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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ป พ.ศ. 2552
พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินการเพื่อเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นโดยมี
โครงการที่ ครอบคลุมพั น ธกิ จ ทั้งหมดและไดมีการจัดสรงบประมาณให เ พื่อให งานไดบรรลุ เป าหมาย
ยุทธศาสตรและโครงการที่สําคัญไดแกการเปดโอกาสทางการศึกษาใหนักศึกษาและประชาชนทุกกลุมมี
ชองทางที่จะศึกษาไดตั้งแตปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโทและปริญญาเอกและการเปดศูนยบริการ
การศึกษามากพอ รวมถึงการเปดโอกาสใหศึกษาตามวันเวลาที่ตนเองสามารถมาเรียนได เพื่อใหผูเรียนได
เรียนในสถานที่ใกลบานหรือที่ทํางานของตนเองดังนั้นจะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนั้นเปด
ตลอดเวลา
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรทันสมัย ตรงกับความตองการของทองถิ่น
การบริการทางวิชาการแกชุมชน ทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีโครงการที่ดําเนินการเสร็จ
สิ้นและสมบูรณทุกโครงการทั้ง 31 โครงการซึ่งมีมากกวาในปที่ผานมา ถึงแมงบประมาณที่ไดไมมากนัก
โครงการที่ไดดําเนินการสวนใหญเปนการใหการอบรมและเรื่องที่อบรมก็เปนเรื่องที่มีประโยชนสอดคลอง
กับความตองการของทองถิ่น โครงการที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยางเต็มที่ไดแกโครงการพัฒนาครู
ประจําการ และโครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตามโครงการพระราชดําริ รวมถึงการ
รวมมือกับองคกรตางๆในทองถิ่นเพื่อจัดการศึกษา ไดแกกรมการปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กลุมโรงเรียนตางๆเพื่อพัฒนาครู ซึ่งทุกโครงการมหาวิทยาลัยดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ควรปรับปรุงในระยะตอไปไดแกการนําความรูที่ไดจากการปฏิบัติการหรือการบริการชุมชนมาปรับใช
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหมากขึ้น ตอไป
การทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไดดําเนินการแลวเสร็จ 40 โครงการเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไวสมบูรณซึ่งเปนการถายทอดวัฒนธรรม การแสดงออกและการเผยแพรทางวัฒนธรรมไทย
และไดรวมมือกับทองถิ่นในการเผยแพรทางวัฒนธรรมซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไดครบถวนและมี
ประสิทธิภาพดี
การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น งานวิจัยสวนใหญของมหาวิทยาลัยจะเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณท
หรือคิดคนวิธีการใหมๆเพื่อใชกับทองถิ่น ซึ่งนับวาเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการนําไปใชกับ
ทองถิ่นไดเปนอยางดี สิ่งที่ควรปรับปรุงมหาวิทยาลัยตองเพิ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหมากขึ้น เพราะใน
ปนี้มีงานวิจัยนอยกวาปที่ผานมาและควรมีทิศทางเรื่องที่จะวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นใหชัดเจนยิ่งขึ้น
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การใหบุคลากรในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได
จัดใหประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมโดยการตั้งกรรมการจากทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น รวมติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานและเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
ดําเนินการไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดเปดชองทางในการรับฟง
ความคิ ด เห็ น ภาคประชาชนในหลายทางไม ว า จะเป น ทางเว็ บ ไซด ตู รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น โทรศั พ ท
แบบสอบถามนอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยผานสื่อตางๆ นับวา
ประสานงานความรวมมือกับทองถิ่นไดเปนอยางดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดพัฒนามหาวิทยาลัยโดยจัดทําแผนยุทธศาสตรและโครงการรองรับ
การดําเนินการทั้งยังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามพันธกิจตามมาตรา 7 และ
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นไดอยางครบถวน

การจัดการเรียนการสอน
ในดานการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อใหมีความทันสมัยเหมาะแกการนําไปใชในการทํางานและมีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในการ
บริหารหลักสูตรตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวและมีการ
ติดตามผลการใชหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไดครบถวนตามมาตรฐาน สิ่งที่ควรดําเนินการโดย
เรงดวนคือการดําเนินการตามมาตรฐาน TQF
การประเมิ นผลการเรียนการสอนมหาวิ ทยาลัย ไดประเมินผลการจั ด การเรียนการสอนทั้ งการ
ประเมินการสอนของอาจารย ติดตามผลการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา การประเมินความพึงพอใจของ
นายจา ง ซึ่ ง ผลการประเมิ น อยู ใ นขั้ น ดีน า พอใจ สิ่งที่ นา จะดํ า เนิ น การตอไปคื อ การพั ฒ นาสิ่ง ที่ยัง ตอ ง
ปรับปรุงและบกพรองอยู เชนการพัฒนาอาจารยในเรื่องที่นักศึกษา ประเมินวาอยูในระดับที่ยังตองปรับปรุง
เปนตน
ในดานสัดสวนอาจารยนั้นพบวาอาจารยหนึ่งคนตอนักศึกษายังมีปญหาบางในบางคณะ เชนคณะ
วิทยาการจัดการมีอัตราสวนสูงมาก มหาวิทยาลัยตองปรับปรุงจํานวนอาจารยใหมีความเหมาะสม แตในการ
จัด การเรีย นการสอนมหาวิ ทยาลัย ไดใ ชอาจารยภ ายนอกที่ทรงคุ ณ วุ ฒิเ พื่ อ แก ปญหานี้นับว าเปน สิ่งที่ดี
อยางไรก็ดีควรสนับสนุนการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย รวมทั้งการพัฒนาอาจารยเพื่อใหมีผลงาน
ทางวิชาการใหมากขึ้น ซึ่งอธิการบดีไดมีนโยบายชัดเจนที่ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่แลวไมวาจะเปนทุน
การพัฒนาผลงาน การอบรม การศึกษาตอ ซึ่งอาจมีแนวโนมที่อาจารยจะไดรับผลงานทางวิชาการและวุฒิ
มากขึ้น อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยควรใหอาจารยเขารับการอบรมในระยะสั้นและระยะยาวมากขึ้น สิ่งที่เปน
ปญหาและทาทายมหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่งคือทําอยางไร ใหอาจารยมีความเชี่ยวชาญในสาขาหรือเรื่องที่
ทองถิ่นตองการ
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การจัดหาแหลงสงเสริมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสาขาวิชา สํานัก
วิทยบริการ แหลงการเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมหาวิทยาลัยสนับสนุนการใช ICT เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน การใช e-learning ในบางวิชา นับวามหาวิทยาลัยจัดการในเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม
แมวาอาจารยและนักศึกษายังเห็นวายังนอยไมสมบูรณ ซึ่งมหาวิทยาลัยคงตองพยายามปรับปรุงตอไป
ในดานความพึงพอใจตอบัณฑิตโดยการประเมินของหนวยงานภายนอกไดรับประเมินอยูในระดับ
ที่สูงนาพอใจและนาภาคภูมิใจ การมีงานทําของบัณฑิตที่จบการศึกษาในหนึ่งปมีสูงถึงรอยละ 81 ซึ่งนับวา
อยูในระดับสูง
สิ่งที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยอีกดานหนึ่งคือโรงเรียนสาธิต ประชาชนในทองถิ่นตองการ
ใหบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสาธิตในระดับที่สูงมากและไดรับการยกยองวาเปนโรงเรียนที่ดีมากใน
ระดับชาติ สมควรที่มหาวิทยาลัยจะตองรักษาความดีงามนี้ไวและ นายินดีที่อ ธิก ารบดีไ ดป ระสานกับ
หนวยงานภายนอกทําใหไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา รร.สาธิตเปนจํานวนมาก
การติดตามผลการจัดสรรงบประมาณในดานการจัดการศึกษาใหกับคณะตางๆนั้นพบวามีเพียงพอ
แตผลการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนนั้นยังมีงบประมาณเหลืออยู และเหลือมากกวาป 2551 ที่
ผานมา มหาวิทยาลัยควรนําไปทบทวนใหดีวาเปนเพราะเหตุใดและจะดําเนินการแกไขอยางไร

การพัฒนานักศึกษา
1. การวิเคราะหปจจัยดานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การวิเคราะหปจจัยดานนักศึกษา เปนการวิเคราะหเกีย่ วกับปริมาณผูเขาเรียน กระบวนการ
คัดเลือกผูเขาเรียน ภูมิลําเนาของผูเรียน ความสนใจเขาศึกษาในแตละคณะวิชา และทัศนะความเชื่อตอ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
จุดเดน
1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สวนใหญเปนนักศึกษาในจังหวัดลพบุรี และจังหวัด
ใกลเคียง เชน สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี ฯลฯ
แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปน
มหาวิทยาลัยทองถิ่น ที่ใหบริการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแกทอ งถิ่น
2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งผาน
กระบวนการคัดสรรเพื่อใหไดนักศึกษาที่พงึ ประสงครวมทั้งนักศึกษาทีไ่ ดรับโควตาใหเขามาเรียนจาก
สถาบันการศึกษาที่เกีย่ วของกับมหาวิทยาลัย
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยรับนักศึกษาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนและประเทศญี่ปนุ เขามาศึกษาตามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ
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4) นอกจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว ยังมีประชาชนและผูสนใจสมัครเขารับการฝกอบรม
ในหลักสูตรตางๆ กับมหาวิทยาลัยอีกจํานวนมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมใหบริการทาง
วิชาการกับสังคมอยางตอเนือ่ ง
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีการรวมมือตามความตองการของทองถิ่น
และองคกร
ภาคเอกชนเพือ่ จัดการศึกษาเฉพาะกลุม มีการขยายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตไปยังจังหวัดสิงหบรุ ี และ
สุพรรณบุรี และมีการเปดศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี และ
นครสวรรค เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามความตองการของหนวยงาน ดังนั้น จึงมีนักศึกษาที่มาจากกลุม
คนที่ทํางานแลว เชน นักศึกษาภาคพิเศษ เปนตน
6) จํานวนนักศึกษาภาคปกติมีไมมากนัก (5,663 คน) ทําใหอาจารยมีความใกลชิดและรูจักมัก
คุนกับนักศึกษา นักศึกษามีความรูสึกวาอบอุนในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้
และมีความ
เคารพศรัทธาในตัวของคณาจารย ตลอดจนมีความภูมิใจที่ไดเขามาในสถาบันแหงนี้
2. กระบวนการดําเนินการพัฒนานักศึกษา
กระบวนการดําเนินการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดจัดกิจกรรมสงเสริม และ
พัฒนานักศึกษาในหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพของนักศึกษา และสรางบัณฑิตใหเปนผูมี
ความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานคุณธรรมโดยผานกิจกรรม เชน กิจกรรมทางดานวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา
และกิจกรรมสังคมและบําเพ็ญ
ประโยชน กิจกรรมชมรมนักศึกษา โดยมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1) การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการจัด
กิจกรรมโดยคณะ 6 คณะสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม และกองพัฒนานักศึกษา โดยจัดตัง้ ชุมนุม ชมรม ตางๆ พรอมอาจารยที่ปรึกษา
เชน
กิจกรรมคายอาสาพัฒนาและทองถิ่น
2) การเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ และวิชาชีพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีไดสงเสริมใหคณะทั้ง 6 คณะ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม ความเปนเลิศทางดานวิชาการและ
วิชาชีพ กิจกรรมกีฬา และการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ บําเพ็ญประโยชนสิ่งแวดลอม การ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ใหแกนักศึกษาของคณะ ซึ่งจะทําใหนกั ศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตตอไป
3) สวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดจัดสวัสดิการสําหรับนักศึกษาใน
หลายๆ ดาน เชน สวัสดิการดานหอพัก การบริการแนะแนวสารสนเทศ และทุนการศึกษาแกนกั ศึกษา
ประกอบดวย ทุนการศึกษาทั้งเปนเงินจัดสรรจากรัฐบาลและเพื่อใหนกั ศึกษากูยืมเพือ่ การศึกษา
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ทุนการศึกษาจากองคกรภายนอก และทุนกูยืมฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังใหบริการดานสุขภาพ หองพยาบาล
สถานที่ออกกําลังกาย สถานที่พักผอน ธนาคาร ตูเอทีเอ็ม รานสหการ รานหนังสือ โรงอาหาร เปนตน
4) อาจารยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดจัดระบบอาจารยที่ปรึกษา ทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษที่ใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และอืน่ ๆ ทําใหสามารถแกปญหาของ
นักศึกษาไดทนั ทวงที ในแตละปการศึกษา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินผลของระบบอาจารยที่
ปรึกษา เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีความเขมแข็ง
5) การติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีกระบวนการติดตาม และ
ประเมินผลการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท คือ
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา และการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และรักษาสิ่งแวดลอม
กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
6) การนําผลประเมินไปปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง
3. ขอเสนอแนะ
1) การพัฒนาดานจํานวนรับนักศึกษาภาคปกติบางคณะ มีจํานวนนอย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีควรมีการประชาสัมพันธใหเขาถึงนักศึกษากลุมเปาหมายโดยตรงใหมากขึ้น
2) ควรจัดใหมีแพทยและพยาบาลวิชาชีพบริการสงเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพใหกับนักศึกษา
ตามความเหมาะสมเปนระยะๆ
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีควรจัดทําใบรายงานผลกิจกรรม (Transcript Activity) ใหกบั
นักศึกษาอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหนกั ศึกษาสามารถกําหนดการเรียนรูต นเองไดเต็มศักยภาพ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง เนนการ
สงเสริมใหนักศึกษา เยาวชน และประชาชนไดตระหนักถึงคุณคาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของประเทศ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม รวมกับหนวยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดประชุมสัมมนาทางดานวัฒนธรรม ใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
การระดมความคิดเห็นในเรื่องการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม การรวมสงเสริมประเพณีทองถิ่นภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และการใหบริการสืบคนขอมูลทางดานวัฒนธรรมแกนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
โดยมีกิจกรรมที่ไดดําเนินการ จํานวน 73 กิจกรรม และในปงบประมาณ 2552 ไดดําเนินการจํานวนกิจกรรม
ซึ่งสรุปไดดังนี้
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แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
1. การทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมเปนภารกิจที่มีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
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 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพันธกิจในการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น วิจัย และสนับสนุนงานวิจั ยทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น อนุรักษ ทํานุบํารุงสงเสริมและ
สรางสรรคศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและเผยแพร บริการขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน
6. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงานหลัก โดยมีคณะดําเนินการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุนในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
7. สํ า นั ก ศิล ปะและวั ฒ นธรรม มี ก ารประชุ ม สั ม มนา โดยเชิ ญผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ บุ ค ลากรภายนอก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย มารวมทําแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8. สนับสนุนงานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
1. มีแผนศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และไดดําเนินการตามแผนฯ
2. มีการประเมินตามแผนทุกโครงการ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตามแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แนวทางที่ไดดําเนินงาน
1. โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ 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/กิจกรรมที่ดําเนินการนั้น จะมีอาจารย นักศึกษา เปนกลุมเปาหมายหลัก และประชาชน
ในชุมชนทองถิ่นลพบุรีและจังหวัดใกลเคียงเปนเปาหมายเสริม โดยมีอาจารยนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยาง
กวางขวาง ถือเปนการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอีกแนวทางหนึ่ง
4. การจัดโครงการ/กิจกรรมในแตละป จะมีการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลใหม เนนการปรับปรุง
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหดียิ่งขึ้น
5. รูปแบบการจัดกิจกรรม จะมีการจัดนิทรรศการ การบรรยาย การปาฐกถาพิเศษ การแสดงตางๆ
ตามความเหมาะสม
6. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินโครงการ
จุดเดน
1. กําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับได ดําเนินการดังนี้
- นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีดานศิลปะและวัฒนธรรม
- นโยบายสํานักศิลปะและวัฒนธรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
- นโยบายคณะครุศาสตรดานศิลปะและวัฒนธรรม
- นโยบายคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เชน ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ป
การศึกษา 2551
- แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2549-2553 ของคณะ/สํานักฯ
- แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดานศิลปะและวัฒนธรรมป 2551 และ 2552
ที่จัดสรรใหคณะ/สํานักฯ
2. มี แ ผนการดํ า เนิ น การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายทั้ ง ในท อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ
3. มีการกํากับการ ติดตาม และประเมินผลโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรมทุกโครงการ
ขอเสนอแนะ
1. ควรกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
2. ควรมีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือ
เวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ
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งานวิจัยและงานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยมีหนวยงานรับผิดชอบในการพัฒนางานดานการวิจัยโดยเฉพาะ ไดแกสถาบันวิจยั และ
พัฒนา ทําใหงานวิจัยมีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง งบประมาณในการวิจัยในแตละปเพิ่มขึ้นในอัตราที่
คอนขางสูงโดยเฉลี่ย 5 ป (2548-2552) ประมาณรอยละ 20 และมีแหลงทุนจากภายนอกคอนขางสูงมาจาก
หลายแหลง เชน งบประมาณแผนดิน จากงบประมาณของจังหวัด เปนตน มีสัดสวนของงานวิจยั ทั้งในแง
ของงบประมาณและจํานวนโครงการ จะตอบสนองการพัฒนาทองถิ่นคอนขางสูงถึงรอยละ 51 แสดงให
เห็นถึงทิศทางการพัฒนางานวิจัยสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ
ดานการวิจัยกับอาจารยทั้งหมดพบวา อาจารยไดรับงบประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ 46,000 บาท/คน
การสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจยั มหาวิทยาลัยไดมกี ารประกาศเกณฑภาระงานประเภท
งานวิจยั ใหเปนภาระงานของอาจารย โดยใหน้ําหนักคอนขางสูง เชน ทุนระดับประเทศคิดเปนภาระงานได
25 ภาระงาน/เรื่อง มีการจัดประชุม อบรม สรางนักวิจยั รุน ใหมและพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยที่มี
ประสบการณดวยกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับระดับของนักวิจยั สรางระบบการติดตามและรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานวิจยั
มีการสรางเครือขายการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
ภายในประเทศ โดยมุงเนนเครือขายกลุมภาคกลางตอนบนเปนประจําทุกป และมีความรวมมือทางดานวิจัย
กับหนวยงานภายในทองถิ่น มหาวิทยาลัยในประเทศและหนวยงานราชการตางๆ มีงานวิจยั หลายโครงการ
ที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น เชน เทคโนโลยีผลิตภัณฑจากดินสอพอง การพัฒนาปาพุจําปสิ
รินธรเพื่อเปนแหลงเรียนรูและการทองเทีย่ วทีย่ ั่งยืน มีการจัดหาแหลงทุนอุดหนุนการวิจยั ใหแกคณาจารย
และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย มีการจัดตั้งทีมพี่เลีย้ งใหคําแนะนําปรับปรุงแกไข Concept paper และ
Full proposal ใหถูกตองตามเกณฑ วิธีการ และความตองการของแหลงทุน
โดยสรุป มหาวิทยาลัยมีจุดเดนตรงที่ มีงานวิจัยที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและตอ
ชุมชนและทองถิ่น ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกคอนขางสูง มีบุคลากรคอนขางพรอม ตลอดจน
กฎระเบียบที่เอื้อตอบรรยากาศการวิจยั มหาวิทยาลัยจะตองหามาตรการ ในการกระตุนที่เปนรูปธรรม
เพื่อใหอาจารยไดเผยแพรงานวิจยั ในรูปแบบของการตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และ
นานาชาติใหมากขึ้นดวย จากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบวา เปาหมายใน
การวิจยั ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายทุกขอ เกินเปาหมายที่ตั้งไว ถือวา
ดําเนินการพัฒนางานดานการวิจัยไดบรรลุเปาหมาย
ขอเสนอแนะในประเด็นงานวิจัย
1. เพิ่มมาตรการแรงจูงใจใหอาจารยไดทํางานวิจยั เชน จัดใหมีรางวัลกับผูที่มีงานวิจยั ตีพิมพ
เผยแพรมากทีส่ ุด ผูที่ไดรับการอางอิงมากที่สุด เปนตน
2. การเผยแพรงานวิจยั โดยการตีพิมพยังไมคอยปรากฏ
ควรสรางมาตรฐานการสนับสนุน
เนื่องจากมีความสัมพันธกับตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และการจัดลําดับมหาวิทยาลัย
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3. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานในเรื่องงานวิจยั ที่เปนรูปธรรมในระดับบุคคล ระดับสภา
ระดับภาควิชา ระดับคณะ และมหาวิทยาลัยวาปริมาณและคุณภาพการเผยแพรวาเปนอยางไร

การบริการวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ไดดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมไดสอดคลองกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยสวนใหญบริการวิชาการแกทองถิ่นและชุมชนใกลเคียงเปนสวนใหญ โดย
บริการในหลายรูปแบบเพื่อใหประชาชนเขาถึงประโยชนที่สามารถจัดขึ้นไดจากการศึกษา และนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก การจัดกิจกรรมอบรม ประชุม จัดสัมมนาใหความรูแ กประชาชน การจัดเวที
เสวนาทางวิชาการแกชุมชน ทั้งหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ใหคําปรึกษาดานการวิจัยและวิทยานิพนธแก
บุคคลภายนอก และการจัดกิจกรรมสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เชน โครงการ
สงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับผลงานในป
นี้ที่รับการประเมินมีผลงานดังนี้
1. การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเข็มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 15 กิจกรรม
2. การเปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพใหแก
หนวยงานภายนอก จํานวน 153 กิจกรรม
3. การจัดอบรม ประชุม สัมมนา เพือ่ การสรางวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 67 กิจกรรม
4. การสงเสริมและการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 1 กิจกรรม
5. เปนคณะทํางานโครงการพัฒนาเครือขายองคความรู (Knowledge-Based OTOP:KOB)
ของจังหวัดลพบุรี โดยจัดทําหลักสูตรและเปนวิทยากรการพัฒนาศักยภาพกลุมผูผ ลิตประเภทอาหาร ใหแก
กลุมผลิตปลาสมฟกและขนมกระยาสารทในจังหวัดลพบุรี
6. รวมเปนเครือขายการวิจัยกับสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) และกลุมน้ําลูกยอ
แมบัวศรี จ.สิงหบุรี
7. จัดกิจกรรม”ปลูกหญาแฝกเทิดไทองคราชันย รักสามัคคีมั่น ณ ปาพุจําปสิรินธร”
โดยสรุป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมไดสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เปนจุดเดน คือเปนการบริการวิชาการแกทองถิ่นและชุมชนใกลเคียงเปน
สวนใหญ โดยบริการในหลายรูปแบบเพื่อใหประชาชนเขาถึง สามารถดําเนินการ การไดบรรลุเปาหมาย
เกือบทุกกิจกรรม อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยอาจจะตองหามาตรการจูงใจใหคณาจารยทุกคนไดมีสวนรวม
มากขึ้น มิฉะนั้นจะเปนบุคลากรกลุมเดิมที่ดําเนินกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม
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ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรนํางานวิจัยที่พัฒนามาเชื่อมโยงการบริการวิชาการแกสังคมใหมากขึ้น เพื่อให
งานวิจัยนําไปใชประโยชนไดจริง
2 มีระบบการประเมินภาระงานในดานนี้ที่ชัดเจนในระดับบุคคลเพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยในการ
บริการวิชาการแกสังคม

การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองกับแนวทางการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพภายใน ทั้งยังมีการสนับสนุนใหหนวยงาน
ยอยดําเนินการประกันคุณภาพภายในและมีการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ ความร ว มมื อ จากองค ก รต า งๆ ภายในประเทศและจากต า งประเทศโดยมี
โครงการรองรับและงบประมาณที่รองรับไวเรียบรอย

การพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล
จากวิสยั ทัศนของมหาวิทยาลัยที่วา “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปนแหลงความรูเปนที่พึ่งของ
ทองถิ่น และภูมิภาค เสริมสรางคุณภาพคน สังคมไทยใหเขมแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ”
ควรเพิ่มวิสัยทัศนโดยการนําคําวาระดับสากลเขาไปรวมดวย
ก็จะเปน
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปนแหลงความรูเปนที่พึ่งของทองถิ่น และภูมิภาค เสริมสรางคุณภาพคน
สังคมไทยใหเขมแข็ง ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และระดับสากล” เพราะ
มหาวิทยาลัยมีโครงการตาง ๆ รวมกับประเทศตาง ๆ แลว

การบริหารจัดการ
แนวทางในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เปนแนวทางที่ดี มีการวางโครงสรางการบริหารไว
เหมาะสมกับอัตลักษณและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญแกการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมี
กิจกรรมการพัฒนาผูบริหารในรูปแบบตาง ๆ การสรางความเขมแข็งและตอเนื่องในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยและคณะวิชา ทัง้ ตัวบุคคลและระบบงาน
ซึ่งขณะนี้เปนปญหาอยูใ นหลายมหาวิทยาลัย
จําเปนตองมีกลยุทธในการดําเนินการอยางเหมาะสม
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การสงเสริมใหคณาจารยและเจาหนาที่ไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
การสนับสนุนใหคณาจารยสรางผลงานทางวิชาการที่เปนรูปธรรม
ซึ่งหากพิจารณาจากตําแหนงทาง
วิชาการของคณาจารย พบวา อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการรอยละ 40 แมวาจะเปนสัดสวนที่ดพี อสมควร
แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวพบวา เกือบทั้งหมดเปนตําแหนงในระดับผูชวยศาสตราจารย ที่เหลืออยู
ในระดับรองศาสตราจารย ซึ่งหากจะพัฒนาในเรื่องนี้อยางจริงจัง ผลงานวิจัย จะเปนเรื่องที่ตอ งทุมเท
ผลักดันใหอาจารยมีการสรางสรรคผลงานใหมากขึน้ เพราะเปนฐานสําคัญในหลาย ๆ เรื่อง ไมเพียงแต
สําคัญตอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยเทานั้น แตจะเปนฐานสําคัญของการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และบัณฑิตศึกษา
ซึ่งจําเปนตองกาวใหทนั กับความกาวหนาทาง
วิชาการที่เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว อีกดวย
เรื่องที่ตองใหความสําคัญและตองพิจารณาอยางรอบคอบคือ การจัดใหมีศูนยการศึกษา ที่ปจจุบันมี
จํานวนมากถึง 10 แหง ไดรับทราบขอมูลวา อยูใ นระหวางการพิจารณาทบทวนใหเหมาะสม ตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด นับเปนเรื่องที่ดีทจี่ ําเปนตองเรงดําเนินการ แตเนื่องจากการบริหาร
จัดการในเรื่องนี้
มีความสัมพันธกันทั้งในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ ปริมาณภาระงานของคณาจารย
งบประมาณเพือ่ การดําเนินงาน และรายไดของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การพิจารณาจึงตองรอบคอบพิถีพิถัน
อยางยิ่ง
นอกจากนี้ สัดสวนอาจารยตอ นักศึกษา ซึ่งปจจุบันประมาณ 1:23 แมจะเปนสัดสวนทีไ่ มสูงมากนัก
ในภาพรวม แตถารวมนักศึกษาภาคพิเศษและบัณฑิตศึกษาดวยแลว สัดสวนดังกลาวจะสูงมากประมาณ
1:35 และหากพิจารณาแยกเปนรายคณะ พบวา บางคณะก็มีสัดสวนดังกลาวจะสูงมากเชนกัน เชน คณะ
วิทยาการจัดการ (1:46 เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปกติ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1:33) เปนตน
มหาวิทยาลัยจําเปนตองพิจารณากําหนดยุทธศาสตรในการปรับปรุงใหเหมาะสม
การพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการบริหารจัดการ ซึง่ พิจารณาจากขอมูลที่ไดจากรายงานการ
ปฏิบัติราชการ และการแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูบริหาร พบวา แมจะยังไมประสบความสําเร็จตามที่
ตั้งเปาหมายไวในปจจุบนั แตถือวามหาวิทยาลัยไดดําเนินการในทิศทางที่ดี ควรดําเนินการตอไป จาก
วิสัยทัศนที่อธิการบดีไดนําเสนอไวตอสภามหาวิทยาลัย มีมาตรการที่นา สนใจหลายเรื่อง เชน 1. การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การจัดตั้งกองทุนสะสมเพื่อการพัฒนา ซึ่งจะเปนความมั่นคงทางดาน
การเงินของมหาวิทยาลัยในอนาคต 3. ระบบบุคลากร ซึ่งมีความหลากหลาย ใหมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 4. การวิจยั องคกรหรือการวิจยั สถาบัน เพื่อขอเสนอแนะในการนําพามหาวิทยาลัยไปสูอนาคต
เปนตน เรื่องดังกลาว ถือเปนหัวใจของการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
เรงรัดการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาโดยเร็ว
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อยางไรก็ตาม จากรายงานการปฏิบัติราชการ ป 2552
ในเรื่องระดับความสําเร็จในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา มหาวิทยาลัย ดําเนินการ
ไดเพียงระดับ 1 เทานั้น ดังนัน้ การกํากับติดตาม เรงรัดการปฎิบัติราชการใหบรรลุเปาหมายตามแผน จึงเปน
เรื่องที่จําเปนตองใหความสําคัญอยางยิ่งตอไป
จุดเดนสําคัญในการบริหารจัดการ อยูที่ตวั อธิการบดี ซึ่งมีความคิดสรางสรรค มุงมั่นพัฒนา บริหาร
เชิงรุก แตในขณะเดียวกันอีกดานหนึ่งก็ตองสรางความเขาใจรวม ใหเกิดกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยาง
ทั่วถึง มีการกํากับติดตามอยางใกลชิด เพื่อใหสามารถกาวไปขางหนารวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดานการเงินและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระบบการเงิน
และงบประมาณใหสอดคลองกับการจัดการ
งบประมาณแบบใหม แตการดําเนินงานยังไมแลวเสร็จในระดับที่นาพอใจ
หลายเรื่องจําเปนตองเรงรัด
พัฒนา ตั้งแตเรื่องแผนปฏิบัติการประจําป แมวาจากการใหขอมูล
แผนปฏิบัติการประจําปที่จัดทําอาจ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรทุกระดับก็ตาม แตแผนงบประมาณที่สอดรับกับแผนปฏิบัติการดังกลาว ตอง
มีความชัดเจน ทั้งในเรื่องหลักเกณฑและการวิเคราะหทเี่ หมาะสม ซึ่งทราบวามีแนวคิดในเรื่องนี้อยูแลว แต
ยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติอยางชัดเจน โดยเฉพาะการวางแผนทางดานงบประมาณ ซึ่งมีแหลงที่มาจากเงิน
รายไดประมาณรอยละ 40 (ป 2551) และรอยละ 37 (ป 2552) ถือเปนสัดสวนที่ดี เปนความสามารถที่ดีของ
มหาวิทยาลัย แตตองมีการประเมินความเสี่ยงใหรอบคอบเปนระยะ ๆ เพราะหากเกิดกรณีรายไดดงั กลาว
ลดลง อาจมีผลกระทบตองบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะตองใชในการบริหารจัดการ จากวิสยั ทัศนของ
อธิการบดีที่ไดนําเสนอไว ไดกลาวถึงการจัดใหมี กองทุนเงินสะสม ซึง่ เรื่องนี้ถือเปนเรื่องสําคัญยิ่งตอฐานะ
การเงินการงบประมาณในอนาคต หากการสนับสนุนจากภาครัฐมีขอจํากัด
ไมสามารถสนับสนุน
มหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสมกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจําเปนตองวางกลยุทธในการ
จัดตั้งกองทุนเงินสะสมใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว
แมมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยทางวิชาการที่ชัดเจน แตงบประมาณเพื่อการวิจยั
ดังกลาว จัดไวประมาณรอยละ 2 ของงบประมาณทั้งหมด และสวนใหญจะเปนงบประมาณการวิจัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู โดยไมไดจดั งบประมาณการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นเลย แมจะไดรับขอมูลวาแม
จัดในสัดสวนที่มากกวานี้ คณาจารยก็ยังไมมีความพรอมที่จะดําเนินการวิจัย เรื่องนีถ้ ือเปนประเด็นที่ทาทาย
เพราะจะมีผลตอคุณภาพและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระยะยาว ซึง่ มหาวิทยาลัยมีแนวทางในเรื่องนี้ไว
บางแลว จําเปนตองมีการกํากับติดตามและเรงรัดพัฒนาอยางใกลชิด
จากรายงานการติดตามผลการใชงบประมาณ พบวา เงินงบประมาณแผนดินเหลือจายประมาณรอย
ละ 28 (ป 2551) และ 37 (ป 2552) ซึ่งไดรับคําอธิบายวา เงินเหลือจายเกือบทั้งหมดเปนคากอสรางที่ตองจาย
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ตามงวดเงิน ซึ่งนาจะมาจากการดําเนินงานกอสรางลาชาทําใหเบิกจายไมทัน ในขณะเดียวกัน เงินรายได
เหลือจายประมาณรอยละ 25 (ป 2551) และ 40 (ป 2552) ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนหมวดเงินคาตอบแทน
ใชสอย วัสดุ โดยเฉพาะในแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร และจากรายงานการปฏิบัติราชการฯ ซึ่งพบวา ผลการดําเนินงานในดานนี้ไดคะแนนในระดับ
1 เทานั้น
มหาวิทยาลัยควรติดตามวิเคราะหใหทราบถึงสาเหตุที่ชัดเจน หากเปนการเหลือจายเพราะ
ประสิทธิภาพการใชงบประมาณก็เปนเรื่องที่นายินดี แตหากเหลือจายเพราะมีกิจกรรมที่ยังไมไดดําเนินการ
หรือดําเนินการไมแลวเสร็จ ก็ไมเหมาะสม นอกจากนี้เมือ่ ดูในรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณระหวางป
พบวา ในแผนงานที่ 1 แผนเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู มีการขอจัดสรรเพิ่มระหวางป ประมาณ
45 ลานบาท ในขณะเดียวกันเมื่อสิ้นปงบประมาณ กลับมีงบประมาณเหลือจายในแผนงานนี้ถึง 40 ลานบาท
สะทอนวา การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และประสิทธิภาพการกํากับติดตามการบริหารงบประมาณ
จําเปนตองมีการทบทวนใหดียิ่งขึ้น โดยฝายวางแผนของมหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางในเรื่องนี้โดยเร็ว
งบประมาณทีใ่ ชไปเกือบทั้งหมด ใชเพื่อการผลิตบัณฑิต (รอยละ 93.8) ที่เหลือเปนการใชเพื่อการ
วิจัยประมาณรอยละ 3 บริการวิชาการประมาณรอยละ 3 และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประมาณรอย
ละ 0.2 ซึ่งสะทอนถึงการใหความสําคัญแกการดําเนินพันธกิจทั้ง 4 ดานของมหาวิทยาลัย และเมื่อวิเคราะห
เพื่อฉายภาพน้าํ หนักการลงทุนในการผลิตบัณฑิต พบวา ผลผลิตในดานวิทยาศาสตร ตองลงทุนตอหัว
นักศึกษารวมถึงเกือบ 30,000 บาท ในขณะที่ผลผลิตทางดานสังคมศาสตรงบประมาณที่ใชเพื่อการลงทุนตอ
หัวนักศึกษา เพียงประมาณ 15,000 บาท หากมหาวิทยาลัยประสงคจะปรับเปลี่ยนน้ําหนักความสําคัญของ
การดําเนินพันธกิจดังกลาว หรือการขยายการผลิตบัณฑิตในอนาคต จําเปนตองพิจารณาความพรอมของ
มหาวิทยาลัยและพิจารณาการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมควบคูไปดวย การวิเคราะหงบประมาณเชิงลึก
ดังกลาว มหาวิทยาลัยควรพัฒนาจัดทําแนวทางในรายละเอียดอยางตอเนื่องตอไป
เรื่องที่นาชื่นชมเปนอยางยิ่งคือ ยังไมมีขอสังเกตหรือการเขามาตรวจสอบพิเศษจากหนวยตรวจสอบ
ภายนอก ซึ่งเปนตัวชีว้ ัดหนึ่งของความโปรงใสในการบริหารเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย

