความรับผิดชอบ ความรักและศรทัธาในตําแหน่ง

-  ด้านผลการประเมนิประกันคุณภาพตามเกณฑ์ตวับ่งชี้ของ สกอ. ระดับมหาวิทยาลัย 

-  ด้านผลการประเมนิประกันคุณภาพตามเกณฑ์ตวับ่งชี้ของ สมศ. ระดับมหาวิทยาลัย

-  ด้านผลการประเมนิตามเกณฑ์ตวับ่งชี้ระดบัหน่วยงานสนับสนุน

กรอบแนวคดิในการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงาน

ระดบั สาํนกั และ สถาบนั



ผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของ มหาวทิยาลยั

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 



องค์ประกอบส่วนที ่1 การบรหิารงาน ประสทิธภิาพและประสทิธพิลการบรหิารงาน 

(ค่าน ํา้หนกัร้อยละ 35)



1.1  ด้านประสทิธภิาพและประสทิธผิลการใชจ้า่ยงบประมาณของทุกหน่วยงาน 

      (ค่านํ้าหนกัร้อยละ 15) 

เปรียบเทียบแหล่งที่มางบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558

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

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลยัได้รบังบประมาณรวมท ัง้ส ิ้น 336,016,800.00 บาท ซึง่ลดลง 

เม ือ่เปรยีบเทยีบกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํนวน 46,174,594.82 บาท 



1.1  ด้านประสทิธภิาพและประสทิธผิลการใชจ้า่ยงบประมาณของทุกหน่วยงาน 

      (ค่านํ้าหนกัร้อยละ 15) 
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(หนวย : ลานบาท)

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กับ การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย   

ปีงบประมาณ 2557 - 2558

      ประสทิธภิาพการเบกิจ่ายงบประมาณของมหาวทิยาลยั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เม ือ่เปรบีบเทยีบกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยัสามารถเบกิจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ  94.81 ซึ่ง สูงกว่า            

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทีเ่บกิจา่ยได้เพยีงร้อยละ 91.35 (ทีม่า : รายงานผลการตดิตามด้านการใช้จา่ยงบประมาณ ประจาํปี 

2557)  
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(ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่าย)

96%

55%

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณของมหาวทิยาลยั ณ สิน้ไตรมาสที ่2 และส ิน้ไตรมาสที ่4

 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.1  ด้านประสทิธภิาพและประสทิธผิลการใชจ้า่ยงบประมาณของทุกหน่วยงาน 

      (ค่านํ้าหนกัร้อยละ 15) 

         ประสทิธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวทิยาลยั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการเพ ิม่

ประสทิธภิาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี 2558 โดย ณ สิ้นไตรมาสที ่2 มผีลการเบกิจ่ายงบประมาณ คดิเป็นร้อยละ 

45.83  และ ณ สิ้นไตรมาสที ่4 มผีลการเบกิจา่ยคดิเป็นร้อยละ 94.81 
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(ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่าย)

55%

1.1  ด้านประสทิธภิาพและประสทิธผิลการใชจ้า่ยงบประมาณของ หน่วยงาน 

      (ค่านํ้าหนกัร้อยละ 15) 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณของ หนว่ยงาน ณ สิน้ไตรมาสที ่2 และส ิน้ไตรมาสที ่4

 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

       ในจาํนวน 15 หน่วยงาน พบว่า เม ือ่ส ิ้นสุดไตรมาสที ่2 ม ี2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวทิยาศาสตร์ฯ และสถาบนัวจิยัฯ ทีม่ผีลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ทีก่าํหนด และเม ือ่ส ิน้สุด ไตรมาสที ่4 มเีพยีง 7 หน่วยงาน ทีม่ผีลการเบกิจา่ยงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ฯ ทีก่าํหนด



1.2  ด้านความสาํเรจ็ของการปฏบิตังิานตามแผนงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

      พ.ศ. 2558 ตามประเดน็ยุทธศาสตร์ (ค่านํ้าหนกัร้อยละ 10) 

สรุปผลการประเมนิด้านความสาํเรจ็ของการปฏบิตังิานตามแผนงบประมาณ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ระดบัมหาวทิยาลยั 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวบ่งชี้

รวมทั้งสิ้น
จํานวนบรรลุ

เป้าหมาย

จํานวน   

ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

บรรลุ

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality Educational Management) 28 17 11 60.71

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality Academic Service) 9 7 2 77.78

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมคีุณภาพ (Quality Art and Culture) 11 11 - 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ (Quality Human Resources) 4 - 4 0

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมคีุณภาพ (Quality  Building and 

landscape management)

4 3 1 75.00

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างมคีุณภาพ  (Quality Preparing 

to  ASEAN  Management)

7 7 - 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality ICT) 6 6 - 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างมคีุณภาพ 

(Quality Management)

8 8 - 100.00

รวม 89 68 21 76.40



1.2  ด้านความสาํเรจ็ของการปฏบิตังิานตามแผนงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

      พ.ศ.  2558 ตามประเดน็ยุทธศาสตร์ (ค่าน ํา้หนกัร้อยละ 10) 

สรุปผลการประเมนิด้านความสาํเรจ็ของการปฏบิตังิานตามแผนงบประมาณ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดบัมหาวทิยาลยั และ หนว่ยงาน

หน่วยงาน

ตัวบ่งชี้

จํานวนตัวบ่งชี้

ทั้งหมด

จํานวนที่บรรลุ

เป้าหมาย

จํานวนที่ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

บรรลุร้อยละ

มหาวิทยาลัย 89 68 21 76.40

คณะครุศาสตร์ 13 9 4 69.23

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 19 15 4 78.95

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 45 37 8 82.22

คณะวิทยาการจัดการ 34 32 2 94.11

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 32 23 9 71.88

บัณฑิตวิทยาลัย 18 18 - 100.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 10 - 100.00

สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 9 9 - 100.00

สํานักวิทยบริการฯ 29 28 1 96.55

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 35 35 - 100.00

สํานักงานอธิการบดี 26 24 2 92.31



1.3  ด้านผลการประเมนิการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน (เฉพาะตวับ่งช ีข้อง สกอ.)

       ประจาํปีการศกึษา 2557 (ค่านํ้าหนกัร้อยละ 10) 

สรุปผลด้านการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน (เฉพาะตวับ่งช ี ้สกอ.) 

ประจาํปีการศกึษา 2557 

ระดบั มหาวทิยาลยั  คณะ และ วทิยาลยั

หน่วยงาน คะแนน ผลการประเมิน

มหาวิทยาลัย 4.05 ระดับดี

คณะครุศาสตร์ 3.73 ระดับดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.89 ระดับดี

คณะวิทยาการจัดการ 4.02 ระดับดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.54 ระดับดี

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 3.53 ระดับดี

ผลการประเมนิของทุกหน่วยงานเฉล ีย่รวมอยู่ใน ระดบัดี



สรุปผลด้านการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ประจาํปีการศกึษา 2557 

ระดบั สาํนกั และ สถาบนั

1.3  ด้านผลการประเมนิการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน (เฉพาะตวับ่งช ีข้อง สกอ.)

       ประจาํปีการศกึษา 2557 (ค่านํ้าหนกัร้อยละ 10) 

หน่วยงาน คะแนน ผลการประเมิน

บัณฑิตวิทยาลัย 4.37 ระดับดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.98 ระดับดีมาก

สํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 4.39 ระดับดี

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.66 ระดับดี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4.91 ระดับดีมาก

สํานักงานอธิการบดี 4.80 ระดับดีมาก

       ผลการประเมนิประกนัคุณภาพการศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2557 ระดบัสาํนกัและสถาบนั มผีลการประเมนิเฉลีย่รวมอยู่ในระดบัดีมาก    

หน่วยงานทีม่ผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก มจีาํนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบนัวจิยัและพฒันา สาํนกัศลิปะและวฒันธรรม และสาํนกังาน

อธกิารบด ีและหน่วยงานทีม่ผีลการประเมนิอยู่ในระดบัด ีมจีาํนวน 3 หน่วยงาน



สรุปผลการประเมนิองค์ประกอบส่วนที ่1 

การบรหิารงาน ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการบรหิารงานของทุกหน่วยงาน (ค่าน ํา้หนกัร้อยละ 35)

หน่วยงาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การใช้จ่ายงบประมาณ

(ค่าน้ําหนักร้อยละ 15)

ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน

ตามแผนงบประมาณ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558

(ค่าน้ําหนักร้อยละ 10)

ผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในประจําปีการศึกษา 

2557

(ค่าน้ําหนักร้อยละ 10)

รวมค่าคะแนน  

(35 คะแนน)

มหาวิทยาลัย 14.03 7.64 8.10 29.77

คณะครุศาสตร์ 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



องค์ประกอบส่วนที ่2 ผลการปฏบิตังิานตามพนัธกจิ

(ค่าน ํา้หนกัร้อยละ 35)



2.1 ผลการปฏบิตังิานตามพนัธกจิ ระดบัมหาวทิยาลยั คณะ และวทิยาลยั

     (ค่านํ้าหนกัร้อยละ 35)

สรุปผลการปฏบิตังิานตามพนัธกจิ ประจาํปีการศกึษา 2557 

ระดบัมหาวทิยาลยั คณะ และ วทิยาลยั

หน่วยงาน

ผลการประเมิน
ด้านการผลิตบัณฑิต

สมศ.1-4

ด้านการ วิจัย 

  

สมศ.5-7

ด้านการบริการวิชาการ   

สมศ.8-9

ด้านการ ทํานุบํารศิลปะ

และวัฒนธรรม  

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

คณะครุศาสตร์ 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

       ผลการปฏบิตังิานตามพนัธกจิ ประจาํปีการศกึษา 2557 ค่านํ้าหนกัร้อยละ 35  มหาวิทยาลัย ได้ค่าคะแนน 31.15 คะแนน  

คณะ และวทิยาลยั มผีลการประเมนิเรยีงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน ี ้คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะวทิยาการจดัการ คณะครุศาสตร์ วทิยาลยัมวยไทยศกึษาฯ
และคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ตามลาํดบั



2.2 ผลการปฏบิตังิานตามพนัธกจิ ระดบัสาํนกั และสถาบนั

     (ค่านํ้าหนกัร้อยละ 35)

ผลการปฏบิตังิานตามพนัธกจิ ประจาํปีการศกึษา 2557 

ระดบัสาํนกั และ สถาบนั 

หน่วยงาน

ผลการประเมิน

ตามเกณฑ์     

ตัวบ่งชี้ สกอ.

(ค่าน้ําหนักร้อยละ 15.75)

ตามเกณฑ์   

 ตัวบ่งชี้ สมศ.

(ค่าน้ําหนัก

ร้อยละ 12.25)

ตามเกณฑ์    

ตัวบ่งชี้ระดับ

หน่วยงานสนับสนุบ

(ค่าน้ําหนักร้อยละ 7)

รวม        

ค่าคะแนน      

( 35 คะแนน)

บัณฑิตวิทยาลัย 0.00 9.19 6.12 15.31

สถาบันวิจัยและพัฒนา 14.50 11.67 6.97 33.14

สํานักส่งเสรมิวิชาการฯ 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

      ผลการปฏบิตังิานตามพนัธกจิ ประจาํปีการศกึษา 2557 ระดบัสาํนกัและสถาบนั เรยีงลาํดบัผลการประเมนิจากมากไปนอ้ย ดงัน ี ้

สาํนกัศลิปะและวฒันธรรม สถาบนัวจิยัและพฒันา สาํนกังานอธกิารบด ีสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาํนกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน และบณัฑติวทิยาลยั ตามลาํดบั



องค์ประกอบส่วนที ่3 คุณภาพการบรหิารงานและคุณลกัษณะของผูบ้รหิาร 

(ค่านํ้าหนกัร้อยละ 15)



สรุปผลการประเมนิคุณภาพการบรหิารงานและคุณลกัษณะของผูบ้รหิาร เฉล ีย่รวมทุกขอ้ทุกด้าน

ตามความเหน็ของบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผู้บริหาร
จํานวน      

ผู้ประเมิน

ผลการประเมิน

เฉลี่ยรวม ความหมาย ค่าคะแนนด้านคุณภาพการบริหารงาน ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร

S.D. S.D.

อธิการบดี 286 4.28 0.65 4.39 0.66 4.34 มาก 13.01

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 282 3.92 0.76 4.01 0.79 3.97 มาก 11.90

รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ 281 3.99 0.73 4.06 0.76 4.03 มาก 12.08

รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการฯ 283 4.05 0.73 4.13 0.76 4.09 มาก 12.27

รองอธิการบดี ฝ่ายบุคคล ภูมิสถาปัตย์ และนิติการ 282 4.03 0.75 4.09 0.77 4.06 มาก 12.18

รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 283 4.05 0.70 4.11 0.72 4.08 มาก 12.24

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสร้างสรรค์ฯ 281 3.95 0.71 4.02 0.74 3.99 มาก 11.96

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการฯ 283 3.56 0.91 3.59 0.97 3.58 มาก 10.73

Χ Χ

กลุ่มอธิการบดี รองอธิการบดี และผูช้่วยอธิการบดี



คณบดีคณะครุศาสตร์ 24 4.05 0.70 4.17 0.68 4.11 มาก 12.33

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55 4.16 0.84 4.21 0.85 4.19 มาก 12.56

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 32 3.52 0.89 3.50 0.97 3.51 มาก 10.53

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 18 3.55 0.77 3.48 0.97 3.52 มาก 10.55

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 12 4.35 0.61 4.36 0.60 4.36 มาก 13.07

ผู้อํานวยการวิทยาลัยมวยไทย 23 3.84 0.85 4.24 0.65 4.04 มาก 12.12

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 277 3.92 0.70 3.98 0.74 3.95 มาก 11.85

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมฯ 280 3.49 0.89 3.65 0.88 3.57 มาก 10.71

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 275 3.98 0.73 4.06 0.77 4.02 มาก 12.06

ผู้อํานวยการสํานักศิลปะฯ 274 3.91 0.70 3.97 0.74 3.94 มาก 11.82

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยฯ 276 3.79 0.76 3.79 0.83 3.79 มาก 11.37

ผู้บริหาร
จํานวน    

ผู้ประเมิน

ผลการประเมิน

เฉลี่ยรวม ความหมาย ค่าคะแนนด้านคุณภาพการบริหารงาน ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร

S.D. S.D.

สรุปผลการประเมนิคุณภาพการบรหิารงานและคุณลกัษณะของผูบ้รหิาร เฉล ีย่รวมทุกขอ้ทุกด้าน

ตามความเหน็ของบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กลุ่มคณบดี ผูอ้าํนวยการวิทยาลัย และ กลุ่มผูอ้าํนวยการสาํนัก/สถาบัน

Χ Χ

        ผลการประเมนิคุณภาพการบรหิารงานและคุณลกัษณะของผูบ้รหิาร เฉล ีย่รวมทุกขอ้ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก มคี่าคะแนนอยู่ในช่วง 10.53 –

13.07 คะแนน หรอื 3.51 – 4.36 คะแนน ผลการประเมนิคุณภาพการบรหิารงานของผูบ้รหิารทุกตาํแหน่งอยู่ในระดบัมาก ยกเว้น ผอ.ส่งเสรมิ

วชิาการและงานทะเบยีน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัป่านกลาง มคี่าคะแนน 3.49 คะแนน ผลการประเมนิคุณลกัษณะของผูบ้รหิารทุกตาํแหน่งอยู่ในระดบัมาก 

ยกเว้น คณบดคีณะวทิยาการจดัการและคณบดคีณะมนุษยศาสตร์ฯ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าคะแนน 3.48 และ 3.50 ตามลาํดบั 



องค์ประกอบส่วนที ่4 การพฒันา ปรบัปรุง แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมการจากผลการประเมนิในปีท ีผ่า่นมา

(ค่านํ้าหนกัร้อยละ 15)



ผลการประเมนิ มหาวทิยาลยั และ หนว่ยงาน ตามขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

จากผลการประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยั (องค์ประกอบส่วนที ่4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วยงาน

ผลการประเมิน

ส่วนที่ 1

ผลการประเมิน

ส่วนที่ 2
รวม

(10 คะแนน) (5 คะแนน) (15 คะแนน)

มหาวิทยาลัย 10 5 15

คณะครุศาสตร์ 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

สถาบันวิจัยและพัฒนา 8.6 4.5 13.1

สํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 8.3 3.5 11.8

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 4.5 14.5

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 10 4.5 14.5

สํานักงานอธิการบดี 5 4 9

        หน่วยงานทีม่คีะแนนผลการประเมนิเตม็ 15 คะแนน มจีาํนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ       

คณะวิทยาการจดัการ รองลงมาคอื สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ และสาํนกัศลิปะและวฒันธรรม มคีะแนนผลการประเมนิ 14.5 คะแนน 

ตามลาํดบั



สรุปผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของ มหาวทิยาลยั และ หนว่ยงาน 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน

ผลการประเมนิตามองค์ประกอบ

รวม
คะแนนเต็ม    

5 คะแนน 

ระดับ

คณุภาพ

ส่วนที ่1       
กาบรหิารงาน 

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลการ

บรหิารงาน

ส่วนที ่2      
ผลการปฏบิตังิาน   

ตามพนัธกจิ

ส่วนที ่3
คุณภาพการบรหิารงาน  

และคุณลกัษณะของ

ผูบ้รหิาร

ส่วนที ่4
การพฒันา ปรบัปรุง แก้ไข

ตามขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมการ        

จากผลการประเมนิ      

ในปีท ีผ่า่นมา

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

มหาวิทยาลัย 29.77 31.15 13.01 15.00 88.93 4.45 ดี

คณะครศุาสตร์ 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 ดมีาก

คณะวิทยาการจัดการ 29.96 32.44 10.55 15.00 87.95 4.40 ดี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 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

บณัฑิตวิทยาลัย 31.78 15.31 13.07 10.10 70.26 3.51 ดี

สถาบนัวิจัยฯ 34.96 33.14 11.37 13.10 92.57 4.63 ดมีาก

สาํนักส่งเสริมวิชาการฯ 31.84 15.40 10.71 11.80 69.75 3.49 พอใช้

สาํนักวิทยบริการฯ 31.70 22.27 12.06 14.50 80.53 4.03 ดี

สาํนักศิลปะฯ 33.66 34.87 11.82 14.50 94.85 4.74 ดมีาก

สาํนักงานอธิการบดี 33.02 24.33 11.85 9.00 78.20 3.91 ดี

หมายเหต ุ:  คะแนน 4.51-5.00 = ดมีาก , 3.51–4.50 = ด ี, 2.51–3.50 = พอใช ้, 1.51–2.50 = ต้องปรบัปรุง   

               และ 0.00-1.50 = ต้องปรบัปรุงเร่งด่วน



ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยั



ข้อเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน

การบริหารงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน
     ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ

     1.  การประมาณการรายได้กบัรายได้ท ีร่บัจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มคีวามแตกต่างกนัมาก มผีลต่อการจดัสรรงบประมาณ

ให้กบัหน่วยงานไม่สอดคลอ้งกบัรายได้ท ีร่บัจรงิ จงึควรมหีลกัการและวธิกีารในการประมาณการงบประมาณเงนิรายได้ท ีใ่กลเ้คยีงการประมาณ

การมากทีสุ่ด

     2.  ควรมกีารจดัสรรงบประมาณเงนิรายได้ท ีม่อียู่ให้เหมาะสมและเพยีงพอกบัการดาํเนนิการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

     3.  ควรมกีารกาํกบัตดิตามให้มกีารเบกิจา่ยงบประมาณเป็นไปตามนโยบายทีร่ฐับาลกาํหนด โดยเฉพาะการเบกิจา่ยงบประมาณ

ในไตรมาสที ่1 และ ไตรมาสที ่2   

ผลการปฏิบัติงานตามพนัธกิจ
      ด้านการจัดการศึกษา

     1.  ควรพฒันามาตรฐานหลกัสูตรตามยุทธศาสตร์ที ่1 การจดัการศกึษาอย่างมคีุณภา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.    

ทีก่าํหนดไว้

     2 . ควรมกีารพฒันาและขบัเคล ือ่นการจดัต ัง้ศูนย์อาเซยีนให้สาํเรจ็ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีก่าํหนด การเตรยีมความพร้อมใน

เรือ่งของภาษา โดยเฉพาะภาษาพม่าซึง่เป็นภาษาของประเทศเพ ือ่นบา้นทีม่เีขตตดิต่อกบัจงัหวดัราชบุร ีเพ ือ่รองรบัคนทีจ่ะเขา้ไปทาํงานใน

ประเทศเมยีนมาร์

     3.  การประเมนิภาษาองักฤษและคอมพวิเตอร์เพ ือ่พฒันานกัศกึษา ควรจะมใีบรบัรองสาํหรบัผูท้ ีผ่า่นการทดสอบ



ผลการปฏิบัติงานตามพนัธกิจ (ต่อ)
ด้านการวิจัย

  1.  โครงการ “หน ึง่อาจารย์ หน ึง่งานวจิยั” เป็นโครงการทีส่่งเสรมิด้านคุณภาพและด้านปรมิาณเพ ือ่ให้มงีานวจิยั ทีเ่พ ิม่ข ึน้ มหาวทิยาลยั

ควรมกีารส่งเสรมิ สนบัสนุน และกาํกบัตดิตามให้อาจารย์ดาํเนนิการวจิยัตามนโยบาย ทีก่าํหนด

  2.  ควรมกีารจดัอบรมเพ ือ่เสรมิสร้างความรู้ให้แก่อาจารย์ท ีเ่ขา้ใหม่อย่างต่อเน ือ่ง เพ ือ่เพ ิม่ศกัยภาพในการผลติงานวจิยัและผลงานทาง

วชิาการ

ด้านการบริการทางวิชาการ

1.  ควรมกีารผลกัดนัให้บรกิารวชิาการสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนอย่างต่อเน ือ่งและย ัง่ยนื
2.  ควรมแีนวทางในการตดิตามผลการให้บรกิาร และนาํมาพฒันาต่อยอดเพ ือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรอืจดสทิธบิตัร หรอือนุสทิธบิตัร

ข้อเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 



ข้อเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน

ผลการปฏิบัติงานตามพนัธกิจ (ต่อ)
    ด้านทาํนบุาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม

    ควรหาทางผลกัดนัให้นกัศกึษาสามารถบูรณาการวชิาชพีกบัศลิปวฒันธรรมให้เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาต ิระดบันานาชาติ

คณุภาพการบริหารงานและคณุลักษณะของผูบ้ริหาร
    ด้านการพฒันาสมรรถนะของบลุากร

    1.  มหาวทิยาลยัควรมกีารวางแผนและสนบัสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมผีลงาน และตาํแหน่งทางวชิาการ เพ ือ่เตรยีมความ

พร้อมการเขา้สู่ตาํแหน่งหรอืต่อสญัญาจา้งอย่างชดัเจนและเป็นรูปกรรม

    2.  จากผลการประเมนิคุณภาพการบรหิารงานและคุณลกัษณะของผูบ้รหิารทุกตาํแหน่งอยู่ในระดบัมาก อย่างไรกต็าม      

มผีูบ้รหิารบางตาํแหน่งท ีม่ผีลการประเมนิในระดบัปานกลางในด้านภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภ ิ

บาล ตลอดจนด้านพฤตกิรรมการรกัษาวนิยั มหาวทิยาลยัควรพฒันาบุคลากรเพ ือ่เพ ิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงาน  



1.  ควรมกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของคณะโดยตรง ซึง่เป็นคณะกรรมการอกีชุดหน ึง่ท ีแ่ยกจากคณะกรรมการ

ประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยั เพ ือ่ทาํหนา้ท ีใ่นการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงานได้อย่างละเอยีด ก่อให้เกดิประโยชน์ในการ

พฒันาหน่วยงานมากย ิง่ข ึน้

2.  ควรมกีารกาํหนดนโยบายทีเ่ป็นจุดเนน้หรอืยุทธศาสตร์สาํคญัโดยสภามหาวทิยาลยัหรอืผา่นการประชุมของคณะกรรมการบรหิาร

ของมหาวทิยาลยั และส ือ่สารให้ผูบ้รหิารทุกระดบั อาจารย์และบุคลากรในมหาวทิยาลยัทราบอย่างท ัว่ถงึ เพ ือ่ความเป็นเอกภาพและความ

ชดัเจนในทศิทางการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั

3.  ควรมกีารกาํกบัตดิตามการใชพ้ลงังาน ตามมาตรการลดใชพ้ลงังานของมหาวทิยาลยัตามนโยบายของรฐับาล และควรกาํหนด

ตวัช ีว้ดัเพ ือ่วดัผลการลดใชพ้ลงังานเป็นรายคณะหรอืรายอาคาร เช่น ตดิต ัง้มเิตอร์ไฟฟ้าแยกตามคณะ เป็นต้น

4.  ควรสร้างเครอืขา่ยเพ ือ่พฒันามหาวทิยาลยัสเีขยีวเพ ิม่ข ึน้ และส่งเสรมิให้มกีารประกวดสาํนกังานสเีขยีวเพ ือ่กระตุ้นให้เกดิการ

พฒันาอย่างย ัง่ยนืท ีไ่ด้มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา



ข้อเสนอแนะเพือ่การประเมินผลงานในครั้งต่อไป

       ควรกําหนดกรอบการปร ะ เมิ น  การติดตาม  ตรวจสอบ  แล ะปร ะ เมิ นผลงาน        

ของมหาวิทยาลัย  เป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี้

         องค์ประกอบส่วนที ่1  ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการใชจ้า่ยงบประมาณ

         องค์ประกอบส่วนที ่2  ผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตังิานประจาํปี และ ผลการประเมนิ

การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน

         องค์ประกอบส่วนที ่3  ผลการประเมนิคุณภาพการบรหิารงานและคุณลกัษณะของผูบ้รหิาร

         องค์ประกอบส่วนที ่4  การดาํเนนิงานตามขอ้เสนอแนะซึง่สดัส่วน นํ้าหนกัในการประเมนิอาจจะกาํหนดเป็น 
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