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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

ป พ.ศ. 2552 
 
พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการเพ่ือเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินโดยมี
โครงการท่ีครอบคลุมพันธกิจท้ังหมดและไดมีการจัดสรงบประมาณใหเพื่อใหงานไดบรรลุเปาหมาย 
ยุทธศาสตรและโครงการท่ีสําคัญไดแกการเปดโอกาสทางการศึกษาใหนักศึกษาและประชาชนทุกกลุมมี
ชองทางท่ีจะศึกษาไดต้ังแตปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโทและปริญญาเอกและการเปดศูนยบริการ
การศึกษามากพอ รวมถึงการเปดโอกาสใหศึกษาตามวันเวลาท่ีตนเองสามารถมาเรียนได เพื่อใหผูเรียนได
เรียนในสถานท่ีใกลบานหรือท่ีทํางานของตนเองดังนั้นจะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนั้นเปด
ตลอดเวลา 

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องท้ังนี้เพื่อใหหลักสูตรทันสมัย ตรงกับความตองการของทองถ่ิน 
 การบริการทางวิชาการแกชุมชน ทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีโครงการท่ีดําเนินการเสร็จ
ส้ินและสมบูรณทุกโครงการท้ัง 31 โครงการซ่ึงมีมากกวาในปท่ีผานมา  ถึงแมงบประมาณท่ีไดไมมากนัก 
โครงการที่ไดดําเนินการสวนใหญเปนการใหการอบรมและเร่ืองท่ีอบรมก็เปนเร่ืองท่ีมีประโยชนสอดคลอง
กับความตองการของทองถ่ิน โครงการที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยางเต็มท่ีไดแกโครงการพัฒนาครู
ประจําการ และโครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตามโครงการพระราชดําริ  รวมถึงการ
รวมมือกับองคกรตางๆในทองถ่ินเพื่อจัดการศึกษา ไดแกกรมการปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา กลุมโรงเรียนตางๆเพ่ือพัฒนาครู ซ่ึงทุกโครงการมหาวิทยาลัยดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงในระยะตอไปไดแกการนําความรูท่ีไดจากการปฏิบัติการหรือการบริการชุมชนมาปรับใช
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหมากข้ึน ตอไป 
 การทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไดดําเนินการแลวเสร็จ 40 โครงการเปนไปตาม
เปาหมายท่ีวางไวสมบูรณซ่ึงเปนการถายทอดวัฒนธรรม การแสดงออกและการเผยแพรทางวัฒนธรรมไทย
และไดรวมมือกับทองถ่ินในการเผยแพรทางวัฒนธรรมซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไดครบถวนและมี
ประสิทธิภาพดี 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน งานวิจัยสวนใหญของมหาวิทยาลัยจะเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณท
หรือคิดคนวิธีการใหมๆเพื่อใชกับทองถ่ิน ซ่ึงนับวาเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการนําไปใชกับ
ทองถ่ินไดเปนอยางดี ส่ิงท่ีควรปรับปรุงมหาวิทยาลัยตองเพ่ิมงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินใหมากข้ึน เพราะใน
ปนี้มีงานวิจัยนอยกวาปท่ีผานมาและควรมีทิศทางเร่ืองท่ีจะวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
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 การใหบุคลากรในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในกิจการมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได
จัดใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมโดยการต้ังกรรมการจากทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น รวมติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานและเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ดําเนินการไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดเปดชองทางในการรับฟง
ความคิดเห็นภาคประชาชนในหลายทางไมวาจะเปนทางเว็บไซด ตู รับฟงความคิดเห็น โทรศัพท 
แบบสอบถามนอกจากน้ันยังมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยผานส่ือตางๆ นับวา
ประสานงานความรวมมือกับทองถ่ินไดเปนอยางดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดพัฒนามหาวิทยาลัยโดยจัดทําแผนยุทธศาสตรและโครงการรองรับ
การดําเนินการท้ังยังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามพันธกิจตามมาตรา 7 และ
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินไดอยางครบถวน 
 

 การจัดการเรียนการสอน 
 ในดานการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อใหมีความทันสมัยเหมาะแกการนําไปใชในการทํางานและมีท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในการ
บริหารหลักสูตรตองปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวและมีการ
ติดตามผลการใชหลักสูตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไดครบถวนตามมาตรฐาน ส่ิงท่ีควรดําเนินการโดย
เรงดวนคือการดําเนินการตามมาตรฐาน TQF  
 การประเมินผลการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยไดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท้ังการ
ประเมินการสอนของอาจารย  ติดตามผลการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา การประเมินความพึงพอใจของ
นายจาง ซ่ึงผลการประเมินอยูในข้ันดีนาพอใจ  ส่ิงท่ีนาจะดําเนินการตอไปคือการพัฒนาส่ิงท่ียังตอง
ปรับปรุงและบกพรองอยู เชนการพัฒนาอาจารยในเร่ืองท่ีนักศึกษา ประเมินวาอยูในระดับท่ียังตองปรับปรุง
เปนตน 
 ในดานสัดสวนอาจารยนั้นพบวาอาจารยหนึ่งคนตอนักศึกษายังมีปญหาบางในบางคณะ เชนคณะ
วิทยาการจัดการมีอัตราสวนสูงมาก มหาวิทยาลัยตองปรับปรุงจํานวนอาจารยใหมีความเหมาะสม แตในการ
จัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยไดใชอาจารยภายนอกท่ีทรงคุณวุฒิเพื่อแกปญหานี้นับวาเปนส่ิงท่ีดี 
อยางไรก็ดีควรสนับสนุนการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย รวมท้ังการพัฒนาอาจารยเพื่อใหมีผลงาน
ทางวิชาการใหมากข้ึน ซ่ึงอธิการบดีไดมีนโยบายชัดเจนท่ีใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ีแลวไมวาจะเปนทุน
การพัฒนาผลงาน การอบรม การศึกษาตอ ซ่ึงอาจมีแนวโนมท่ีอาจารยจะไดรับผลงานทางวิชาการและวุฒิ
มากข้ึน อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยควรใหอาจารยเขารับการอบรมในระยะส้ันและระยะยาวมากข้ึน ส่ิงท่ีเปน
ปญหาและทาทายมหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่งคือทําอยางไร ใหอาจารยมีความเช่ียวชาญในสาขาหรือเร่ืองท่ี
ทองถ่ินตองการ 
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 การจัดหาแหลงสงเสริมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสาขาวิชา สํานัก
วิทยบริการ แหลงการเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังมหาวิทยาลัยสนับสนุนการใช ICT เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน การใช e-learning ในบางวิชา นับวามหาวิทยาลัยจัดการในเร่ืองนี้ไดอยางเหมาะสม 
แมวาอาจารยและนักศึกษายังเห็นวายังนอยไมสมบูรณ ซ่ึงมหาวิทยาลัยคงตองพยายามปรับปรุงตอไป 
 ในดานความพึงพอใจตอบัณฑิตโดยการประเมินของหนวยงานภายนอกไดรับประเมินอยูในระดับ
ท่ีสูงนาพอใจและนาภาคภูมิใจ การมีงานทําของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหนึ่งปมีสูงถึงรอยละ 81 ซ่ึงนับวา
อยูในระดับสูง 
 ส่ิงท่ีสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยอีกดานหน่ึงคือโรงเรียนสาธิต ประชาชนในทองถ่ินตองการ
ใหบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสาธิตในระดับท่ีสูงมากและไดรับการยกยองวาเปนโรงเรียนท่ีดีมากใน
ระดับชาติ สมควรท่ีมหาวิทยาลัยจะตองรักษาความดีงามน้ีไวและ นายินดีท่ีอธิการบดีไดประสานกับ
หนวยงานภายนอกทําใหไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา  รร.สาธิตเปนจํานวนมาก  
 การติดตามผลการจัดสรรงบประมาณในดานการจัดการศึกษาใหกับคณะตางๆนั้นพบวามีเพียงพอ
แตผลการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนนั้นยังมีงบประมาณเหลืออยู และเหลือมากกวาป 2551 ท่ี
ผานมา มหาวิทยาลัยควรนําไปทบทวนใหดีวาเปนเพราะเหตุใดและจะดําเนินการแกไขอยางไร 
   

การพัฒนานักศึกษา 
1.  การวิเคราะหปจจัยดานนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    

               การวิเคราะหปจจยัดานนักศึกษา   เปนการวเิคราะหเกีย่วกับปริมาณผูเขาเรียน    กระบวนการ
คัดเลือกผูเขาเรียน ภูมิลําเนาของผูเรียน ความสนใจเขาศึกษาในแตละคณะวิชา และทัศนะความเช่ือตอ
มหาวิทยาลัย ดังนี ้

      จุดเดน 
             1)  นกัศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี สวนใหญเปนนักศึกษาในจังหวัดลพบุรี      และจังหวดั
ใกลเคียง เชน สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี ฯลฯ           แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปน
มหาวิทยาลัยทองถ่ิน ท่ีใหบริการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแกทองถ่ิน 

2)    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มีท้ังระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท ซ่ึงผาน 
กระบวนการคัดสรรเพื่อใหไดนักศึกษาท่ีพงึประสงครวมท้ังนักศึกษาท่ีไดรับโควตาใหเขามาเรียนจาก
สถาบันการศึกษาท่ีเกีย่วของกับมหาวิทยาลัย 
             3)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา  โดยรับนกัศึกษาจากประเทศ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนและประเทศญ่ีปุนเขามาศึกษาตามความรวมมือกับมหาวทิยาลัยใน
ตางประเทศ 
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   4)   นอกจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว   ยังมีประชาชนและผูสนใจสมัครเขารับการฝกอบรม 
ในหลักสูตรตางๆ กับมหาวทิยาลัยอีกจํานวนมาก         เนื่องจากมหาวทิยาลัยมีการจดัอบรมใหบริการทาง
วิชาการกับสังคมอยางตอเนือ่ง 

                              5)   มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีการรวมมือตามความตองการของทองถ่ิน             และองคกร
ภาคเอกชนเพ่ือจัดการศึกษาเฉพาะกลุม      มีการขยายโครงการจัดต้ังวทิยาเขตไปยังจังหวดัสิงหบุรี    และ
สุพรรณบุรี   และมีการเปดศูนยการศกึษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี        และ
นครสวรรค เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนษุยตามความตองการของหนวยงาน ดังนั้น จึงมีนักศึกษาท่ีมาจากกลุม
คนท่ีทํางานแลว เชน นกัศึกษาภาคพิเศษ เปนตน 
                6)   จํานวนนักศึกษาภาคปกติมีไมมากนัก (5,663 คน)   ทําใหอาจารยมีความใกลชิดและรูจักมัก
คุนกับนักศึกษา นักศึกษามีความรูสึกวาอบอุนในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้          และมีความ
เคารพศรัทธาในตัวของคณาจารย ตลอดจนมีความภูมิใจท่ีไดเขามาในสถาบันแหงนี ้
 
         2.  กระบวนการดําเนินการพัฒนานักศึกษา 

กระบวนการดาํเนินการพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดจัดกิจกรรมสงเสริม และ
พัฒนานักศึกษาในหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพของนกัศึกษา   และสรางบัณฑิตใหเปนผูมี
ความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานคุณธรรมโดยผานกจิกรรม เชน กจิกรรมทางดานวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา             และกิจกรรมสังคมและบําเพ็ญ
ประโยชน กจิกรรมชมรมนักศึกษา โดยมีการดําเนนิกิจกรรม ดังนี ้

       1)  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการจัด
กิจกรรมโดยคณะ 6 คณะสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานกัศิลปะ
และวัฒนธรรม   และกองพฒันานักศึกษา โดยจัดต้ังชุมนุม ชมรม ตางๆ พรอมอาจารยท่ีปรึกษา           เชน 
กิจกรรมคายอาสาพัฒนาและทองถ่ิน 

2) การเสริมสรางศักยภาพนกัศึกษาสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ     และวิชาชีพมหาวทิยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรีไดสงเสริมใหคณะท้ัง 6 คณะ  จัดกจิกรรมเพื่อสงเสริม ความเปนเลิศทางดานวิชาการและ
วิชาชีพ กจิกรรมกีฬา และการสงเสริมสุขภาพ กจิกรรมนันทนาการ บําเพ็ญประโยชนส่ิงแวดลอม     การ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ใหแกนักศึกษาของคณะ ซ่ึงจะทําใหนกัศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และส่ิงแวดลอม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดาน
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตตอไป 

3) สวัสดิการนักศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดจัดสวัสดกิารสําหรับนักศึกษาใน 
หลายๆ ดาน เชน สวัสดิการดานหอพกั การบริการแนะแนวสารสนเทศ   และทุนการศึกษาแกนกัศึกษา 
ประกอบดวย ทุนการศึกษาท้ังเปนเงินจัดสรรจากรัฐบาลและเพื่อใหนกัศึกษากูยืมเพือ่การศึกษา 
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ทุนการศึกษาจากองคกรภายนอก และทุนกูยืมฉุกเฉิน    นอกจากนี้ยังใหบริการดานสุขภาพ หองพยาบาล 
สถานท่ีออกกําลังกาย สถานท่ีพักผอน ธนาคาร ตูเอทีเอ็ม รานสหการ รานหนังสือ โรงอาหาร  เปนตน 

4) อาจารยท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา       ท้ังภาคปกติ 
และภาคพเิศษที่ใหคําปรึกษาท้ังดานวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา   และอ่ืน ๆ   ทําใหสามารถแกปญหาของ
นักศึกษาไดทันทวงที ในแตละปการศึกษา      มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินผลของระบบอาจารยท่ี
ปรึกษา เพื่อนาํผลการประเมินมาพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาใหมีความเขมแข็ง 
               5)  การติดตามและประเมินผล      มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีกระบวนการติดตาม       และ
ประเมินผลการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนนิการใน 5 ประเภท คือ 
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกฬีา และการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน และรักษาส่ิงแวดลอม 
กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

6)  การนําผลประเมินไปปรับปรุง         มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรีไดนําผลการประเมินไป 
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

3.  ขอเสนอแนะ 
      1)     การพัฒนาดานจํานวนรับนกัศึกษาภาคปกติบางคณะ    มีจํานวนนอย มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรีควรมีการประชาสัมพันธใหเขาถึงนักศึกษากลุมเปาหมายโดยตรงใหมากข้ึน 
      2)  ควรจัดใหมีแพทยและพยาบาลวิชาชีพบริการสงเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพใหกับนักศึกษา 

ตามความเหมาะสมเปนระยะๆ 
      3)  มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรีควรจดัทําใบรายงานผลกิจกรรม (Transcript Activity)   ใหกบั 

นักศึกษาอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหนกัศึกษาสามารถกําหนดการเรียนรูตนเองไดเต็มศักยภาพ 
 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง เนนการ
สงเสริมใหนักศึกษา เยาวชน และประชาชนไดตระหนักถึงคุณคาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน
และของประเทศ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม รวมกับหนวยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดประชุมสัมมนาทางดานวัฒนธรรม ใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
การระดมความคิดเห็นในเร่ืองการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม การรวมสงเสริมประเพณีทองถ่ินภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และการใหบริการสืบคนขอมูลทางดานวัฒนธรรมแกนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
โดยมีกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ จํานวน 73 กิจกรรม และในปงบประมาณ 2552 ไดดําเนินการจํานวนกิจกรรม 
ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
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                แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  แนวทางที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ 

1. การทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมเปนภารกิจท่ีมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีนโยบายในการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมไทย โดยให
ความสําคัญตอการบูรณาการ งานทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมไทยรวมกับการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีนโยบายในการจัดโครงการ/กิจกรรม เชน วันสําคัญของชาติ 
ศาสนา และประเพณีสําคัญ การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม คานิยมความเปนไทย  
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดกําหนดใหนักศึกษาภาคปกติทุกคณะตองเขารวมโครงการ/
กิจกรรม ดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมท่ีคณะและมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพันธกิจในการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน วิจัย และสนับสนุนงานวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ิน อนุรักษ ทํานุบํารุงสงเสริมและ
สรางสรรคศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและเผยแพร บริการขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน 
 6. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงานหลัก โดยมีคณะดําเนินการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
สนับสนุนในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 7. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุมสัมมนา โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ บุคลากรภายนอก 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย มารวมทําแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 8. สนับสนุนงานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 
               ผลการดําเนินงาน 
 1. มีแผนศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และไดดําเนินการตามแผนฯ  
 2. มีการประเมินตามแผนทุกโครงการ 
 
                มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตามแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางที่ไดดําเนินงาน 
 1. โครงการ/กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ จะตองมีคณะทํางาน การวางแผน การประชุมเตรียม
ความพรอม การติดตามประเมินผล และการรายงานตอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย 
 2. โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการนั้น จะเปนการถายทอด อนุรักษ ทํานุบํารุง สืบทอดกิจกรรมของ
ชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาไทย ตลอดจนมุงปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
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 3. โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการนั้น จะมีอาจารย นักศึกษา เปนกลุมเปาหมายหลัก และประชาชน
ในชุมชนทองถ่ินลพบุรีและจังหวัดใกลเคียงเปนเปาหมายเสริม โดยมีอาจารยนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยาง
กวางขวาง ถือเปนการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอีกแนวทางหนึ่ง 
 4. การจัดโครงการ/กิจกรรมในแตละป จะมีการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลใหม เนนการปรับปรุง
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหดียิ่งข้ึน 
 5. รูปแบบการจัดกิจกรรม จะมีการจัดนิทรรศการ การบรรยาย การปาฐกถาพิเศษ การแสดงตางๆ 
ตามความเหมาะสม 
 6. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินโครงการ 
 
จุดเดน 
 1. กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับได ดําเนินการดังนี้ 
  - นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีดานศิลปะและวัฒนธรรม 
  - นโยบายสํานักศิลปะและวัฒนธรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม 
  - นโยบายคณะครุศาสตรดานศิลปะและวัฒนธรรม 
  - นโยบายคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เชน ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ป
การศึกษา 2551 
  - แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2549-2553 ของคณะ/สํานักฯ 
  - แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดานศิลปะและวัฒนธรรมป 2551 และ 2552 
ท่ีจัดสรรใหคณะ/สํานักฯ 
 2. มีแผนการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายท้ังในทองถ่ินระดับชาติ และ
นานาชาติ 
 3. มีการกํากับการ ติดตาม และประเมินผลโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรมทุกโครงการ 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงานเปนท่ียอมรับ
ในระดับชาติ 
 2. ควรมีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานท่ีหรือ
เวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 
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   งานวิจัยและงานสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยมีหนวยงานรับผิดชอบในการพัฒนางานดานการวจิัยโดยเฉพาะ ไดแกสถาบันวิจยัและ

พัฒนา ทําใหงานวจิัยมีการพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง งบประมาณในการวจิัยในแตละปเพิ่มข้ึนในอัตราท่ี
คอนขางสูงโดยเฉล่ีย 5 ป (2548-2552) ประมาณรอยละ 20 และมีแหลงทุนจากภายนอกคอนขางสูงมาจาก
หลายแหลง เชน งบประมาณแผนดิน จากงบประมาณของจังหวดั เปนตน มีสัดสวนของงานวิจยัท้ังในแง
ของงบประมาณและจํานวนโครงการ จะตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินคอนขางสูงถึงรอยละ 51 แสดงให
เห็นถึงทิศทางการพัฒนางานวิจัยสอดคลองกับปรัชญา วสัิยทัศน และพันธกิจ เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณ
ดานการวิจัยกบัอาจารยท้ังหมดพบวา อาจารยไดรับงบประมาณโดยเฉล่ียประมาณ 46,000 บาท/คน 

การสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจยั มหาวิทยาลัยไดมีการประกาศเกณฑภาระงานประเภท
งานวิจยัใหเปนภาระงานของอาจารย โดยใหน้ําหนักคอนขางสูง เชน ทุนระดับประเทศคิดเปนภาระงานได 
25 ภาระงาน/เร่ือง มีการจัดประชุม อบรม สรางนักวิจยัรุนใหมและพัฒนาสมรรถนะนักวจิัยท่ีมี
ประสบการณดวยกระบวนการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับระดับของนักวิจยั สรางระบบการติดตามและรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานวิจยั มีการสรางเครือขายการวจิัยรวมกับมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
ภายในประเทศ โดยมุงเนนเครือขายกลุมภาคกลางตอนบนเปนประจําทุกป และมีความรวมมือทางดานวิจัย
กับหนวยงานภายในทองถ่ิน มหาวิทยาลัยในประเทศและหนวยงานราชการตางๆ มีงานวิจยัหลายโครงการ
ท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน เชน เทคโนโลยีผลิตภัณฑจากดินสอพอง การพัฒนาปาพุจําปสิ
รินธรเพื่อเปนแหลงเรียนรูและการทองเท่ียวท่ียั่งยนื มีการจัดหาแหลงทุนอุดหนุนการวิจยัใหแกคณาจารย
และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย มีการจัดต้ังทีมพี่เล้ียงใหคําแนะนาํปรับปรุงแกไข Concept paper และ 
Full proposal ใหถูกตองตามเกณฑ วิธีการ และความตองการของแหลงทุน  

    โดยสรุป มหาวิทยาลัยมีจุดเดนตรงท่ี มีงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและตอ
ชุมชนและทองถ่ิน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกคอนขางสูง มีบุคลากรคอนขางพรอม ตลอดจน
กฎระเบียบท่ีเอ้ือตอบรรยากาศการวิจยั มหาวิทยาลัยจะตองหามาตรการ ในการกระตุนท่ีเปนรูปธรรม 
เพื่อใหอาจารยไดเผยแพรงานวิจยัในรูปแบบของการตีพิมพในวารสารท่ีเปนท่ียอมรับท้ังระดับชาติ และ
นานาชาติใหมากข้ึนดวย จากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบวา เปาหมายใน
การวิจยัท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวสามารถดาํเนินการไดบรรลุเปาหมายทุกขอ เกินเปาหมายท่ีต้ังไว ถือวา
ดําเนินการพัฒนางานดานการวิจัยไดบรรลุเปาหมาย  

 
ขอเสนอแนะในประเด็นงานวิจัย 
1.  เพิ่มมาตรการแรงจูงใจใหอาจารยไดทํางานวิจยั      เชน    จัดใหมีรางวัลกับผูท่ีมีงานวิจยัตีพิมพ 

เผยแพรมากท่ีสุด ผูท่ีไดรับการอางอิงมากท่ีสุด เปนตน 
2.  การเผยแพรงานวิจยัโดยการตีพิมพยังไมคอยปรากฏ              ควรสรางมาตรฐานการสนับสนุน 

 เนื่องจากมีความสัมพันธกับตําแหนงทางวชิาการของอาจารย และการจัดลําดับมหาวทิยาลัย 
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                 3.  ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานในเร่ืองงานวิจยัท่ีเปนรูปธรรมในระดับบุคคล ระดับสภา 
ระดับภาควิชา ระดับคณะ และมหาวิทยาลัยวาปริมาณและคุณภาพการเผยแพรวาเปนอยางไร 
 
การบริการวิชาการแกสังคม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี          ไดดําเนนิกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมไดสอดคลองกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยสวนใหญบริการวิชาการแกทองถ่ินและชุมชนใกลเคียงเปนสวนใหญ โดย
บริการในหลายรูปแบบเพื่อใหประชาชนเขาถึงประโยชนท่ีสามารถจัดข้ึนไดจากการศกึษา และนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก การจัดกจิกรรมอบรม ประชุม จัดสัมมนาใหความรูแกประชาชน การจัดเวที
เสวนาทางวิชาการแกชุมชน ท้ังหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ใหคําปรึกษาดานการวจิัยและวิทยานพินธแก
บุคคลภายนอก และการจัดกิจกรรมสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เชน โครงการ
สงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพยีง สําหรับผลงานในป
นี้ท่ีรับการประเมินมีผลงานดังนี ้

 1.  การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา         และเสริมสราง 
ความเข็มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 15 กิจกรรม 
                     2.  การเปนท่ีปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการ  และกรรมการวิชาชีพใหแก
หนวยงานภายนอก จํานวน 153 กิจกรรม 

      3.   การจัดอบรม ประชุม สัมมนา    เพือ่การสรางวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จํานวน  67 กิจกรรม 

     4.   การสงเสริมและการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 1 กิจกรรม 
     5.   เปนคณะทํางานโครงการพัฒนาเครือขายองคความรู       (Knowledge-Based OTOP:KOB) 

ของจังหวดัลพบุรี โดยจัดทําหลักสูตรและเปนวิทยากรการพัฒนาศักยภาพกลุมผูผลิตประเภทอาหาร ใหแก
กลุมผลิตปลาสมฟกและขนมกระยาสารทในจังหวดัลพบุรี 

     6.  รวมเปนเครือขายการวิจัยกับสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.)   และกลุมน้ําลูกยอ 
แมบัวศรี จ.สิงหบุรี 

     7.  จัดกิจกรรม”ปลูกหญาแฝกเทิดไทองคราชันย รักสามัคคีม่ัน ณ ปาพุจําปสิรินธร” 
  

                  โดยสรุป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมไดสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ท่ีเปนจุดเดน คือเปนการบริการวิชาการแกทองถ่ินและชุมชนใกลเคียงเปน
สวนใหญ โดยบริการในหลายรูปแบบเพ่ือใหประชาชนเขาถึง สามารถดําเนินการ การไดบรรลุเปาหมาย
เกือบทุกกิจกรรม อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยอาจจะตองหามาตรการจูงใจใหคณาจารยทุกคนไดมีสวนรวม
มากข้ึน มิฉะนั้นจะเปนบุคลากรกลุมเดิมท่ีดําเนินกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
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          ขอเสนอแนะ 
           1.   มหาวิทยาลัยควรนํางานวิจัยท่ีพัฒนามาเช่ือมโยงการบริการวิชาการแกสังคมใหมากข้ึน    เพื่อให
งานวิจัยนําไปใชประโยชนไดจริง 
          2    มีระบบการประเมินภาระงานในดานนี้ท่ีชัดเจนในระดับบุคคลเพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยในการ
บริการวิชาการแกสังคม 
  

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีสอดคลองกับแนวทางการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพภายใน ท้ังยังมีการสนับสนุนใหหนวยงาน
ยอยดําเนินการประกันคุณภาพภายในและมีการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน   
 
ความรวมมอืกับหนวยงานภายนอก 
 มหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากองคกรตางๆ ภายในประเทศและจากตางประเทศโดยมี
โครงการรองรับและงบประมาณท่ีรองรับไวเรียบรอย 
 
การพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 
 จากวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีวา     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปนแหลงความรูเปนท่ีพึ่งของ
ทองถ่ิน และภมิูภาค เสริมสรางคุณภาพคน สังคมไทยใหเขมแข็ง ยั่งยนื     และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ”           ควรเพิ่มวิสัยทัศนโดยการนําคําวาระดบัสากลเขาไปรวมดวย         ก็จะเปน 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปนแหลงความรูเปนท่ีพึ่งของทองถ่ิน    และภมิูภาค เสริมสรางคุณภาพคน 
สังคมไทยใหเขมแข็ง ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ และระดับสากล”   เพราะ
มหาวิทยาลัยมีโครงการตาง ๆ  รวมกับประเทศตาง  ๆ  แลว 
 

การบริหารจัดการ 
 แนวทางในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เปนแนวทางท่ีดี มีการวางโครงสรางการบริหารไว
เหมาะสมกับอัตลักษณและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญแกการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมี
กิจกรรมการพฒันาผูบริหารในรูปแบบตาง ๆ      การสรางความเขมแข็งและตอเนื่องในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยและคณะวิชา ท้ังตัวบุคคลและระบบงาน           ซ่ึงขณะน้ีเปนปญหาอยูในหลายมหาวทิยาลัย 
จําเปนตองมีกลยุทธในการดาํเนินการอยางเหมาะสม 
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การสงเสริมใหคณาจารยและเจาหนาท่ีไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน     เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี  
การสนับสนุนใหคณาจารยสรางผลงานทางวิชาการที่เปนรูปธรรม             ซ่ึงหากพิจารณาจากตําแหนงทาง
วิชาการของคณาจารย พบวา อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการรอยละ 40     แมวาจะเปนสัดสวนท่ีดพีอสมควร 
แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลวพบวา เกอืบท้ังหมดเปนตําแหนงในระดับผูชวยศาสตราจารย   ท่ีเหลืออยู
ในระดบัรองศาสตราจารย ซ่ึงหากจะพัฒนาในเร่ืองนี้อยางจริงจัง         ผลงานวิจัย   จะเปนเร่ืองท่ีตองทุมเท 
ผลักดันใหอาจารยมีการสรางสรรคผลงานใหมากข้ึน เพราะเปนฐานสําคัญในหลาย ๆ   เร่ือง      ไมเพียงแต
สําคัญตอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยเทานั้น แตจะเปนฐานสําคัญของการเรียนการสอน    โดยเฉพาะ
ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และบัณฑิตศึกษา                 ซ่ึงจําเปนตองกาวใหทันกับความกาวหนาทาง
วิชาการที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อีกดวย 

เร่ืองท่ีตองใหความสําคัญและตองพิจารณาอยางรอบคอบคือ การจัดใหมีศูนยการศกึษา ท่ีปจจุบันมี
จํานวนมากถึง 10 แหง ไดรับทราบขอมูลวา อยูในระหวางการพิจารณาทบทวนใหเหมาะสม ตามมาตรฐาน
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด นับเปนเร่ืองท่ีดีท่ีจําเปนตองเรงดําเนินการ    แตเนื่องจากการบริหาร
จัดการในเร่ืองนี้           มีความสัมพันธกันท้ังในเร่ืองมาตรฐานคุณภาพ        ปริมาณภาระงานของคณาจารย 
งบประมาณเพือ่การดําเนินงาน     และรายไดของมหาวิทยาลัย ดงันั้น การพิจารณาจึงตองรอบคอบพิถีพิถัน
อยางยิ่ง 

นอกจากนี้ สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ซ่ึงปจจุบันประมาณ 1:23 แมจะเปนสัดสวนท่ีไมสูงมากนัก
ในภาพรวม แตถารวมนักศึกษาภาคพิเศษและบัณฑิตศึกษาดวยแลว       สัดสวนดังกลาวจะสูงมากประมาณ 
1:35 และหากพิจารณาแยกเปนรายคณะ    พบวา บางคณะก็มีสัดสวนดงักลาวจะสูงมากเชนกนั    เชน  คณะ
วิทยาการจัดการ   (1:46 เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปกติ)    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   (1:33)      เปนตน 
มหาวิทยาลัยจาํเปนตองพิจารณากําหนดยทุธศาสตรในการปรับปรุงใหเหมาะสม   
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการบริหารจัดการ   ซ่ึงพิจารณาจากขอมูลท่ีไดจากรายงานการ
ปฏิบัติราชการ และการแลกเปล่ียนความเหน็กับผูบริหาร         พบวา แมจะยังไมประสบความสําเร็จตามท่ี
ต้ังเปาหมายไวในปจจุบัน      แตถือวามหาวทิยาลัยไดดําเนินการในทิศทางท่ีดี ควรดาํเนินการตอไป     จาก
วิสัยทัศนท่ีอธิการบดีไดนําเสนอไวตอสภามหาวิทยาลัย มีมาตรการที่นาสนใจหลายเร่ือง เชน 1.  การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ          2.  การจัดต้ังกองทุนสะสมเพื่อการพัฒนา ซ่ึงจะเปนความม่ันคงทางดาน
การเงินของมหาวิทยาลัยในอนาคต   3.  ระบบบุคลากร ซ่ึงมีความหลากหลาย ใหมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน   4.  การวิจยัองคกรหรือการวจิยัสถาบัน เพื่อขอเสนอแนะในการนําพามหาวิทยาลัยไปสูอนาคต 
เปนตน เร่ืองดังกลาว ถือเปนหัวใจของการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
เรงรัดการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการพฒันาโดยเร็ว 
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 อยางไรก็ตาม จากรายงานการปฏิบัติราชการ  ป 2552            ในเร่ืองระดับความสําเร็จในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา มหาวิทยาลัย ดําเนินการ
ไดเพยีงระดับ 1 เทานั้น ดังนัน้ การกํากับติดตาม เรงรัดการปฎิบัติราชการใหบรรลุเปาหมายตามแผน จึงเปน
เร่ืองท่ีจําเปนตองใหความสําคัญอยางยิ่งตอไป 

จุดเดนสําคัญในการบริหารจดัการ อยูท่ีตัวอธิการบดี ซ่ึงมีความคิดสรางสรรค มุงม่ันพัฒนา บริหาร
เชิงรุก แตในขณะเดียวกนัอีกดานหนึ่งก็ตองสรางความเขาใจรวม ใหเกดิกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยาง
ท่ัวถึง มีการกํากับติดตามอยางใกลชิด เพื่อใหสามารถกาวไปขางหนารวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ดานการเงินและงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนนิการพฒันาระบบการเงิน             และงบประมาณใหสอดคลองกับการจัดการ
งบประมาณแบบใหม แตการดําเนินงานยังไมแลวเสร็จในระดับท่ีนาพอใจ          หลายเร่ืองจําเปนตองเรงรัด
พัฒนา ต้ังแตเร่ืองแผนปฏิบัติการประจําป แมวาจากการใหขอมูล           แผนปฏิบัติการประจําปท่ีจัดทําอาจ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรทุกระดับกต็าม แตแผนงบประมาณท่ีสอดรับกับแผนปฏิบัติการดังกลาว ตอง
มีความชัดเจน ท้ังในเร่ืองหลักเกณฑและการวิเคราะหท่ีเหมาะสม ซ่ึงทราบวามีแนวคิดในเร่ืองนี้อยูแลว แต
ยังไมเกดิผลในทางปฏิบัติอยางชัดเจน   โดยเฉพาะการวางแผนทางดานงบประมาณ ซ่ึงมีแหลงท่ีมาจากเงิน
รายไดประมาณรอยละ 40 (ป 2551) และรอยละ 37 (ป 2552) ถือเปนสัดสวนท่ีดี เปนความสามารถที่ดีของ
มหาวิทยาลัย แตตองมีการประเมินความเส่ียงใหรอบคอบเปนระยะ ๆ    เพราะหากเกดิกรณีรายไดดงักลาว
ลดลง อาจมีผลกระทบตองบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจะตองใชในการบริหารจัดการ        จากวิสัยทัศนของ
อธิการบดีท่ีไดนําเสนอไว ไดกลาวถึงการจัดใหมี กองทุนเงินสะสม ซ่ึงเร่ืองนี้ถือเปนเร่ืองสําคัญยิ่งตอฐานะ
การเงินการงบประมาณในอนาคต หากการสนับสนุนจากภาครัฐมีขอจาํกัด                ไมสามารถสนับสนุน
มหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสมกับการพัฒนามหาวทิยาลัย ดังนัน้ มหาวทิยาลัยจําเปนตองวางกลยุทธในการ
จัดต้ังกองทุนเงินสะสมใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว  
 แมมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการวจิัยทางวิชาการที่ชัดเจน        แตงบประมาณเพ่ือการวิจยั
ดังกลาว    จดัไวประมาณรอยละ 2  ของงบประมาณท้ังหมด และสวนใหญจะเปนงบประมาณการวจิัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู โดยไมไดจดังบประมาณการวจิัยเพื่อพฒันาทองถ่ินเลย  แมจะไดรับขอมูลวาแม
จัดในสัดสวนท่ีมากกวานี้ คณาจารยก็ยังไมมีความพรอมท่ีจะดําเนินการวิจัย เร่ืองนีถื้อเปนประเดน็ท่ีทาทาย
เพราะจะมีผลตอคุณภาพและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยในระยะยาว   ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีแนวทางในเร่ืองนี้ไว
บางแลว จําเปนตองมีการกํากับติดตามและเรงรัดพัฒนาอยางใกลชิด 
 จากรายงานการติดตามผลการใชงบประมาณ พบวา เงินงบประมาณแผนดินเหลือจายประมาณรอย
ละ 28 (ป 2551) และ 37 (ป 2552) ซ่ึงไดรับคําอธิบายวา เงินเหลือจายเกือบท้ังหมดเปนคากอสรางท่ีตองจาย 
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ตามงวดเงิน ซ่ึงนาจะมาจากการดําเนนิงานกอสรางลาชาทําใหเบิกจายไมทัน    ในขณะเดียวกนั เงินรายได
เหลือจายประมาณรอยละ 25  (ป 2551) และ 40 (ป 2552)         ซ่ึงเกือบท้ังหมดเปนหมวดเงินคาตอบแทน 
ใชสอย  วัสดุ     โดยเฉพาะในแผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา       ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร และจากรายงานการปฏิบัติราชการฯ ซ่ึงพบวา ผลการดําเนินงานในดานนี้ไดคะแนนในระดบั 
1  เทานั้น             มหาวิทยาลัยควรติดตามวเิคราะหใหทราบถึงสาเหตุท่ีชัดเจน หากเปนการเหลือจายเพราะ
ประสิทธิภาพการใชงบประมาณก็เปนเร่ืองท่ีนายินดี แตหากเหลือจายเพราะมีกิจกรรมท่ียังไมไดดําเนินการ
หรือดําเนินการไมแลวเสร็จ ก็ไมเหมาะสม   นอกจากนี้เม่ือดูในรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณระหวางป 
พบวา ในแผนงานท่ี 1 แผนเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู มีการขอจัดสรรเพิ่มระหวางป      ประมาณ 
45 ลานบาท ในขณะเดยีวกนัเม่ือส้ินปงบประมาณ กลับมีงบประมาณเหลือจายในแผนงานนี้ถึง 40 ลานบาท 
สะทอนวา        การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และประสิทธิภาพการกํากับติดตามการบริหารงบประมาณ 
จําเปนตองมีการทบทวนใหดียิ่งข้ึน โดยฝายวางแผนของมหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางในเร่ืองนี้โดยเร็ว 
 งบประมาณท่ีใชไปเกือบท้ังหมด ใชเพื่อการผลิตบัณฑิต (รอยละ 93.8)   ท่ีเหลือเปนการใชเพื่อการ
วิจัยประมาณรอยละ 3  บริการวิชาการประมาณรอยละ 3  และการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม   ประมาณรอย
ละ 0.2  ซ่ึงสะทอนถึงการใหความสําคัญแกการดําเนินพนัธกิจท้ัง 4 ดานของมหาวิทยาลัย และเม่ือวิเคราะห
เพื่อฉายภาพน้าํหนักการลงทุนในการผลิตบัณฑิต พบวา ผลผลิตในดานวิทยาศาสตร         ตองลงทุนตอหัว
นักศึกษารวมถึงเกือบ 30,000 บาท ในขณะท่ีผลผลิตทางดานสังคมศาสตรงบประมาณท่ีใชเพื่อการลงทุนตอ
หัวนกัศึกษา เพียงประมาณ 15,000 บาท   หากมหาวิทยาลัยประสงคจะปรับเปล่ียนน้ําหนักความสําคัญของ
การดําเนนิพันธกิจดังกลาว      หรือการขยายการผลิตบัณฑิตในอนาคต จําเปนตองพจิารณาความพรอมของ
มหาวิทยาลัยและพิจารณาการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมควบคูไปดวย การวเิคราะหงบประมาณเชิงลึก
ดังกลาว มหาวทิยาลัยควรพฒันาจัดทําแนวทางในรายละเอียดอยางตอเนื่องตอไป 
 เร่ืองท่ีนาช่ืนชมเปนอยางยิ่งคือ ยังไมมีขอสังเกตหรือการเขามาตรวจสอบพิเศษจากหนวยตรวจสอบ

ภายนอก ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดหนึ่งของความโปรงใสในการบริหารเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


