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  คำนำ 
 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดจัดทำเปน 2 ฉบับ คือ 1. รายงานฯ ฉบับสมบูรณ  2. รายงานฯ ฉบับสรุปยอ 

เนื่องจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมีท้ังระดับมหาวิทยาลัย (มี 6 สวน)  ระดับคณะ 5 คณะ 

ระดับสำนักและสถาบัน 6 สำนัก/สถาบัน (มี 5 สวน) รายงานฯ ฉบับสมบูรณจะมีรายละเอียดมาก 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จึงไดจัดทำรายงานฯ ฉบับสรุปยอข้ึน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำ

ความเขาใจผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหนวยงานตางๆ ในภาพรวม ซ่ึงจะปรากฏท้ัง

สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในแตละสวน คะแนนในแตละสวน คะแนนรวม ความเห็น

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ในแตละสวน ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของท้ังของมหาวิทยาลัย 

และของแตละคณะ สำนักและสถาบัน 

หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฯ ฉบับสรุปยอนี้จะเปนประโยชนแกสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร 

คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของ 
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลยั คณะ สำนัก และสถาบัน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน     

มีแนวคิดและกรอบการประเมิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

แนวคิดในการประเมิน 

1. ประเมินตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ           

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน พ.ศ. 2562 

2. เปนการประเมินเพ่ือสงเสริม พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก           

และสถาบัน 

3. เปนการประเมินลักษณะกัลยาณมิตร 

4. ไมประเมินซ้ำซอนกับการประเมินของ สมศ. ประกันคุณภาพภายใน และหนวยงานภายนอกอ่ืน 

แตจะใชผลการประเมินดังกลาว และผลการประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาดวย 

กรอบการประเมิน 

1. ชวงเวลาการประเมิน ตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 แลวรายงาน          

ใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทราบภายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

 

ตอนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 แบงออกเปน 6 สวนคือ 

  สวนท่ี  1.1 ผลการดำเนิ นงานของมหาวิทยาลั ยตามแผน ป ฏิ บั ติ ร าชการ  

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดวยการศึกษาผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ   

ของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 - 4 จำนวนรวม 34 ตัวชี้วัด 

จำแนกเปน KR จำนวน 12 ตัวชี้วัด และ KPI จำนวน 22 ตัวชี้วัด 

  สวนท่ี  1.2  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัด

การศึกษา การวิจัย ท้ังเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564       

โดยศึกษาจากผลการใชจายงบประมาณเทียบกับเปาหมาย และศึกษาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

 สวนท่ี 1.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี แบงเปน 

(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีโดยใชแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) จำนวน 20 ขอคำถาม 2 กลุม คือ บุคลากรสายวิชาการ ไดแก ผูสอนและผูบริหาร บุคลากร

สายสนับสนุน โดยจำแนกเปน 3 ระดับ คือ 
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   ก. ผูบริหารระดับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการสำนัก/

สถาบัน 

  ข. ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอำนวยการสำนัก/สถาบัน ประธานโปรแกรม

วิชาสาขา หัวหนางาน 

   ค. ผูสอนหรือผูปฏิบัติการอยางเดียว 

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดโีดยการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของ

กับมหาวิทยาลยั 4 กลุม คือ 

ก. อธิการบดี 

ข. บุคลากรในมหาวิทยาลัย ไดแก ผูแทนผูบริหารและผูแทนอาจารยใน         

สภามหาวิทยาลัย ตัวแทนขาราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/ พนักงาน

มหาวิทยาลัย/ ลูกจางมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  

ค. นักศึกษาระดับผูนำ ท้ังภาคปกติ/ กศ.พป. 

ง. บุคคลภายนอก ไดแก ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ตัวแทน

ผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือตัวแทน ผูแทนหนวยงาน

ภายนอกท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย ผูใชบัณฑิต ผูแทนองคกรทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา 

สวนท่ี 1.4  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ศึกษาการ

ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย จากรายงานของหนวยงานหรือบุคคล

ท่ีรับผิดชอบ และสัมภาษณผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของ  

 สวนท่ี 1.5 การประเมินผลการดำเนินการพัฒนาทองถ่ิน กรณีศึกษา... ศึกษาการ

ดำเนินงานการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยจากรายงานของหนวยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ และเลือก

สำรวจสถานท่ีจริง 1 ชุมชน / พ้ืนท่ี และ 1 โรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยเปนผูเลือกพ้ืนท่ี / ชุมชน / โรงเรียน ท่ีเปน

กรณีศึกษา 

สวนท่ี 1 .6   การประเมินผลการดำเนิ นงานการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา            

ของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยศึกษาแผนปฏิบัติการจากรายงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ การใหสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยรวมท้ังศึกษาผลของการพัฒนาตามแผนดังกลาว  
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ตอนที่ 2 ประเมินผลการดำเนินงานของคณะ  

  แบงออกเปน 5 สวนคือ 

 สวนท่ี 2.1 ประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนปฏิบั ติราชการ ปงบประมาณ        

พ.ศ. 2564 ดวยการ 

 ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ท่ีมหาวิทยาลัย

มอบหมายใหคณะดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1-4  และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 

คณะ จำนวนตัวช้ีวัด รายละเอียด 

คณะครุศาสตร 19 จำแนกเปน KR จำนวน 7 ตัวชี้วัด, KPI จำนวน 

12 ตัวชี้ วัด  และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

คณ ะมนุ ษยศาสตร  

และสังคมศาสตร 

25 จำแนกเปน KR จำนวน 9 ตัวชี้วัด, KPI จำนวน 

16 ตัวชี้ วัด  และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร   

และเทคโนโลย ี

25 จำแนกเปน KR จำนวน 9 ตัวชี้วัด, KPI จำนวน 

16 ตัวชี้ วัด  และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

คณะวิทยาการจัดการ 20 จำแนกเปน KR จำนวน 7 ตัวชี้วัด, KPI จำนวน 

13 ตัวชี้ วัด  และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

คณะพยาบาลศาสตร 20 จำแนกเปน KR จำนวน 8 ตัวชี้วัด, KPI จำนวน 

12 ตัวชี้ วัด  และรอยละการบรรลุ เป าหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

  

สวนท่ี 2.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัด

การศึกษา การวิจัย ท้ังเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะไดรับจัดสรร 

สวนท่ี 2.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี แบงเปน 

(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยใชแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) จำนวน 20 ขอคำถาม 2 กลุม คือ บุคลากรในคณะ ไดแก 

 ก.  บุคลากรสายวิชาการ ไดแก ผูสอน ผูบริหาร 

 ข. บุคลากรสายสนับสนุน 
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(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยการ  สัมภาษณบุคคลท่ี

เก่ียวของ 3 กลุม คือ 

  ก. คณบดี 

ข. บุคลากรในคณะ ไดแก ตัวแทนผูบริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทน

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ค. ผูนำนักศึกษาในคณะ ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีสังกัดคณะ 

(3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยแบบประเมินการสอนของ

อาจารยโดยนักศึกษา โดยนำคะแนนเฉลี่ยโดยรวม จากแบบประเมินของแตละคณะ ท่ีสำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนดำเนินการอยูเปนปกติอยูแลวมาใช 

 สวนท่ี 2.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ศึกษาการ

ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ จากรายงานของหนวยงานหรือบุคคลท่ี

รับผิดชอบ และสัมภาษณผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของ   

 สวนท่ี 2.5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะตาม

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  ท่ีใหไวในงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยศึกษาแผนปฏิบัติการ

และผลการปฏิบัติงานของคณะ 
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ตอนที่ 3 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักและสถาบัน  

      แบงออกเปน 5 สวน คือ 

 สวนท่ี 3.1 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก และสถาบัน ตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ดวยการ 

ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัย

มอบ ห มาย ให ส ำนั ก  และสถาบั น ดำ เนิ น การ  ต ามป ระ เด็ น ยุ ท ธศ าสต ร ท่ี  1 - 4   และตั วชี้ วั ด                    

เพ่ิมเติม ดังนี ้

 

สำนัก/สถาบัน จำนวนตัวช้ีวัด รายละเอียด 

สำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

19 จำแนกเปน KR จำนวน 7 ตัวชี้วัด, KPI จำนวน     

12 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 จำแนกเปน KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด, KPI จำนวน      

3 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

ส ำ นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

6 จำแนกเปน KR จำนวน 4 ตัวชี้วัด, KPI จำนวน      

2 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สำนักคอมพิวเตอร 10 จำแนกเปน KR จำนวน 3 ตัวชี้วัด, KPI จำนวน      

7 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 จำแนกเปน KR จำนวน 7 ตัวชี้วัด, KPI จำนวน      

7 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สถาบันภาษา 11 จำแนกเปน KR จำนวน 4 ตัวชี้วัด, KPI จำนวน       

7 ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  

 

สวนท่ี   3.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ

การจัดการศึกษา การวิจัย ท้ังเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตามท่ีสำนัก และสถาบัน 

ไดรับจัดสรร 



6 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

สวนท่ี 3.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู อำนวยการสำนั ก          

และสถาบัน แบงเปน  

(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนัก และสถาบัน โดย

การใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) จำนวน 20 ขอคำถาม 2 กลุม คือ 

 ก. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ข. บุคลากรผูบฏิบัติงานในสำนัก/สถาบันนั้น 

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนัก และสถาบัน โดย

การสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของ 3 กลุม คือ 

 ก. ผูอำนวยการสำนัก/สถาบัน 

 ข. บุคลากรในสำนัก/ สถาบัน ไดแก ผูแทนกรรมการของสำนัก/ สถาบัน 

ตัวแทนผูบริหารในสำนัก/ สถาบัน ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานใน

สำนัก/ สถาบัน  

 ค. ตัวแทนผูใชบริการของสำนัก/ สถาบัน (ข้ึนอยูกับขอบขายการใหบริการ

ของสำนัก/สถาบัน ซ่ึงอาจเปนอาจารย บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก) 

(3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนัก และสถาบัน โดยการ

สำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ บุคคลท่ีเก่ียวของ 4 กลุม คือ 

  ก. อาจารย 

  ข. เจาหนาท่ี 

  ค. นักศึกษา / บัณฑิตศึกษา 

  ง. บุคคลภายนอก 

  โดยนำคะแนนเฉลี่ยโดยรวม จากแบบสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ

ของแตละสำนักและสถาบัน ท่ีกองนโยบายและแผนดำเนินการอยูเปนปกติอยูแลวมาใช 

สวนท่ี 3.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ศึกษา

การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักและสถาบัน จากรายงานของหนวยงาน

หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ และสัมภาษณผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของ  

 สวนท่ี 3.5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาสำนัก และสถาบัน ตามความเห็น  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยศึกษาแผนปฏิบัติการและผลการ

ปฏิบัติงานของสำนัก และสถาบัน ดังกลาว 
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หลักเกณฑการแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
.............................................................................. 

ตอนท่ี 1 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

สวนท่ี ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ คะแนน 

1.1 รอยละของตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย  

(1) รอยละของตัวชี้วัด KR ท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 15 

(2) รอยละของตัวชี้วัด KPI ท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัตกิาร 15 

1.2 การใชจายงบประมาณ  

 (1) ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

(รอยละตัวชี้วัดท่ีบรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

10 

 (2) รอยละการใชจายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 5 

 (3) รอยละของโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 10 

1.3 คุณภาพการบริหารงานของอธิการบด ี  

 (1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 

 (2) การสัมภาษณอธิการบดีและกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ - 

1.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงานและการสัมภาษณ

อธิการบดีและผูรับผิดชอบการดำเนินงาน) 

10 

1.5 การดำเนินการพัฒนาทองถ่ินกรณีศึกษา... ประจำปงบประมาณ       

พ.ศ. 2564 

10 

1.6 การดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ                      

ท่ีใหไวในปกอน (คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงาน) 

5 

รวม 100 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 1.1(1) การประเมินผลการดำเนินงานของตัวช้ีวัด

ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร KR ของมหาวิทยาลัย  

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KR ท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   
 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 1.1(2) การประเมินผลการดำเนินงานของตัวช้ีวัดความสำเร็จ

ของแผนปฏิบัตกิาร KPI ของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KPI ท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   
 

คะแนนสวนที่ 1.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คะแนนที่ได = รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

 

  ระดับคะแนน = คะแนนที่ได

15
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนท่ีได

15
 x 5  

 

คะแนนท่ีได = (1)+(2) 

 
  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได

30
 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 1.2(1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม 

(รอยละตัวชี้วัดท่ีบรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

 พิจารณาจากความสัมพันธของปริมาณตัวชี้วัดท่ีบรรลุตามเปาหมาย (เปนไปตามเปาหมายหรือสูง

กวาเปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณท่ีใชจายโดยรวมซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณท่ีได ปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณไดเหมาะสม โดยพิจารณาใหคะแนน ดังนี้  

รอยละของตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 
รอยละของงบประมาณท่ีใชจายโดยรวม คะแนนท่ีได 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 90 

มากกวารอยละ 90 
10 

รอยละ 80 - 89 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 80 

มากกวารอยละ 80 

9 

8 

รอยละ 70 - 79 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 70 

มากกวารอยละ 70 

7 

6 

รอยละ 60 - 69 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60 

มากกวารอยละ 60 

5 

4 

นอยกวารอยละ 60 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 

มากกวารอยละ 50 

3 

2 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 1.2(2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

 พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมท่ีใชจายไปในแตละไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถ

คิดเปนคะแนนไดดังนี้ 

 

ไตรมาส เปาหมาย(%) วิธีการคำนวณคะแนน คะแนนท่ีได 

1 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25)  

2 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

3 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

4 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส  (เต็ม 5 คะแนน) 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 1.2(3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

พิจารณารอยละของจำนวนโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จเทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนสวนที่ 1.2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กำหนด 

 

 

 

 

คะแนนสวนที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบด ี

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา       

5 มาตราสวน 

 

 

 

คะแนนสวนที่  1.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ กำหนด 

 1) จากรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน (5 คะแนน)         

โดยพิจารณาจาก 

  1. มีระบบและกลไลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  2. มีการดำเนินการตามวิธีการหรือข้ันตอนท่ีกำหนด 

  3. ผูบริหารกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมาย 

  4. มีการนำผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

  5. มีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได
10

 x 5  

 

  คะแนนท่ีได = รอยละท่ีดำเนินการ
100

 x 10  

 

  รอยละท่ีดำเนินการ = จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ
เปาหมาย

 x 100  

 

  คะแนนท่ีได = คะแนนเฉลี่ย
5

 x 20  

 

คะแนนท่ีได = (1)+(2)+(3) 

 
  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได

25
 x 5  

 

  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได
20

 x 5  
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เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน  

1 ขอ 

มีการดำเนินงาน 

2 ขอ 

มีการดำเนินงาน 

3 ขอ 

มีการดำเนินงาน   

4 ขอ 

มีการดำเนินงาน     

5 ขอ 

 

 2) จากการสัมภาษณหัวหนาหนวยงานและผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในของหนวยงาน (5 คะแนน) โดยพิจารณาจาก 

  1. ความรูความเขาใจ 

  2. คุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  3. ปญหา/อุปสรรค 

  4. อ่ืนๆ  

 

คะแนนสวนที่ 1.5 การพัฒนาทองถิ่นกรณีศึกษา... 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมงานการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีผูรับผิดชอบ

ของมหาวิทยาลัยเลือกให 2 พ้ืนท่ี คือ 

 1. ชุมชน / พ้ืนท่ี จำนวน 1 ชุมชน / พ้ืนท่ี 

 2. โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมีโครงการรวมพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 แหง 

 

 โดยพิจารณาจากรายงานของผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม นัน้ๆ  

 1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม และผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

 2. วิธีดำเนินงาน และงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 3. ผลการดำเนินงาน 

 4. ปญหา อุปสรรค และสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยควรดำเนินการเรงดวน  

  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะลงพ้ืนท่ีสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของถึงผลกระทบของโครงการ 

เจตคติของผูมีสวนไดสวนเสีย และรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ จากผูเก่ียวของ เพ่ือสรุปใหคะแนน (10 คะแนน) 

และจัดทำความเห็นของคณะกรรมการฯ ตอไป 

 

 

 

 

  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได
10

 x 5  
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คะแนนสวนที่  1.6 การดำเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ                  

ที่ใหไวในปกอน 

1. มีแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

2. มีการดำเนินการตามแผน 

3. ผูบริหารกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมาย 

4. มีการนำผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกลาว 

5. มีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ในปตอไป 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 1 

ขอ 

มีการดำเนินงาน 

2 ขอ 

มีการดำเนินงาน   

3 ขอ 

มีการดำเนินงาน   

4 ขอ 

มีการดำเนินงาน      

5 ขอ 

 

 

เกณฑการแปลความหมายคาคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คาคะแนน แปลความหมาย 

4.50 – 5.00 มากท่ีสุดหรือดีมาก 

3.50 – 4.49 มากหรือดี 

2.50 – 3.49 ปานกลางหรือพอใช 

1.50 – 2.49 นอยหรือควรปรับปรุง 

1.00 – 1.49 นอยท่ีสุดหรือตองปรับปรุง 
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หลักเกณฑการแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ                                                 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ตอนท่ี 2 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ 

สวนที่ ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ คะแนน 

2.1 รอยละของตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย  

(1) รอยละของตัวชี้วัด KR ท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 15 

(2) รอยละของตัวชี้วัด KPI ท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ 10 

(3) รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของคณะ 10 

2.2 การใชจายงบประมาณ  

 (1) ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

(รอยละตัวชี้วัดท่ีบรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

10 

 (2) รอยละการใชจายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 5 

 (3) รอยละของโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 10 

2.3 คุณภาพการบริหารงานของคณบดี  

(1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 

(2) การสัมภาษณคณบดีและกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ - 

(3) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบประเมินการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษา 

5 

2.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงานและการสัมภาษณ

คณบดีและผูรับผิดชอบการดำเนินงาน) 

10 

2.5 การดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ                 

ท่ีใหไวในปกอน (คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงาน) 

5 

รวม 100 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 2.1(1) การประเมินผลการดำเนินงานของตัวช้ีวัดความสำเร็จ

ของแผนยุทธศาสตร KR ของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KR ท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 2.1(2) การประเมินผลการดำเนินงานของตัวช้ีวัดความสำเร็จ

ของแผนปฏิบัตกิาร KPI ของมหาวิทยาลัย    

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KPI ท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 2.1(3) การประเมินผลการดำเนินงานการบรรลุเปาหมาย

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร ของคณะ 

 พิจารณารอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

คะแนนสวนที่ 2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กำหนด 

 

 

 

 

 

 

คะแนนท่ีได = (1)+(2)+(3) 

 

  คะแนนที่ได = รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

 

  ระดับคะแนน = คะแนนที่ได

15
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 10  

 

  ระดับคะแนน = คะแนนที่ได

10
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 10  

 

  ระดับคะแนน = คะแนนที่ได

10
 x 5  

 

  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได
35

 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 2.2(1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม  

(รอยละตัวชี้วัดท่ีบรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

พิจารณาจากความสัมพันธของปริมาณตัวชี้วัดท่ีบรรลุตามเปาหมาย (เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณท่ีใชจายโดยรวมซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณท่ีได ปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณไดเหมาะสม โดยพิจารณาใหคะแนน ดังนี้  

รอยละของตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 
รอยละของงบประมาณท่ีใชจายโดยรวม คะแนนท่ีได 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 90 

มากกวารอยละ 90 
10 

รอยละ 80 - 89 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 80 

มากกวารอยละ 80 

9 

8 

รอยละ 70 - 79 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 70 

มากกวารอยละ 70 

7 

6 

รอยละ 60 - 69 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60 

มากกวารอยละ 60 

5 

4 

นอยกวารอยละ 60 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 

มากกวารอยละ 50 

3 

2 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 2.2(2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

 พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมท่ีใชจายไปในแตละไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถคิด

เปนคะแนนไดดังนี้ 

 

ไตรมาส เปาหมาย(%) วิธีการคำนวณคะแนน คะแนนท่ีได 

1 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25)  

2 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

3 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

4 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส  (เต็ม 5 คะแนน) 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 2.2(3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของคณะ 

พิจารณารอยละของจำนวนโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จเทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนสวนที่ 2.2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กำหนด 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 2.3(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี       

จากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา       

5 มาตราสวน 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 2.3(3) ผลการประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย

โดยนักศกึษา ในคณะ 

 พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาท่ีสำนัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ 

 

 

 

  คะแนนท่ีได = คะแนนเฉลี่ย
5

 x 20  

 

  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได
10

 x 5  

 

  คะแนนท่ีได = รอยละท่ีดำเนินการ
100

 x 10  

 

  รอยละท่ีดำเนินการ = จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ
เปาหมาย

 x 100  

 

คะแนนท่ีได = (1)+(2)+(3) 

 
  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได

25
 x 5  

 

  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได
20

 x 5  

 

คะแนนท่ีได = คะแนนเฉลี่ย (เต็ม5) 

 
  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได

5
 x 5  
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คะแนนสวนที่ 2.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กำหนด 
 

 

 

คะแนนสวนที่  2.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กำหนด 

 1). จากรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน (5 คะแนน)         

โดยพิจารณาจาก 

  1. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  2. มีการดำเนินการตามวิธีการหรือข้ันตอนท่ีกำหนด 

  3. ผูบริหารกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมาย 

  4. มีการนำผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

  5. มีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1 ขอ 

มีการดำเนินงาน 2 

ขอ 

มีการดำเนินงาน 

3 ขอ 

มีการดำเนินงาน    

4 ขอ 

มีการดำเนินงาน    

5 ขอ 

 

 2). จากการสัมภาษณหัวหนาหนวยงานและผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของหนวยงาน (5 คะแนน) โดยพิจารณาจาก 

  1. ความรูความเขาใจ 

  2. คุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  3. ปญหา อุปสรรค 

  4. อ่ืนๆ 

 

 

 

คะแนนท่ีได = (1)+(3) 

 
  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได

25
 x 5  
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คะแนนสวนที่ 2.5 การดำเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ใหไวในป

กอน 

 1. มีแผนการดำเนินงานพัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

 2. มีการดำเนินการตามแผน 

 3. ผูบริหารกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมาย 

 4. มีการนำผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกลาว 

 5. มีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับความเห็น

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ในปตอไป 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1 ขอ 

มีการดำเนินงาน 2 

ขอ 

มีการดำเนินงาน 

3 ขอ 

มีการดำเนินงาน    

4 ขอ 

มีการดำเนินงาน     

5 ขอ 

 

 

เกณฑการแปลความหมายคาคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คาคะแนน แปลความหมาย 

4.50 – 5.00 มากท่ีสุดหรือดีมาก 

3.50 – 4.49 มากหรือดี 

2.50 – 3.49 ปานกลางหรือพอใช 

1.50 – 2.49 นอยหรือควรปรับปรุง 

1.00 – 1.49 นอยท่ีสุดหรือตองปรับปรุง 
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หลักเกณฑการแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน                                            

ของสำนักและสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
.................................................. 

ตอนท่ี 3 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสำนักและสถาบัน 

 

สวนที่ ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ คะแนน 

3.1 รอยละของตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย  

(1) รอยละของตัวชี้วัด KR ท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 15 

(2) รอยละของตัวชี้วัด KPI ท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัตกิาร 10 

(3) รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของสำนัก

และสถาบัน 

10 

3.2 การใชจายงบประมาณ  

 (1) ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

(รอยละตัวชี้วัดท่ีบรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

10 

 (2) รอยละการใชจายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 5 

 (3) รอยละของโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 10 

3.3 คุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ  

(1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 

(2) การสัมภาษณผูอำนวยการและกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ - 

(3) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสำรวจความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

5 

3.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงานและการสัมภาษณ

ผูอำนวยการและผูรับผิดชอบการดำเนินงาน) 

10 

3.5 การดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ                 

ท่ีใหไวในปกอน (คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงาน) 

5 

รวม 100 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 3.1(1) การประเมินผลการดำเนินงานของตัวช้ีวัดความสำเร็จ

ของแผนยุทธศาสตร KR ของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KR ท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 3.1(2) การประเมินผลการดำเนินงานของตัวช้ีวัดความสำเร็จ

ของแผนปฏิบัตกิาร KPI ของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KPI ท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   
 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 3.1(3) การประเมินผลการดำเนินงานการบรรลุเปาหมาย

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรของสำนักและสถาบัน 

 พิจารณารอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

คะแนนสวนที่  3.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนัก          

และสถาบัน 

พิจารณาตามเกณฑการประเมินท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กำหนด 

 

 

 

 

 

  คะแนนที่ได = รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 10  

 

  คะแนนที่ได = รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

 

  ระดับคะแนน = คะแนนที่ได

10
 x 5  

 

  ระดับคะแนน = คะแนนที่ได

15
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 10  

 

  ระดับคะแนน = คะแนนที่ได

10
 x 5  

 

คะแนนท่ีได = (1)+(2)+(3) 

 
  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได

35
 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 3.2(1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม  

(รอยละตัวชี้วัดท่ีบรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

พิจารณาจากความสัมพันธของปริมาณตัวชี้วัดท่ีบรรลุตามเปาหมาย (เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณท่ีใชจายโดยรวมซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณท่ีได ปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณไดเหมาะสม โดยพิจารณาใหคะแนน ดังนี้  

รอยละของตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 
รอยละของงบประมาณท่ีใชจายโดยรวม คะแนนท่ีได 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 90 

มากกวารอยละ 90 
10 

รอยละ 80 - 89 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 80 

มากกวารอยละ 80 

9 

8 

รอยละ 70 - 79 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 70 

มากกวารอยละ 70 

7 

6 

รอยละ 60 - 69 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60 

มากกวารอยละ 60 

5 

4 

นอยกวารอยละ 60 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 

มากกวารอยละ 50 

3 

2 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 3.2(2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

  พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมท่ีใชจายไปในแตละไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถ

คิดเปนคะแนนไดดังนี้ 

 

ไตรมาส เปาหมาย(%) วิธีการคำนวณคะแนน คะแนนท่ีได 

1 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25)  

2 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

3 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

4 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส  (เต็ม 5 คะแนน) 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 3.2(3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของสำนัก        

และสถาบัน 

พิจารณารอยละของจำนวนโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จเทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนสวนที่ 3.2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กำหนด 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 3.3(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงาน ของผูอำนวยการ 

จากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา       

5 มาตราสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได
10

 x 5  

 

  คะแนนท่ีได = รอยละท่ีดำเนินการ
100

 x 10  

 

  รอยละท่ีดำเนินการ = จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ
เปาหมาย

 x 100  

 

คะแนนท่ีได = (1)+(2)+(3) 

 
  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได

25
 x 5  

 

  คะแนนท่ีได = คะแนนเฉลี่ย
5

 x 20  

 

  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได
20

 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนท่ี 3.3(3) ผลการประเมินจากแบบสำรวจความพึงพอใจ        

ของผูใชบริการ 

 พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ท่ีดำเนินการโดย

กองนโยบายและแผน 

 

 

 

 

คะแนนสวนที่ 3.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงาน ของผูอำนวยการ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ กำหนด 
 

 

 

คะแนนสวนที่  3.4 การประเมินผลการบ ริหารความ เสี่ ยงและการควบ คุมภายใน                 

ที่คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ กำหนด 

 1). จากรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน (5 คะแนน)        

โดยพิจารณาจาก 

  1. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  2. มีการดำเนินการตามวิธีการหรือข้ันตอนท่ีกำหนด 

  3. ผูบริหารกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมาย 

  4. มีการนำผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

  5. มีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน   

1 ขอ 

มีการดำเนินงาน 

2 ขอ 

มีการดำเนินงาน 

3 ขอ 

มีการดำเนินงาน    

4 ขอ 

มีการดำเนินงาน     

5 ขอ 

 

 

 

คะแนนท่ีได = คะแนนเฉลี่ย (เต็ม5) 

 

คะแนนท่ีได = (1)+(3) 

 

  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได
5

 x 5  

 

  ระดบัคะแนน = คะแนนท่ีได
25

 x 5  
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 2). จากการสัมภาษณหัวหนาหนวยงานและผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของหนวยงาน (5 คะแนน) โดยพิจารณาจาก 

  1. ความรูความเขาใจ 

  2. คุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  3. ปญหา อุปสรรค 

  4. อ่ืนๆ 

คะแนนสวนที่  3.5 การดำเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ                 

ที่ใหไวในปกอน 

 1. มีแผนการดำเนินงานพัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

 2. มีการดำเนินการตามแผน 

 3. ผูบริหารกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมาย 

 4. มีการนำผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกลาว 

 5. มีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับความเห็น

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ในปตอไป 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1 ขอ 

มีการดำเนินงาน 

2 ขอ 

มีการดำเนินงาน 

3 ขอ 

มีการดำเนินงาน 

4 ขอ 

มีการดำเนินงาน 

5 ขอ 

 

 

เกณฑการแปลความหมายคาคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนัก           

และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คาคะแนน แปลความหมาย 

4.50 – 5.00 มากท่ีสุดหรือดีมาก 

3.50 – 4.49 มากหรือดี 

2.50 – 3.49 ปานกลางหรือพอใช 

1.50 – 2.49 นอยหรือควรปรับปรุง 

1.00 – 1.49 นอยท่ีสุดหรือตองปรับปรุง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิการดาํเนนิงานของมหาวทิยาลัย 
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1. มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี (4.18) 

 

สวนท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการ อยูในระดับ ดี (4.21)   

ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัย

มอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 – 4  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกำหนดแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ซ่ึงผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และไดดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 4 ประเด็นยุทธศาสตร จำนวน 33 ตัวชี้วัด 

เม่ือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย  

26 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 78.79 ของจำนวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ และต่ำกวา

เปาหมาย จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 21.21 ของจำนวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ

ราชการโดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 18 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 11 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 7 

ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 15 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 8 ตัวชี้วัด   

ต่ำกวาเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน 

หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนท่ีพรอมใช รองรบัการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนปฏิบัติ KPI 1.5 

หลักสูตรท่ีมีการสอบ Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา KPI 1.7 ผลงานวิจัย/ผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับ

รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ KPI 1.11 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐาน CEFR/ TOEIC/ TOEFL 

KPI 1.12 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐานดาน IT KPI 1.14 หลักสูตรปริญญาสะสมหนวยกิต (credit 

bank) และ KPI 1.15 บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC 

-  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภาคตะวันตก จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 4 ตัวชี้วัด แสดง

รายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 

ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น จำนวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 5 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด    

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข  มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวย      

หลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จำนวน 6 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 

จำนวน 6 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวชี้วัด 

-  

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 1 ผลการดำเนินงาน    

ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.  มีระบบและกลไกในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ  ไดผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาหลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะ

อยางยิ่งตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร (KR) บรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาทุกตัวชี้วัด  นอกจากนี้คาเปาหมาย

ตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวเม่ือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน อาจสูงหรือต่ำเกินไปจนไมเกิดแรงกระตุนใหมี

การพัฒนาอยางเต็มท่ี ผูบริหารและผูเก่ียวของควรทบทวนคาเปาหมายและผลการดำเนินงานเพ่ือกำหนดคา

เปาหมายตามตัวชี้วัดในแตละประเด็นยุทธศาสตรใหสมดุลสอดคลองกับความรูความสามารถในการดำเนินการ

เชิงรุก นำไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  

2.  ควรกำกับและติดตามการดำเนินงานของทุกหนวยงานท่ีมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

การปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยท่ีไดมอบหมายใหหนวยงาน                          

ไปดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย สงผลกระทบเชิงลบตอการบรรลุตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัด

เพ่ิมเติมของหนวยงานท่ีมีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย โดยประชุมรวมกับผูบริหารหนวยงานและผูมีสวน

เก่ียวของทุกฝาย กำหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน
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บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความรวมมือรวมใจพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ

ยิ่งข้ึน 

3.  ควรทบทวน และประเมินผลกระบวนการดำเนินโครงการท้ัง 4 ประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย ท้ังท่ีมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามเปาหมายหรือสูงกวา และต่ำกวาเปาหมาย              

เพ่ือวิเคราะหระบบและกลไกใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ัง

กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน ปองกันเหตุการณท่ี

สงผลกระทบเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยในทุกประเด็นยุทธศาสตร 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ อยูในระดับ ดี (3.87) 

1. มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดินมากกวา งบประมาณเงินรายได  

2. การจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเนนดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ 

บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รอยละ 68.22 รองลงมาดานผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ รอยละ 19.97  จัดสรรงบประมาณเปนสวนนอยดาน ยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน รอยละ 10.05  และยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภาคตะวันตก รอยละ 1.75  

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมคิดเปนรอยละ 77.19 โดยงบประมาณแผนดินเบิกจาย

ได รอยละ 81.97 งบประมาณเงินรายไดเบิกจายได รอยละ 68.78 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมายเม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 4 โดยใน

ภาพรวมกำหนดเปาหมายไวรอยละ 94.20 เบิกจายไดรอยละ 77.19 โดยงบประมาณแผนดินกำหนดเปาหมาย

ไวรอยละ 100 เบิกจายได 81.97 และงบประมาณเงินรายไดกำหนดเปาหมายไวรอยละ 84.00 เบิกไดรอยละ 

68.78 

5. ผลดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 92.31 โดยงบประมาณแผนดิน ดำเนินการได

รอยละ 96.52 สวนงบประมาณเงินรายได ดำเนินการไดรอยละ 90.63 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 2 ประสิทธิภาพ    

และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มหาวิทยาลัยมีจุดเดน 

1.1 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแผนดินมากกวาปท่ีผานมา สวนงบประมาณเงิน

รายไดมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยก็สามารถหาเงินจากสวนอ่ืนไดเพ่ิมข้ึน 

1.2 การเบิกจายงบประมาณแผนดินเบิกจายไดใกล เคียงกับเปาหมาย แมสวน

งบประมาณเงินรายไดนั้นเบิกจายไดต่ำกวาเปาหมาย ท้ังนี้อาจเกิดจากการไมสามารถจัดกิจกรรมตางๆ ไดตาม

เปาหมายท่ีตั้งไว เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
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1.3 มหาวิทยาลัยจัดโครงการตางๆ ไดถึงรอยละ 92.31 ซ่ึงเปนความสามารถของ

มหาวิทยาลัยท่ีพยายามปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี 

1.4 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทางการวิจัยเพ่ิมข้ึนทุกป โดยเฉพาะในป 2564 

2. ในสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยควรเตรียมการเพ่ือปรับรูปแบบโครงการ 

/ กิจกรรม ใหสนับสนุนการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ

ดวย 

3. ควรหาแนวทางชวยหนวยงานท่ีมีปญหาในการใชจายงบประมาณ เชน การเบิกจายไม

เปนไปตามเปาหมาย รวมถึงปญหาท่ีเกิดจากการดำเนินการตามระเบียบดวยการใหความรู แนวทางดำเนินงาน

และการใหคำปรึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังมีการติดตามการใชงบประมาณใหมากข้ึน 

4. เนื่องจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดจากการจัดการศึกษามีแนวโนมลดลง 

มหาวิทยาลัยตองพัฒนาแนวทางการหารายไดเพ่ิมข้ึนในระยะยาวดวยวิธีการหลายๆ อยาง 

 

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี อยูในระดับ ดี (4.31) 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

โดยใชแบบประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี โดยรวมอยูในระดับดี ท้ังนี้จุดท่ี

คอนขางเดน คือเรื่องของความสัมพันธอันดีกับบุคคลและหนวยงานภายนอก และเรื่องการอุทิศตนในการทำงาน    

มีความเสียสละเปนท่ีประจักษ วางตัวไดเหมาะสม อยางไรก็ตาม จากความเห็นของบุคลากรเพ่ิมเติมสามารถจำแนก

ไดดังนี้ 

จุดเดนของอธิการบดี 

1. ดานความเปนผูนำ เปนผู ท่ี มีวิสัยทัศนกวางไกล กลาตัดสินใจ สามารถริเริ่มงานตาง ๆ        

และนำพามหาวิทยาลัยใหกาวหนาไดอยางดี สามารถสรางความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนภายนอกไดดี  

2. ดานการบริหารงาน มีนโยบายท่ีชัดเจนและมีการวางระบบการทำงานท่ีดี ติดตามการทำงาน 

และใชกระบวนการมีสวนรวม ใหโอกาสการทำงานกับผูท่ีมีความสามารถ สามารถผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนของ

งานไดอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการทำงานรวมกับทองถ่ิน 

3. ดานบุคลิกภาพ เปนผูท่ีมีความเห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชา มีจิตอาสาและมนุษยสัมพันธ 

ท่ีดี มีความสามารถในการพูดโนมนาวผูคนไดดี  

สวนท่ีควรปรับปรุง 

1. ระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานท่ี เชน ระบบน้ำประปา ความสะอาดของหองน้ำ      

และหองเรียน รวมท้ังพ้ืนท่ีโดยรอบ 
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2. เรื่องการพัฒนาบุคลากรและระบบสวัสดิการ เพ่ือใหสามารถสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และ

เตรียมความพรอมสำหรับผูบริหารรุนใหม การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เปนตน  

3. การพัฒนาระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการอนุมัติตาง ๆ 

เชน งบประมาณ ระบบเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และการจัดการการเรียนการสอน

ท่ีมีประสิทธิภาพ จัดระบบภาระงานท่ีเหมาะสม 

  (2) บทสรุปของคณะกรรมการติดตามฯ ในการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี

โดยการสัมภาษณ 

นาชื่นชมท่ีขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีจาก

กลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท้ัง 3 กลุม ไดแก กลุมบุคลากรในมหาวิทยาลัย กลุม

นักศึกษาระดับผูนำและกลุมบุคคลภายนอก ซ่ึงผลการสัมภาษณกลุมบุคคลท้ัง 3 กลุม เห็นพองตองกันคือชื่น

ชมอธิการบดีในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยมีความโดดเดนท่ีเห็นไดชัดคือ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมใหเจริญกาวหนาจนไดรับการยอมรับจากนักศึกษาประชาชนท้ังในทองถ่ินและในระดับประเทศ 

สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินมหาวิทยาลัยราชภัฏอยางมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยในชวงท่ีมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดเปนอยาง

ดี โดยมหาวิทยาลัยรับเปนศูนยฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดนครปฐม และเปนสถานท่ีกักตัวของผูมีความ

เสี่ยงสูง ชวยใหการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดนครปฐมลดลงอยาง

ตอเนื่อง มหาวิทยาลัยมุงเนนเรงพัฒนาทางดานวิชาการและงานวิจัยใหมีความทัดเทียมในระดับสากล ปรับปรุง

และสรางหลักสูตรตามความตองการของตลาดแรงงาน สงเสริมใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอม

ภายในมหาวิทยาลัยใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและเกิดภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย ในประการ

สำคัญมหาวิทยาลัยใหความสำคัญในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนใหไดรับ

สวัสดิการท่ีเพียงพอและเจริญกาวหนาตาม Career path ของแตละคน รวมท้ังการจัดหาทุนการศึกษาใหแก

นักศึกษาในประเภทตาง ๆ อยางเหมาะสม อยางไรก็ตามกลุมบุคคลท่ีเขารับการสัมภาษณมีความตองการให

มหาวิทยาลัยแกไขปรับปรุงในเรื่องตาง ๆ แมบางเรื่องมหาวิทยาลัยจะไดดำเนินการไปแลวก็ตาม เชนการ

ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหสวยงาม การปรับปรุงและซอมแซมบำรุงรักษา

อาคารสถานท่ีและอุปกรณการเรียนการสอนใหพรอมใช ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับหลักเกณฑภายในให

คลองตัว อำนวยตอการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมุงเนนผลลัพธความสำเร็จของงาน ในประการสำคัญ

มหาวิทยาลัยตองยึดม่ันในภารกิจตามมาตรา 7 และมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. 2547 ท่ีวา ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของ

แผนดิน อยางเครงครัด 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของอธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ทานอธิการบดีมีจุดเดนในเรื่องของความเปนผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกล กลาตัดสินใจ 

สามารถริเริ่มงานตาง ๆ และนำพามหาวิทยาลัยใหกาวหนาไดอยางดี สามารถสรางความสัมพันธกับหนวยงาน

อ่ืนภายนอกไดดี ในดานการบริหารงาน มีนโยบายท่ีชัดเจนและมีการวางระบบการทำงานท่ีดี ติดตามการทำงาน 

และใชกระบวนการมีสวนรวม ใหโอกาสการทำงานกับผูท่ีมีความสามารถ สามารถผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนของ

งานไดอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการทำงานรวมกับทองถ่ิน และดานบุคลิกภาพ เปนผูท่ีมีความเห็นอกเห็นใจ

ผูใตบังคับบัญชา มีจิตอาสาและมนุษยสัมพันธ 

2. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการดำเนินงาน และใหมีความ

คลองตัว  

3. ควรพัฒนาระบบขอมูลท่ีมีคุณภาพและมีความทันสมัย เชื่อมโยงกันระหวางหนวยงาน เชน

พัฒนาใหมีระบบฐานขอมูลเดียวของท้ังมหาวิทยาลัย หรือสรางความเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลท่ีมีอยูเดิม 

เพ่ือใชในการบริหารและตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เห็นควรเรงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21 ในการแตงตั้ง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหครบถวน สวนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ไดดำเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยูในระดับ ด ี(4.00) 

ในการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการกำหนด

นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย มุงเนนใหทุกหนวยงานตองประเมินระบบงานเพ่ือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และใหมี

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย รวมท้ังทุกหนวยงานตองดำเนินการ

บริหารความเสี่ยงใหเปนงานประจำและดำเนินการอยางตอเนื่อง  มีการรายงานผลการดำเนินงานการบริหาร

ความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปงบประมาณ  นอกจากนี้มหาวิทยาลัย

ยังมีระบบและกลไกในการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงซ่ึงจัดทำตามมาตรฐานสากล จำนวน 8 

ประการ โดยดำเนินการตามข้ันตอน คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกำหนดวัตถุประสงค การระบุปจจัย

เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมควบคุมใน

แผนปฏิบัติการ  การจัดทำสารสนเทศและการสื่อสารและการติดตามประเมินผลระดับความเสี่ยง  มีการกำกับ 

ติดตามและประเมินผล เพ่ือนำมาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยไดติดตามประเมินผลระดับความเสี่ยงในแตละ

องคประกอบ ซ่ึงพิจารณาจากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ 

พบวา มีความเสี่ยง จำนวน 4 ดาน จำแนกเปน 12 ประเด็นความเสี่ยง คือ ดานการผลิตบัณฑิต  3 ประเด็น

ความสี่ยง ดานการพัฒนาวิชาชีพครู  2 ประเด็นความเสี่ยง  ดานการพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน 3 
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ประเด็นความเสี่ยง ดานนโยบาย/ระเบียบ/ขอบังคับ 4 ประเด็นความเสี่ยง ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดกำหนดกิจกรรม

ท่ีสามารถควบคุมความเสี่ยงโดยจัดทำเปนแผนบริหารความเสี่ยง  ซ่ึงพบวาจากการกำหนดแนวทางแกไขเพ่ือ

จัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยูสามารถลดระดับความเสี่ยงไดในหลายประเด็นความเสี่ยง 

ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีการจัดทำ

รายงานผลการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

กำหนดใหองคกรมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายในตอหัวหนาหนวยงาน จัดสงใหผูกำกับดูแล และกระทรวงเจาสังกัด  งานประกัน

คุณภาพการศึกษามีหนาท่ีรวบรวมรายงานผลระบบการควบคุมภายในระดับคณะ สำนัก และสถาบัน มาสรุปเปน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ือสอบทานผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการควบคุมภายในมี

หนาท่ีกำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม ท้ังนี้มหาวิทยาลัยมีการ

จัดการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

จำนวน 5 องคประกอบ 17 หลักการ ประกอบดวยสภาพแวดลอมการควบคุม 5 หลักการ การประเมินความเสี่ยง 

4 หลักการ กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และการติดตามผล

ประเมินผล 2 หลักการ โดยมหาวิทยาลัยไดดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาวเพ่ือรองรับการ

ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมโดยงานตรวจสอบภายในตามรูปแบบการประเมินท่ีกำหนดไว 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 4 การบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและจัดทำระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล

เปนท่ียอมรับท่ัวไปโดยกำหนดเปนสาระสำคัญในคู มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยซ่ึงทุกหนวยงานตองปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ผูบริหารทุกระดับตระหนักถึง

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  มีการวิเคราะหโอกาสและผลกระทบอยางรอบคอบ 

รัดกุม เนนการเชื่อมโยงกับการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดในแตละประเด็นยุทธศาสตร กำหนดวิธีการจัดการ

ความเสี่ยงท่ีทำใหผลการดำเนินงานสามารถลดระดับความเสี่ยงไดหลายประเด็นความเสี่ยง รวมท้ังพัฒนา

ระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

2. ควรวิเคราะหและสอบทานขอมูลความเสี่ยงและมาตรการในระบบควบคุมภายในของทุก

หนวยงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหขอเสนอแนะและสรางความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันในการจัดการความเสี่ยง

และการควบคุมภายในของทุกหนวยงาน สรางความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการ 
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3. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือเสริมสรางความรูและประสบการณ ในการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ  เนื่องจากผูรับผิดชอบการ

ดำเนินงานตามพันธกิจทุกคนตองปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของความเสี่ยงท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการบรรลุ

เปาหมาย จึงตองพัฒนาความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในรองรับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 

 

สวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินการพัฒนาทองถ่ิน กรณีศึกษา... อยูในระดับ ดีมาก (4.88) 

  (1) การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก

จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี : พ้ืนท่ีตัวอยางชุมชนตนแบบสรางความม่ันคงทางอาหารในระดับ

ครัวเรือน ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 ในการขับเคลื่อนกิจกรรมลดรายจาย เพ่ิมรายได สรางเสริมสุขภาพ สรางเสริมสิ่งแวดลอม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับครัวเรือนผูมีรายไดนอยและไดรับผลกระทบจากวิกฤติ

เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

  เพ่ือสรางแหลงอาหารปลอดภัย ลดรายจาย เพ่ิมรายได รูปแบบของการดำเนินกิจกรรม/

โครงการตางๆ เนนการใชองคความรูจากอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในสาขาวิชาตางๆ ผานการจัด

กระบวนการโดยการมีสวนรวมของสมาชิกครัวเรือน นักศึกษา สมาชิกชุมชน และภาคีรวมพัฒนา เชน 

นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการเกษตร เปนตน ซ่ึงพ้ืนท่ีตัวอยางชุมชนตนแบบสรางความม่ันคงทางอาหารในระดับ

ครัวเรือน ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

   1) กิจกรรมลดรายจาย ไดแก การสงเสริมและพัฒนาใหครัวเรือนมีแหลงอาหารปลอดภัยไว

บริโภคในครัวเรือน ลดรายจายคาอาหารในชีวิตประจำวัน ดวยการทำ “ซุมเห็ดแกจน”ดวยแนวคิด “มีอาหารไว

บริโภคในครัวเรือน เหลือจึงจำหนายเปนรายไดเสริม” ในพ้ืนท่ีบริเวณบานท่ีมีจำกัด และสมาชิกในครัวเรือน

สามารถทำไดงาย 

   2) กิจกรรมเพ่ิมรายได ไดแก การเพาะถ่ัวงอกยกระดับรายไดใหกับครัวเรือนการถายทอด

เทคโนโลยีสงเสริมการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีวางขางบาน เพ่ือปลูกผักปลอดภัยดวยเทคนิคการปรุงดิน การเลี้ยง

ไกไขพัฒนาแหลงอาหารโปรตีนในครัวเรือน การพัฒนางานสัมมาชีพ 

  3) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ไดแก การใหความรูและทักษะการดูแล ใหกับผูดูแล

ผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุสามารถดูแลชวยเหลือตนเองได 

  4) กิจกรรมสรางเสริมสิ่งแวดลอม โดยจัดกิจกรรมตรวจวินจิฉัย และซอมบำรุงระบบ

ไฟฟาในครัวเรือน เพ่ือสรางความปลอดภัยและลดคากระแสไฟฟา ของครัวเรือน 

  5) การพัฒนาชองทางการตลาดใหมๆ รองรับวิถีชีวิตใหม (New normal) 
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   6) การสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี 

  ผลลัพธของการดำเนินงาน 

 1)  ครัวเรือนผูมีรายไดนอย และผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สามารถพ่ึงพาตนเองไดในภาวะวิกฤติโควิด  

 2) เกิดครัวเรือนตนแบบ ชุมชนตนแบบ “ลดรายจาย เพ่ิมรายได” จากการใชพ้ืนท่ีวาง

ขางบานทำกิจกรรมการเกษตร 

 3) บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน การเชื่อมโยงภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี 

  

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ผลการดำเนินงานการพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษา ชุมชน

ตนแบบตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

1. ชื่นชมการทุมเททำงานของทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจนชุมชนสามารถพึง

พาตนเองในชวงวิกฤติโควิดได เห็นแนวโนมความยั่งยืนของกิจกรรมจากความเปนผูนำของผูใหญบานและ

ความต้ังใจจริงของลูกบาน และสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาทองถ่ินกับการเรียนการสอนไดอยางลงตัว โดย

นักศึกษาใชความรูในศาสตรท่ีตนเรียนมา เพ่ือใชบูรณาการรวมกับภูมิความรูของคนในชุมชนเพ่ือสรางความอยู

ดีกินดีของคนในชุมชน 

2. ชุมชนควรคนหาอัตลักษณและเอกลักษณความดีเดนในดานตางๆ ของชุมชนเพ่ือนำมา

เปนสารตั้งตนในการพัฒนาชุมชน  

3. ควรมีการเพ่ิมชองทางการจำหนายสินคาใหมีความหลากหลาย เพ่ือเปนโอกาสในการ

กระจายสินคาของคนในชุมชนไดเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงในเบื้องตนมหาวิทยาลัยไดดำเนินการสรางเครือขายรองรับ

การจำหนายสินคาของชุมชนบางสวนแลว 

4. ควรติดตามวาพ้ืนท่ีหรือชุมชนไดรับผลอยางไรบาง ท้ังในดานคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได

และการพัฒนาการศึกษาและอ่ืนๆ 

5. มหาวิทยาลัยควรคัดสรรและประชาสัมพันธผลการพัฒนาทองถ่ินท่ีประสบผลสำเร็จและ

โดดเดน เพ่ือใหเห็นผลของศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
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  (2) การดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา : พ้ืนท่ีตัวอยางโรงเรียนวัดทุงคอก  

(สุวรรณสาธุกิจ) ตำบลทุงคอก อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนวัดทุงคอก ไดเขารวมพัฒนาจำนวนหลักสูตร 13 หลักสูตร รายละเอียดดังตอไปนี้  

 - การอบรมโครงการการวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานวิจัยสำหรับครู จำนวน 10 คน  

 - โครงการการใช กระบวนการ PLC  สู การวิ จั ยและนวั ตกรรมทางการศึ กษา                 

จำนวน 6 คน  

 - การอบรมเทคนิคการพัฒนาทักษะ การอาน การเขียน ภาษาอังกฤษ ระดับ

ประถมศึกษา รุนท่ี 2 จำนวน 2 คน  

 - การอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ : วิชาชีพชั้นสูงในยุคการศึกษา 4.0 ในยุคการศึกษา 4.0       

จำนวน 9 คน  

 - การอบรมการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย รุนท่ี 2      

จำนวน 2 คน  

 - การอบรมเทคนิคการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  

รุน 1 จำนวน  5 คน  

 - โครงการการใชสื่อสงเสริมการเรียนรูในยุคดิจิทัล จำนวน 8 คน  

 - อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูออนไลน โครงการการใชกระบวนการ PLC สูการวิจัย       

และนวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน 2 คน  

 - อบรมออนไลนโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จำนวน 6 คน  

 - การอบรมเทคนิคการสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน รุนท่ี 2 จำนวน 2 คน  

 - แลกเปลี่ยนเรียนรูออนไลนโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning        

จำนวน 5 คน  

 - โครงการการเขียนและประเมินโครงการสำหรับคร ูจำนวน 1 คน  

 - การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระ      

การเรียนรู คณิตศาสตร จำนวน 1 คน  
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  ผลลัพธของการดำเนินงาน 

 การอบรมโครงการการวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานวิจัยสำหรับครู สามารถ

นำมาใชในการพัฒนาทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแกปญหานักเรียนไมสนใจการเรียนรูรูปแบบ On-Hand ใน

ระดับชั้นอนุบาล 3 รวมถึงนำมาใชในการพัฒนาทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใชชุดกฎ กติกา เง่ือนไขในการเช็ค

เวลาเรียนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเขาเรียนของนักเรียน 

1) โครงการการใชกระบวนการ PLC สูการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา 

สามารถนำมาใชในการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใช

ประโยคการกลาวทักทายสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

2) การอบรมเทคนิคการพัฒนาทักษะ การอาน การเขียน ภาษาอังกฤษ ระดับ

ประถมศึกษา รุนท่ี 2 ใชเทคนิคการฝกอานออกเสียง ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงเปนประจำ 

3) การอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ : วิชาชีพชั้นสูงในยุคการศึกษา 4.0 ในยุค

การศึกษา 4.0 จากการอบรมสามารถนำความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ 

ต้ังใจสอนนักเรียนอยางเต็มความสามารถ ใหความรูนักเรียนเทาเทียมกันทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีหลากหลาย โดยมีเกม  วิดีโอ ฯลฯ สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทำใหนักเรียนสนใจ ตั้งใจเรียน 

ยิ้มแยมแจมใส มีมิตรไมตรี แตงตัวเปนแบบอยางท่ีดีกับนักเรียน สรางสรรคการศึกษาโดยใชแนวคิด การใช

เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน 

4) การอบรมการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย รุน

ท่ี 2 จากการอบรมไดนำมาประยุกตใชกับการสอน โดยนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ทดลอง ฝกดวยตนเอง เพ่ือเปน

ทางเลือกในการประกอบอาชีพใหกับผูเรียน 

5) การอบรมเทคนิคการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน ภาษาไทย ระดับ

ประถมศึกษา รุน 1 นำมาปรับใชในการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนอานแจกลูกสะกดคำผานตัวอักษรสีเพ่ือ

กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู 

6) โครงการการใชสื่อสงเสริมการเรียนรูในยุคดิจิทัล จากการอบรมไดนำสื่อ

ออนไลนมาใชในการจัดการเรียนการสอนให เขากับสถานการณปจจุบัน โดยการใช padled  และ 

liveworksheets โดยการสรางใบงานแบบฝกหัดออนไลน และใหนักเรียนเขามาทำใบงานออนไลน 

7) อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูออนไลน โครงการการใชกระบวนการ PLC สูการวิจัย

และนวัตกรรมทางการศึกษา ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือแกปญหาการจัดการเรียนการสอน ผาน

กระบวนการ PLC 
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8) อบรมออนไลนโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active จากการอบรมได

มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  โดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู โดยลง

มือปฏิบัติตามจินตนาการตามความคิดสรางสรรคของผูเรียน อาทิเชน จัดกิจกรรมปลูกถ่ัวงอก ฝกใหนักเรียน

เพาะถ่ัวงอก..ซ่ึงใหนักเรียนลองทำเองท่ีบานและรูจักเรียนรูผานการลงมือทำดวยตนเอง ลงมือประดิษฐการด

วันแมอยางต้ังใจ พรอมกับระบายสีอยางสวยงามการสอนใหนักเรียนมีสวนรวมและไดลงมือปฏิบัติ ขาพเจา

สอนโดยใชเกมในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลนเกม ทำใหผูเรียนตั้งใจ สนใจเรียน นอกจากนี้ 

ยังใหนักเรียนลงมือปฏิบัติโดยใหนักเรียนสรางสรรคผลงานโดยการวาดภาพตามจินตนาการ 

9) การอบรมเทคนิคการสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รุนท่ี 2 ใชเทคนิคการสรางโจทยปญหาเพ่ือใหนักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห 

10) แลกเปลี่ยนเรียนรูออนไลนโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active 

Learning จำนวน 5 คน ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจากการเรียนวิชาการงานอาชีพ โดยครูมอบหมายให

นักเรียนประดิษฐกระทงลอยจากวัสดุธรรมชาติ นักเรียนสามารถวิเคราะหไดวาวัสดุธรรมชาติใดบางท่ีสามารถ

นำมาประดิษฐกระทงลอย 

11) โครงการการเขียนและประเมินโครงการสำหรับครู ไดนำความรูจากการอบรม

การเขียนและการประเมินโครงการ มาใชในการปรับปรุงโครงการท่ีจะใชในปการศึกษาตอไป รวมถึงไดศึกษา 

ตัวบงชี้และเกณฑ สมศ. และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหสอดคลองกับการเขียนโครงการโดยยึด

ประโยชนท่ีตัวผูเรียนเปนสำคัญ 

12 ) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระ

การเรียนรู คณิตศาสตร มีการนำฐานสมรรถนะสาระการเรียนรู คณิตศาสตร มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู    

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนในชวงการเรียนออนไลน 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการพัฒนาทองถิ่น          

การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทุงคอก อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

 1. คณะครุศาสตรทำหนาท่ีเจาภาพหลักดานการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพ

สถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทุงคอก ไดเปนอยางดี สามารถประสานกับโรงเรียนอยางราบรื่น และ

โรงเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเขาไปมีบทบาทยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี

โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการแบบออนไลน (ในสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19) ครูผูเขารับการอบรม

มีความพึงพอใจท้ังเนื้อหาและวิธีการใหการอบรมท่ีสามารถรับความรูและอยูปฏิบัติงานในชั้นเรียนไปพรอมกัน

ได 

 2. ในอนาคตคณะครุศาสตรสามารถเปนผูประสานนำองคความรูสาขาอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย

เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เชน เรื่องการจัดการขยะท่ีโรงเรียนดำเนินการอยู เปนตน ไดอีก 

 3. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา หากอยูในสถานการณปกติ คณะครุศาสตรอาจมี

โครงการ/กิจกรรมอ่ืน นอกเหนือจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเปนท่ีตองการจำเปนของโรงเรียนไดอีก 

 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการสวนใหญควรเนนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึนกอน 

และควรทำหลายกลุมวิชาตอเนื่องกัน เพ่ือใหเห็นผลในระดับโรงเรียน โดยคณะครุศาสตรควรรวมกับโรงเรียน 

กำหนดตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน และมีการประเมินผลโครงการ/

กิจกรรมเหลานั้นรวมกัน 

 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน หาปรับกระบวนการ ชวงเวลาอาจเปนการรวม

พัฒนาสถานศึกษาวิถีใหม ในสถานการณปกติท่ีไมมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 แลวก็ได เพราะตรงกับความ

ตองการของสถานศึกษาและสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีไมตองการใหครูท้ิงชั้นเรียน และ

ไมสรางภาระใหครูมากเกินไป 
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สวนท่ี 6 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามความเห็น    

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในระดับ ดี (4.00) 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหนวยงานระดับคณะ สำนัก 

สถาบัน รับผิดชอบดูแลการดำเนินงาน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร 

  1. มหาวิทยาลัยไดกำหนดมาตรการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบตอการ

ดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย โดยการดำเนินการเรงรัดและติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร และผลดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

   2. มหาวิทยาลัยใหหนวยงานทบทวนแผนการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

และทบทวนเปาหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึง

หนวยงานไดดำเนินการทบทวนแผนการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และทบทวนเปาหมายตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสวนใหญเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

กิจกรรมเปนออนไลน และมหาวิทยาลัยยังไดทราบปญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานชวงสถานการณ COVID-

19 เพ่ือเปนแนวทางแกไขปญหา และกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ในปงบประมาณถัดไป 

  3. คณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัยไดดำเนินการทบทวนระบบและกลไกการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให

รองรับกับสถานการณท่ีอาจเปนปญหาและอุปสรรคท้ังในปจจุบันและอนาคตเพ่ือการบรรลุเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย โดยคณะและหนวยงานตางๆ ไดดำเนินการปรับแผนยุทธศาสตรของคณะและหนวยงาน ตาม

แนวทางของแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยการกำหนดแนวทางและทิศทางการบริหาร ตลอดจนพันธ

กิจของคณะและหนวยงานใหอยูในทิศทางเดียวกัน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานใหมีความสอดคลอง

กับสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรองรับสถานการณ POST 

COVID-19 เพ่ือใหการดำเนินงานตางๆ สามารถบรรลุไดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

1. มหาวิทยาลัยใหความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตรท่ีสำคัญ โดย

มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดยุทธศาสตรท่ี 4 เนนดานการมุงสูมหาวิทยาลัยแหงความสุข มี

เสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รอยละ 68.22 สวนใหญเปน

รายการสิ่งกอสราง รองลงมาดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ รอยละ 19.97  

ดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน รอยละ 10.05  และ ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ี

ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก รอยละ 1.75 ซ่ึงคณะตางๆ ไดจัดทำโครงการท่ีเก่ียวของกับการปรับ



40 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และโครงการท่ีเก่ียวของกับยกระดับคุณภาพ

ชีวิตชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงการดำเนินการโครงการสวนใหญใชงบประมาณไดตรงตามเปาหมาย 

 2. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ไดจัดทำประกาศการใชจาย

งบประมาณ โดยใหหนวยงานจัดทำรายงานการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส เสนอตออธิการบดี พรอม

ท้ังรายงานปญหาอุปสรรคของหนวยงาน และกองนโยบายและแผนไดจัดทำรายงานการใชจายงบประมาณ

เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนรายเดือนและเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเปน

รายไตรมาส และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มหาวิทยาลัยไดใหหนวยงานทบทวนโครงการ / กิจกรรม เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน  

  ซ่ึ งห น วย งาน ได จั ด ท ำราย งาน การ ใช จ าย งบ ป ระม าณ เสน อต อ อธิ ก ารบ ดี ทุ ก เดื อน                       

บางหนวยงานมีผลการเบิกจายท่ีดีข้ึน แตเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ทำใหการใชจายงบประมาณตองหยุดชะงักลงไปบางชวง มหาวิทยาลัยจึงไดใหหนวยงาน

ทบทวนแผนดำเนินงานและการใชจายงบประมาณ  

 สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี  

1. มหาวิทยาลัยตระหนักความสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนสมัยใหมเพ่ือรองรับ

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การวิจัยท่ีตอบสนองตอการพัฒนาพ้ืนท่ีมากข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเขาสู

การเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง โดยมหาวิทยาลัยไดมอบนโยบายไปสูคณะ สำนักและ

สถาบันในดำเนินการทบทวนระบบและกลไกการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  ซ่ึงแตละคณะไดมีสวน

สนับสนุนในการจัดการของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี โดยการบูรณาการศาสตรและบูรณาการ

หนวยงาน การจัดใหมีหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือตอบรับความตองการของคนในชุมชนทองถ่ิน จัดทำหลักสูตร

ระยะสั้นโดยมุงเนนการใหความรูกับกลุมบุคคลและองคกร ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังมี

แผนการปรับปรุงหลักสูตรใหม 1 หลักสูตร นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564)

และปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 17 หลักสูตร และมีโครงการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความตองการของ

ตลาดแรงงานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

   2. มหาวิทยาลัยใหความสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูการเปนมหาวิทยาลัย

ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยสนับสนุนการจัดหา

ซอฟตแวรสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

การผลักดันและจัดสรรทุนสำหรับการพัฒนาบทเรียนออนไลนตาง ๆ เชน การใหทุนสนับสนุนการจัดทำ

บทเรียนออนไลน เพ่ือเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC ประจำปงบประมาณ 2564 การใหทุนสนับสนุนการจัดทำ

บทเรียนออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดหา ZOOM 

Cloud Meetings จำนวน 40 License    
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3. มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย               

มีการสรางมาตรฐานระบบการบริหารงาน  เชน การนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช การใชแอพพลิเคชั่นการ

บริการงานบำรุงรักษาและการติดตามการซอมบำรุง พรอมท้ังสนับสนุน ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร และนักศึกษา เชน ประปา ไฟฟา ระบบ

กำจัดของเสีย การจัดการขยะ โรงอาหาร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการดานอาหาร 

สนามกีฬา หองประชุม รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยบริเวณอาคารตาง ๆ และติดตามการ

ปฏิบัติงานทำความสะอาด อยางเครงครัด 

4. มหาวิทยาลัยใหความสำคัญในการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน โดยการผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนใหเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน โดยจัดทำกรอบตำแหนงท่ีสูงข้ึน เพ่ือ

ความกาวหนาในสายงานของบุคลากร สำนักงานอธิการบดีไดกำกับติดตามในเรื่องการพัฒนางานในหนวยงาน

ตาง ๆ เพ่ือจะไดมีคางานท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินคางานเพ่ือกำหนดกรอบตำแหนงท่ีสูงข้ึนของ

บุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายใหงานบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ซ่ึง

โครงการหลักท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาบุคลากรไดมุงพัฒนาบุคลากรใหสามารถเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน  

5. มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร โดยมีกระบวนการท่ีชัดเจนและมีสวนรวม

ของผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูเก่ียวของ พรอมท้ังดำเนินการถายทอดแผนยุทธศาสตร และ

แผนปฏิบัติการประจำปของมหาวิทยาลัยสูหนวยงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ โดยกองนโยบายและแผนไดจัด

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 

(ปรับปรุงครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564) พรอมเผยแพรแผนยุทธศาสตรไปใหคณะ/สำนัก/สถาบัน ใหรับทราบโดยท่ัวกัน 

พรอมท้ังมีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน และดำเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 1. มหาวิทยาลัยใหความสำคัญในการวางระบบและกลไกกระบวนการปฏิบัติงานและการ

ติดตามผลการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

โดยกำหนดแผนงาน กระบวนการดำเนินการตามแผนงาน การกำกับติดตาม และประเมินผลการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในอยางมีระบบและกลไกตามท่ีกำหนดไวในคูมือการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน มีการประชุมชี้แจงบุคลากรท่ีรับผิดชอบ สรางความเขาใจและประเมินความเสี่ยงรวมกัน ภายใต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานตอมหาวิทยาลัย 

 2. มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดประชุมกำหนดมาตรการแกไขเรงดวนสำหรับปจจัยเสี่ยงท่ี

ยังคงมีระดับความเสี่ยงเหลืออยู ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย พรอมท้ังประชุมชี้แจงบุคลากรท่ีรับผิดชอบ สรางความเขาใจและประเมินความเสี่ยงรวมกัน 

รวมท้ังจัดทำเกณฑประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไกการควบคุมภายในตามหลักการท่ีกำหน 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 6 การดำเนินงาน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563             

   1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินสวนท่ี 1-6 ของมหาวิทยาลัยไปจำนวน 13 ขอ แลวนั้น มหาวิทยาลัยไดให

ความเอาใจใสเปนอยางดี ศึกษาความเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวแลวมีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดำเนินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดรับกับความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ทุก

ขอ ซ่ึงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวก็อยูในระดับดีท้ังสิ้น 

   2. หากมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดังกลาวขางตน เพ่ือใหทราบผลการดำเนินงานวา

สามารถพัฒนาหรือลดหรือแกปญหาอุปสรรค ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดหรือไม 

เพียงใด ก็จะทำใหการดำเนินงานสวนท่ี 6  นี้ เปน Action “A” ในวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ท่ี

สมบูรณอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

1.ควรใหความสำคัญและทำการวิเคราะหในการพัฒนาโครงการ กิจกรรม การจัดสรร

งบประมาณและตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตรใหมีความสอดคลองและสงผลตอพันธกิจ วิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการประจำปเปนไปตามเปาหมายมากข้ึน 

2.ควรสรางระบบกลไกในการทำงานใหมากข้ึน  การแกไขระเบียบขอบังคับท่ีเปนอุปสรรคใน

การดำเนินงานเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดำเนินงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนหนวยงานกลางท่ี

สามารถใช เปนขอมูลได ทุกหนวยงาน การใหความรู ในการปฏิบั ติงานโดยเฉพาะดานการเงินพัสดุ  

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในควรใหความรูแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบ

เดียวกัน การนำผลการประเมินผลไปใชประโยชน และเรงแตงต้ังคณะกรรมการท่ีกำหนดตาม พ.ร.บ.การ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21 

3. ควรพัฒนาตัวชี้วัดท่ีเปนผลของการพัฒนาทองถ่ินอยางเปนรูปธรรมและสามารถประเมินผล

ไดงายท้ัง output  outcome และ Impact โดยคำนึงสิ่งท่ีทองถ่ินไดรับ และความยั่งยืนของการพัฒนาและท่ี

สำคัญควรคัดสรรและประชาสัมพันธผลการพัฒนาทองถ่ินท่ีประสบผลสำเร็จและโดดเดนเพ่ือใหเห็นผลของ

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

4. เนื่องจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดจากการจัดการศึกษามีแนวโนมลดลง 

มหาวิทยาลัยตองพัฒนาแนวทางการหารายไดเพ่ิมข้ึนในระยะยาวดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การจัดการ

ศึกษาตลอดชีวิต การบริการทางวิชาการ การวิจัย การตรวจสอบผลิตภัณฑ การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย 

เปนตน 

5. ควรเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะในสถานการณโควิด 

โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเนนความตองการของผูเรียนใหมากข้ึน การจัดการศึกษาตลอด

ชีวิต การพัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลาย การวิจัยประยุกตท่ีมุงการนำไปใชประโยชน รวมท้ังการพัฒนาบุคลากร

ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนใหมีความรู ทักษะและมีความพรอมทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

6. ควรกำกับ ดูแล และใหความสำคัญในลำดับตนๆ ในการปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณและสิ่ง

อำนวยความสะดวกในหองเรียน หองปฏิบัติการ และในสำนัก สถาบัน ซ่ึงเปนหนวยงานใหบริการแก

คณาจารย นักศึกษาและบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางเรงดวนและตอเนื่อง เพ่ือสราง

ศรัทธาแสะเสริมความม่ันใจ ความพึงพอใจแกผูใชบริการ 
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2. คณะครุศาสตร 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี (3.91) 

 

สวนท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนปฏิบัติราชการ อยูในระดับ พอใช (4.17) 

คณะครุศาสตรไดดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามตามแผนปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 3 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จำนวน 20 

ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย 13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 65.00 ของจำนวนตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

35.00 ของจำนวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 11 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 4 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด 

แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 8 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด  

ต่ำกวาเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน 

หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนท่ีพรอมใช รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติ  

KPI 1.5 หลักสูตรท่ีมีการสอบ Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา KPI 1.7 ผลงานวิจัย/ผลงานของนักศึกษา 

ท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ KPI 1.8 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และผลงานวิจัยของอาจารยท่ีไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร KPI 1.9 บทเรียนออนไลน KPI 1.11 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐาน CEFR/ TOEIC/ 

TOEFL และ KPI 1.12 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐานดาน IT 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภาคตะวันตก จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 4 ตัวชี้วัด แสดง

รายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 

ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข  มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 

จำนวน 4 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 
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- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 

ตัวชี้วัด  

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 1 ผลการดำเนินงาน    

ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.  มีระบบและกลไกในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีคณะครุศาสตรไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ไดผลการดำเนินงานบรรลุ

ตามเปาหมายหรือสูงกวา หลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร (KR) และตัวชี้วัด

เพ่ิมเติมของคณะครุศาสตรบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาทุกตัวชี้วัด นอกจากนี้คาเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ี

กำหนดไว เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน  อาจสูงหรือต่ำเกินไปจนไมเกิดแรงกระตุนใหมีการพัฒนา

อยางเต็มท่ี ผูบริหารและผูเก่ียวของควรทบทวนคาเปาหมายและผลการดำเนินงานเพ่ือกำหนดคาเปาหมายตาม

ตัวชี้วัดในแตละประเด็นยุทธศาสตรใหสมดุลสอดคลองกับความรูความสามารถในการดำเนินการเชิงรุก นำไปสู

การบรรลวุัตถุประสงคของหนวยงาน  

2.  ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะครุศาสตร ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือ

สิ้นสุดโครงการ   วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมดไป หรือลดความ

เสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไปพัฒนา

กลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

3.  ควรเรงรัดกำหนดแนวทางเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีคณะครุศาสตรไมสามารถดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวได แตมีความจำเปนตอการ

พัฒนาการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน   โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับรวมมือรวมใจกันดำเนินการและ

ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ อยูในระดับ พอใช (3.13) 

1. คณะครุศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 13.98 งบประมาณ

เงินรายได รอยละ 86.06 

2. คณะครุศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน รอยละ 71.16 รายจายตาม

ภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 28.84  โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเนนดานมหาวิทยาลัยแหง

ความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  รอยละ 47.40 รองลงมา

ดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ รอยละ 34.05 และดานยกระดับคุณภาพ

การศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตกนอยท่ีสุด รอยละ 18.55 และไมไดรับจัดสรร

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 



 

48 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 70.99 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 75.23 สวนงบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 70.30 ต่ำกวาเปาหมาย 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.20 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจายไดรอยละ 70.99 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 87.23 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการ

ไดรอยละ 77.78 งบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดรอยละ 89.47 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 2 ประสิทธิภาพ    

และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของคณะครุศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. คณะมีจุดเดนท่ีไดดำเนินการโครงการในรอบปไดในระดับท่ีดีถึงรอยละ 87.23 แมจะมี

สถานการณตางๆ ท่ีไมเอ้ืออำนวยตอการจัดโครงการ ถึงแมคณะจะมีการดำเนินโครงการตางๆ ไดมากแตผล

การบรรลุตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตรไดนอยเพียงรอยละ 65.00 เทานั้น แตงบประมาณไดใชไปท้ังสิ้น

รอยละ 70.99 ทำใหประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณอยูในระดับควรปรับปรุง คณะจึงควรให

ความสำคัญอยางมากของการติดตามผลการดำเนินงาน ท้ังตรวจสอบโครงการใดท่ีมีความสำคัญตอการสงผล

ตอความสำเร็จในตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตร ติดตามผลการใชงบประมาณโดยเฉพาะการใชจายงบประมาณให

เปนไปตามเปาหมายรายไตรมาสใหมากท่ีสุด โดยจะตองมีการรายงานผลการดำเนินงานใหมากข้ึนและแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางทันเวลา 

 2. งบประมาณท่ีคณะไดรับมีแนวโนมลดลงท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

จึงควรวางแผนงานในการหารายไดเพ่ิมข้ึน  เชน การฝกอบรมครูระยะสั้น การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร ภาษาตางๆ ใหกับนักเรียนหลากหลายระดับ เปนตน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังระบบ On site 

ระบบ Online และอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุมเปาหมาย  

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี อยูในระดับ ดี (4.27) 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยใชแบบสอบถาม 

พบวาผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยรวม อยู ในระดับดี มี

คุณลักษณะเดน 3 ดานไดแกบุคลิกสวนบุคคล ความเปนผูนำ และความสามารถในการบริหารงาน โดยมี

รายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. บุคลิกสวนบุคคล เปนผู ท่ี มีความตั้ งใจทำงาน ขยัน มุงม่ัน เปนกันเอง เขาถึงงาย  

มนุษยสัมพันธดี 

2. ความเปนผูนำ เปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน มีความสามารถเปนท่ียอมรับ

ท้ังภายในและภายนอกองคกร มีความรอบรู และ เปนแบบอยางท่ีดีในการทำงาน 

3. ความสามารถในการบริหารงาน ไดแก บริหารงานอยางตั้งใจตามอำนาจหนาท่ีและมีความ

รับผิดชอบตอผลงาน มีการสรางเครือขาย และเปดรับฟงความคิดเห็นและมีการสื่อสารอยางสรางสรรค 
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สวนจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก ความสามารถในการบริหารงานบางดาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ดานความสามารถในการบริหารงานบางประการ เชน การประสานงาน การสื่อสาร และ

การทำงานรวมกัน ของ อาจารย เจาหนาท่ี คณะ รวมท้ังการปรับภาระงาน และหนาท่ีของทุกคนใหชัดเจน 

2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชน อาคารเรียน พ้ืนท่ีทำ

กิจกรรมของนักศึกษา หลังคาท่ีจอดรถ 

 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยการสัมภาษณ  

นายินดีท่ีกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร ชื่นชมและ

พึงพอใจคณบดีในระดับมากท่ีสุดเกือบทุกกลุม โดยเห็นวา ผลงานท่ีโดดเดนของคณบดีคณะครุศาสตร คือ  

การพัฒนาโมเดลการผลิตครูจนเปนท่ียอมรับและเปนตนแบบการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง  

มีความสามารถในการสรางเครือขาย ความรวมมือในการรวมพัฒนาและบมเพาะนักศึกษาท่ีหลากหลาย จัดทำ

ความรวมมือเพ่ือสรางเครือขายการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกับครูประจำการและโรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ีบริการอยางตอเนื่อง และมีความสามารถในการบริหาร โดยเฉพาะในชวงท่ีมีสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แกปญหาในเรื่องการเรียนการสอนท่ีไมสามารถดำเนินไปไดตามปกติ

ไดดีข้ึนในระดับหนึ่ง ในสวนของคณบดีเห็นวามหาวิทยาลัยจะตองดำเนินการผลิตบัณฑิตครูท่ีมีสมรรถนะท่ีเปน

เลิศตรงกับความตองการของ กคศ. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูของครู และยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการอยางตอเนื่อง สำหรับความเห็นของผูเก่ียวของอ่ืน ๆ เห็นวา คณะครุศาสตร ควรมี

การปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ีพักผอนและทำกิจกรรมของนักศึกษาและอาจารย ปรับปรุงหองเรียนและ

หองปฏิบัติการใหพรอมใชงาน ปรับปรุงเรื่องการสื่อสารภายในและการประชาสัมพันธคณะ ขยายหลักสูตร

ปริญญาโท เพ่ือรองรับความตองการของทองถ่ิน กลุมนักศึกษามีความประสงคใหคณะจัดเตรียมความพรอมใน

การสอบรับใบประกอบวิชาชีพหลักสตูร 4 ป 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของคณบดคีณะครุศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ควรบริหารงานโดยใหบุคลากรมีสวนรวมมากข้ึน และบริหารงานเพ่ือใหมีเอกภาพภายในคณะ 

2. คณะครุศาสตรสามารถควบคุมใหมีการจัดการเรียนการสอนไดตามหนาท่ีอยางเหมาะสม 

ท้ังนี้ สวนใหญนักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนของอาจารยในระดับดีในทุกสาขา และคะแนนความพึง

พอใจไมแตกตางกันในแตละสาขา 

 

 

 

 



 

50 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยูในระดับ ด ี(4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตรแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรรมการประจำคณะ 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะและมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง  ณ วัน

สิ้นปงบประมาณ ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 4 ดาน คือ ความเสี่ยงดานการดำเนินงานดาน

กระบวนการปฏิบัติงานการผลิตบัณฑิต 1 ประเด็นความเสี่ยง  การดำเนินงานดานยุทธศาสตรและนโยบายการ

ฝกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา 1 ประเด็นความเสี่ยง   การดำเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน

และการนิเทศ  1 ประเด็นความเสี่ยง   และการดำเนินงานดานทรัพยากรในการควบคุมพัสดุ 1 ประเด็นความ

เสี่ยง โดยไดจัดทำระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงท้ัง 4 ดาน มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู  แนว

ทางแกไข  และผลการดำเนินงาน ซ่ึงพบวา จากการกำหนดแนวทางแกไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู

สามารถจัดการความเสี่ยงใหหมดไปไดหลายประเด็นความเสี่ยง  ยกเวน ดานยุทธศาสตรและนโยบายการ

ฝกอบรมครู และบุคลการทางการศึกษา ท่ีไมสามารถดำเนินการไดทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด ในการสำรวจ

ความตองการของโรงเรียนดานการใชสื่อดิจิทัล   

ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร ไดดำเนินการจัดระบบการ

ควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 

องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุม 5 หลักการ  การประเมินความเสี่ยง  4 หลักการ  

กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ  และการติดตามประเมินผล 2 

หลักการ  โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการกำกับ ติดตามและประเมินผล

อยางตอเนื่อง เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการแกไขเพ่ือลดความเสี่ยงและ

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 4 การบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปตามหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับ  

โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการท่ีชัดเจนทุกข้ันตอน  วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ  มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง  อยางไรก็ตามควรทบทวนปญหาและอุปสรรค ในประเด็นความเสี่ยงท่ีไมสามารถดำเนนิการได  เพ่ือ

พิจารณากำหนดแนวทางแกไขใหการจัดการความเสี่ยงบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 

2.  ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ ในการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ  เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตาม

พันธกิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหาร
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ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   

ใหเปนบรรทัดฐานในการดำเนินงานของหนวยงาน 

3. ควรเรงรัดจัดทำคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงาน ท่ีระบุวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอนตามองคประกอบตาง ๆ อยางเปน

รูปธรรม พรอมกำหนดหลักฐานอางอิงท่ีใชในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความ

เสี่ยง ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน เพ่ือใหการดำเนินงานตามแผนงานท่ีกำหนดไวบรรลุ

เปาหมายหรือสูงกวา ในทุกประเด็นยุทธศาสตร 

 

สวนท่ี  5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามความเห็น             

ของคณะกรรมการ ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตรไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ในตำแหนงคณบดีคณะครุศาสตรท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร 

1. ทีมบริหารคณะครุศาสตรไดดำเนินการทบทวนตัวชี้วัด ซ่ึงมีตัวชี้วัดบางประเด็น

ในยุทธศาสตรมีผลต่ำกวาเปาหมาย ประกอบดวย หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร 

ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรี ดวยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีสภาวิชาชีพกำกับ มี

เง่ือนไขควบคุมหลายดาน ทำใหไมสามารถดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนด จึงมีการวางแผนปรับการ

วิเคราะหหลักสูตรใหเขมแข็ง ตอบโจทยนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ท่ีมีการกำหนดอัตรากำลังในระยะ 5-10 ป ขางหนา โดยเนนสมรรถนะ และตัวชี้วัด

ดานหลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non degree) สำหรับทุกชวงวัย ไดดำเนินการปรับรูปแบบใหสอด 

คลองกับสถานการณและบริบทของคณะ ซ่ึงทางคณะไดดำเนินการดังนี้ 

1) จัดทำคู มือการบริหารจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงานใน

สถานศึกษา เพ่ือนำไปใชกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท้ัง 16 สาขา โดยการจัดประชุมชี้แจงใหกับ 16 สาขา

รับทราบ และรวมกันเสนอแนะนำไปพัฒนาจนเปนแนวปฏิบัติในสภาคณบดี 38 แหง 

2) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (80 ชม.) ในการพัฒนาครูของครู ตามหลักเกณฑ 

มคอ.1 ซ่ึงอยูระหวางการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหการรับรองหลักสูตร 

2. คณะครุศาสตรดำเนินการวางแผนรวมกันกับประธานสาขาและผูประสานงาน

กลุม รวมไปถึงศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ โดยจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือรวมกันวางแผนปรับระบบและ

กลไกในการปฏิบัติงาน ละลายพฤติกรรมการทำงานเปนทีมรวมกัน เชน  โครงการรักองคกร โครงการสงเสริม

ศักยภาพครูของครูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครู 
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3. ทางคณะไดดำเนินการประสานงานกับหน วยงาน ท่ีรับผิดชอบระดับ

มหาวิทยาลัย โดยไดทบทวนรูปแบบการจัดโครงการ / กิจกรรมตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให

เปนไปตามเปาหมาย และบรรลุเปาหมายท่ีวางไวตามยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผน โดยปรับรูปแบบกิจกรรม

ของโครงการตาง ๆ พรอมท้ังปรับงบประมาณและคืนงบประมาณในสวนท่ีไมสามารถดำเนินการได ซ่ึงคณะ

สามารถดำเนินการบรรลุเปาหมาย  โดยมีการจัดกิจกรรมทุกชั้นปในรูปแบบ online on-site และ on-hand 

ไดครบตามเปาหมายท่ีกำหนดไวในแผนและจัดโครงการพัฒนาครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีบริการเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด โดยจัดในรูปแบบ on line จำนวน 15 โครงการ รวม 54 รุน 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

1. ทีมบริหารคณะครุศาสตรมีการตรวจสอบทบทวนแผนการดำเนินงานอยาง

ตอเนื่อง ตามสถานการณท่ีไมคงท่ีของการระบาดของโรคติดเชื้อ โดยประสานงานกับผูเก่ียวของทุกเดือน มีการ

ปรับโครงการกิจกรรมจากเดิม 20 โครงการ เหลือจำนวน 15 โครงการ เนื่องจากอีก 5 โครงการจะตองลง

พ้ืนท่ี และไมสามารถปรับเปนออนไลนได และไดจัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน

รวมกันใหม ซ่ึงบรรลุตามเปาหมายท้ัง 15 โครงการ ท้ังนี้การดำเนินการเม่ือปรับเปลี่ยนเปนออนไลน 

ประสิทธิผลการดำเนินงานในระยะท่ี 2 ไมครบรอยละรอย เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไมสามารถเขารวมกิจกรรมรอยละรอย 

2. ทางคณะดำเนินการปรับงบประมาณใหสอดคลองกับการใชจาย โดยมีการปรับ

แผนจาก on site เปน on line และปรับกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับสถานการณ เชน มีการจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาตามโมเดลการผลิตครูรายชั้นป 

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 

1. คณะครุศาสตรใหความสำคัญกับการแกปญหาความขัดแยงภายในคณะ โดยการ

วางแผนใหมีกิจกรรมรวมกันใหมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการสื่อสาร และการแจงขอมูลขาวสารใหมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง

มีการจัดกิจกรรม โครงการรวมใจรักองคกร มีการปรับระบบการบริการจัดการภายในคณะ เพ่ือลดข้ันตอนใน

การสื่อสารและชวยเหลือใหทำงานงายข้ึน ซ่ึงสงผลใหมีการสื่อสารในองคกรมากข้ึน และมีความเขาใจมาก

ยิ่งข้ึน ชวยลดแรงปะทะและความขัดแยง  

2. ทางคณะมีการประชุมเพ่ือวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาของคณะใหสอดคลองกับ

ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรราชภัฏท้ัง 38 แหง โดยจัดโครงการทบทวนแผนและ

จัดทำแผน ซ่ึงคณะไดปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของคณะ และไดแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง 

3. ทางคณะดำเนินการวางแผนและชี้แจงใหคณาจารยในคณะเขาใจและขอความ

รวมมือจากคณาจารยใหความสำคัญในการบูรณาการหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการเขาดวยกัน โดยการจัดโครงการวิเคราะหขอมูลและการเขียนงานวิจัยสำหรับครู โครงการบริหาร

หลักสูตรเพ่ือรองรับการประเมินหลักสูตรฯ  
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สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. ทีมบริหารคณะครุศาสตรไดดำเนินการพิจารณาแผนความเสี่ยง โดยมี

กระบวนการ และข้ันตอนท่ีครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ถึงแมวาความเสี่ยงจะลดลงแลว 

แตคณะยังคงมีระบบการเฝาระวัง และการควบคุมความเสี่ยงตลอดระยะเวลาและตอเนื่อง โดยมีการทบทวน

และติดตามในทุกรายไตรมาส มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงรายไตรมาส เพ่ือกำกับ 

ติดตาม เฝาระวัง และควบคุมความเสี่ยง 

2. ทางคณะไดประสานงานกับหนวยควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและหนวย

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถดำเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ใชหลักการบริหารจัดการ 4Ts ซ่ึงคณะไดนำไปวางแผนและกำกับติดตาม โดยแทรกอยูภายใต

โครงการทบทวนแผน และจัดทำแผน  ทำใหคณะมีระบบและกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสีย่ง

ของคณะ และมีผลการรายงานความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะทุกไตร

มาส 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 5 การดำเนินงาน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563             

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินสวนท่ี 1-5 ของคณะครุศาสตรไปจำนวน 10 ขอ แลวนั้น คณะครุศาสตรไดให

ความเอาใจใสเปนอยางดี ศึกษาความเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวแลวมีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดำเนินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดรับกับความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ทุก

ขอ ซ่ึงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวก็อยูในระดับดีท้ังสิ้น 

2. หากมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดังกลาวขางตน เพ่ือใหทราบผลการดำเนินงานวา

สามารถพัฒนาหรือลดหรือแกปญหาอุปสรรค ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดหรือไม 

เพียงใด ก็จะทำใหการดำเนินงานสวนท่ี 5  นี้ เปน Action “A” ในวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ท่ี

สมบูรณอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของคณะครุศาสตร 

1. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะครุศาสตร ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือ

สิ้นสุดโครงการ   วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมดไป หรือลดความ

เสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไปพัฒนา

กลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

2. งบประมาณท่ีคณะไดรับมีแนวโนมลดลงท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

จึงควรวางแผนงานในการหารายไดเพ่ิมข้ึน  เชน การฝกอบรมครูระยะสั้น การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร ภาษาตางๆ ใหกับนักเรียนหลากหลายระดับ เปนตน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังระบบ On site 

ระบบ Online และอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุมเปาหมาย 

3. ควรบริหารงานโดยใหบุคลากรมีสวนรวมมากข้ึน และบริหารงานเพ่ือใหมีเอกภาพภายใน

คณะ 

4. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ ในการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ  เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตาม

พันธกิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให

เปนบรรทัดฐานในการดำเนินงานของหนวยงาน 

5. ควรประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ท่ีคณะดำเนินการเพ่ือพัฒนาคณะตามความเห็นและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวเม่ือปงบประมาณกอน เพ่ือทราบไดวาเม่ือ

ดำเนินการแลวไดผลเปนประการใด มากนอยเพียงใด อยางจริงจังมากข้ึน
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3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี (4.08) 
 

สวนท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนปฏิบัติราชการ อยูในระดับ ด ี(4.11) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร  4 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวชี้วัด

เพ่ิมเติม จำนวน 25 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตาม

เปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย 19 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 76.00 ของจำนวนตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 6 

ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 24.00 ของจำนวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 14 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 10 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 4 

ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด  

ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก KR 1.3 ประชาชน/บุคลากรไดรับการเพ่ิมพูนทักษะใหม จากหลักสูตร  

non-degree 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 11 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 8 ตัวชี้วัด       

ต่ำกวาเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน 

หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนท่ีพรอมใช รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติ KPI 1.7 

ผลงานวิจัย/ผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ และ KPI 1.12 นักศึกษาชั้นปสุดทาย

สอบผานมาตรฐานดาน IT 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภาคตะวันตก จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 ตัวชี้วัด และ              

ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด            

ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 2.2 สถานศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการยกระดับ   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 3 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด 



 

56 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข  มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลัก

ธรรมาภิบาล เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 

3 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

-  ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด        

ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก KR 4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

 ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดำเนินงานตาม

เปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 1 ผลการดำเนินงาน    

ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มีระบบและกลไกในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบั ติราชการตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ไดผล

การดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาหลายตัวชี้วัด รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรท่ีมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาทุกตัวชี้วัด  นอกจากนี้คาเปาหมายตาม

ตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวเม่ือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน อาจสูงหรือต่ำเกินไปจนไมเกิดแรงกระตุนใหมีการ

พัฒนาอยางเต็มท่ี ผูบริหารและผูเก่ียวของควรทบทวนคาเปาหมายและผลการดำเนินงาน เพ่ือกำหนดคาเปาหมาย

ตามตัวชี้วัด ในแตละประเด็นยุทธศาสตร   ใหสมดุลสอดคลองกับความรูความสามารถในการดำเนินการเชิงรุก 

นำไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  

2. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวาง

ดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมด

ไป หรือลดความเสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตาม

ประเมินผลไปพัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

3. ควรเรงรัดกำหนดแนวทางเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไมสามารถดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวได แตมีความ

จำเปนตอการพัฒนาการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน   โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับรวมมือรวมใจกัน

ดำเนินการและประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนของ

มหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ อยูในระดับ ดี (3.88) 

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน     

รอยละ 28.50 งบประมาณเงินรายได รอยละ 71.50 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายหนวยงาน        

รอยละ 49.02 และไดรับจัดสรรรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 50.98  โดยไดรับการจัดสรร

งบประมาณในภาพรวมเนนดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 96.93 

รองลงมาดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม รอยละ 1.77 และดานยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาค

ตะวันตกนอยท่ีสุด รอยละ 1.30 และไมไดรับจัดสรรยุทธศาสตรท่ี 3 ดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 81.87 โดยงบประมาณแผนดินเบิก

ไดรอยละ 100.00 สวนงบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 74.64  

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.20 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจายไดรอยละ 81.87 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 90.48 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการ

ไดรอยละ 90.91 งบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดรอยละ 90.38 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 2 ประสิทธิภาพ    

และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ   

พ.ศ. 2564 

1. คณะจะมีการดำเนินโครงการตางๆ ไดมากถึงรอยละ 90.48 โดยมีผลการบรรลุตามตัวชี้วัด

ตามประเด็นยุทธศาสตรไดนอยเพียงรอยละ 76.00 เทานั้น และงบประมาณไดใชไปท้ังสิ้นรอยละ 81.87 ทำให

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณอยูในระดับพอใช  คณะจึงควรใหความสำคัญอยางมากของการ

ติดตามผลการดำเนินงาน ท้ังตรวจสอบโครงการใดท่ีมีความสำคัญสงผลตอความสำเร็จในตัวชี้วัดในแตละ

ยุทธศาสตร ติดตามผลการใชงบประมาณโดยเฉพาะการใชจายใหเปนไปตามเปาหมายรายไตรมาสใหมากท่ีสุด 

โดยจะตองมีการรายงานผลการดำเนินงานใหมากข้ึนและชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางทันเวลา 

2. งบประมาณท่ีคณะไดรับมีแนวโนมวาลดลงท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน

รายได จึงควรวางแผนงานในการหารายไดเพ่ิมข้ึน  เชน การฝกอบรมระยะสั้นใหกับหนวยงานในทองถ่ินตาม

ความตองการ การไปรวมงานกับเครือขายตางๆ ท้ังนี้เพ่ือหารายไดเขาหนวยงาน 
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สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี อยูในระดับ ด ี(4.30) 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยใชแบบสอบถาม 

พบวาผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยรวม อยูในระดับดี มีคุณลักษณะ

เดนคือ บุคลิกสวนบุคคล และความเปนผูนำ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้  

1. บุคลิกสวนบุคคล เปนผูท่ีมีความทุมเท มุงม่ันตั้งใจทำงาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความ

เสียสละ มีความประนีประนอม  

2. ความเปนผูนำ เปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล สรางสรรค สามารถสรางความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกและตางประเทศ เปนตนแบบท่ีดีใหกับผูใตบังคับบัญชา  

สวนจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก ความสามารถในการบริหารงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

ดานความสามารถในการบริหารงานบางประการ เชน การบริหารงาน โดยใหพิจารณาถึง

บทบาทหนาท่ีแตละคนเปนหลัก ควรเลือกบุคคลากรท่ีมีความสามารถตรงกับสายงาน และแบงงานดวยความ

เสมอภาคและเทาเทียม การจัดการบุคลากรท่ีขาดประสิทธิภาพในการทำงาน 

 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยการสัมภาษณ 

นายินดีท่ีกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ชื่นชมและพึงพอใจคณบดี ในระดับมากท่ีสุดเกือบทุกกลุม โดยเห็นวา ผลงานท่ีโดดเดนของคณบดีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร คือ การสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยในคณะใหไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายในและ

ภายนอกจำนวนมาก มีคาเฉลี่ยการรับทุนตอคนมากกวาเกณฑของ สกอ. มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดวย

โครงการ Exit – Exam จนไดขอสอบตามสมรรถนะ การสรางหลักสูตรนานาชาติดานการทองเท่ียวรวมกับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ แนวคิดเก่ียวกับทิศทางของคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคตก็คือ การรวมมือกับคณะครุ

ศาสตรในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการพัฒนา การผลิตครูในศาสตรท่ีคณะรับผิดชอบรวมท้ังพัฒนา

หลักสูตรอ่ืน ๆ ในคณะ เพ่ือใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ือยกระดับรายไดใหแกชุมชน เชน การทองเท่ียวการ

ออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา 

สำหรับในภาวะท่ีประเทศชาติประสบปญหาโรคระบาด โควิด-19 มีความเห็นวาควรมีการพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาในลักษณะ Multi skill สามารถทำงานไดหลายอยาง มหาวิทยาลัยและคณะตองปรับปรุงหลักสูตร

ใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สำหรับความเห็นของผูเก่ียวของอ่ืน ๆ เห็นวา คณะแกปญหาเรื่องการจัดการ

เรียนการสอนในสถานการณโควิดไดดี มีความเห็นวาจากกรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ 

คณะควรมีการสรางหองเรียนแบบ Smart Classroom ควรเรงรัดการซอมแซม ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหพรอมใช

งานยิ่งข้ึน ควรมีการจัดทำวารสารวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมี impact factor เพ่ือประโยชนใน

การเผยแพรบทความและงานวิจัยของอาจารยในคณะ ควรมีการกระตุนใหบุคลากรในคณะไดปฏิบัติงานดานการสอน

ดวยความรับผิดชอบ มีการจัดระบบภาระงานของบคุลากรสายสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพและเปนธรรม นักศึกษา

เห็นวาคณะควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมของนักศึกษาตามความสนใจเพ่ือใหเกิดความหลากหลายมากข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของคณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ควรปรับปรุงวิธีการบริหารงานบุคคลในคณะ ใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการแบงงานดวยความเหมาะสมและตรงสายงาน 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถควบคุมใหมีการจัดการเรียนการสอนไดตาม

หนาท่ีอยางเหมาะสม ท้ังนี้ สวนใหญนักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนของอาจารยในระดับดี ถึงดีมากใน

บางสาขา อยางไรก็ตาม คะแนนความพึงพอใจในแตละสาขาแตกตางกันไมมากนัก 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณพ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอท่ีประชุมคณะ 

กรรมการประจำคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะและมหาวิทยาลัย   

อยางนอยปละ 1 ครั้ง   ณ วันสิ้นปงบประมาณ ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 3 ดาน คือ ความเสี่ยง

ดานการดำเนินงานดานยุทธศาสตร 2 ประเด็นความเสี่ยง  ดานการดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน 1 ประเด็น

ความเสี่ยง  และดานการดำเนินงานดานบุคลากร 1 ประเด็นความเสี่ยง โดยไดจัดทำระบบและกลไกเพ่ือ

จัดการความเสี่ยงท้ัง 3 ดาน  มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู แนวทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซ่ึงพบวา

จากการกำหนดแนวทางแกไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยูสามารถลดระดับความเสี่ยงไดทุกประเด็นความ

เสี่ยง 

ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี

การจัดระบบการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการ 

คลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  

การประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ 

และการติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการ

กำกับ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนด

วิธีการแกไขเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 4 การบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปตามหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับ โดย

มีระบบและกลไกการดำเนินการท่ีชัดเจนทุกข้ันตอน  วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

อยางไรก็ตามควรทบทวนปญหาและอุปสรรคท่ีทำใหความเสี่ยงยังเหลืออยูในประเด็นความเสี่ยง เพ่ือพิจารณา

กำหนดแนวทางแกไขใหการจัดการความเสี่ยงบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 

2. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ  เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธ

กิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหเปน

บรรทัดฐานในการดำเนินงานของหนวยงาน 

3. ควรเรงรัดจัดทำคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงาน ท่ีระบุวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอนตามองคประกอบตาง ๆ อยางเปน

รูปธรรม พรอมกำหนดหลักฐานอางอิงเพ่ือการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 

ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน สงผลใหการดำเนินงานตามแผนงานท่ีกำหนดไวบรรลุ

เปาหมายหรือสูงกวา ในทุกประเด็นยุทธศาสตร 
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สวนท่ี  5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามความเห็น              

ของคณะกรรมการ ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในระดับ ดี (4.00) 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีเสนอตอ          

สภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้

สวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร  

1. ทีมบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดำเนินการทบทวนตัวชี้วัด และ

ดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว โดยเนนตัวชี้วัดท่ีไดต่ำกวาเปาหมาย เพ่ือใหบรรลุผลตามแผน และมี

การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการตามตัวชี้วัดของแผนในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน ซ่ึง

คณะกรรมการไดรวมประชุม กำกับติตาม และจัดการใหเปนไปตามแผนงานท่ีตั้งไว โดยรองคณบดีฝายบริหาร

รวมกำกับแกปญหา และสามารถเพ่ิมคะแนนตัวชี้วัดได 

2. ทีมบริหารคณะไดดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ี กพร. 

กำหนดไว และทบทวนกระบวนการเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานรายงานผล กพร. เพ่ือประชุมกำหนดนโยบายและกำกับติดตาม กำหนดรายละเอียดข้ันตอน และให

คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมขอมูลเพ่ือตอบ กพร. ของคณะ 

3. ทางคณะไดรายงานผลการดำเนินงานเบื้องตนใหทางมหาวิทยาลัยทราบ โดยขอความ

อนุเคราะหใหมหาวิทยาลัยปรับลดคาเปาหมายของจำนวนตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา แตเบื้องตนมหาวิทยาลัยพิจารณาใหดำเนินงานตามคาเปาหมายเดิม 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

1. ทีมบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรของทางมหาวิทยาลัยในการเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ินและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตชุมชนทองถ่ิน โดยสงคณาจารยเขารวมในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แต

กิจกรรมของทางคณะท่ีเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทองถ่ินไมอาจดำเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีตั้งไว เนื่องจากสถานการณโควิด จึงไมอาจลงพ้ืนท่ีในชุมชนได 

2. คณะไดมีการปรับแผน และทบทวนกระบวนการจัดกิจกรรม ภายใตสถานการณโควิด 

โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดยใหทางสาขาวิชาท่ีไมสามารถดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม 

ได ใหดำเนินการคืนงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมเปนแบบออนไลน 

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 

1. คณะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของคณะ ซ่ึงมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินงานตามพันธกิจของคณะท่ีตั้งเอาไว มีการจัดประชุมคณะการบริหารคณะ และ

คณะกรรมการประจำคณะ เพ่ือประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับการพัฒนาตามแผน
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ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยจัดทำโครงการปรับแผนยุทธศาสตรคณะใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย 

2. คณะไดจัดทำคำของบประมาณ เพ่ือเปนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ เปนการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน และดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเปนการบริการวิชาการ 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. คณะไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือกำหนด

ความเสี่ยงและแนวทางการลดความเสี่ยง โดยรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบทุกระยะ รวมท้ังไดประชุม

คณะกรรมการเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยง แนวทางการแกไข เพ่ือวางแผนในการปรับแกไขครั้งตอไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุมรวมกันเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยง 

2. ทางคณะไดกำหนดระบบ กลไกการควบคุมภายใน เพ่ือนำแนวทางปญหาท่ีเกิดข้ึนมา

จัดทำความเสี่ยง และแกไขปญหาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางในการควบคุมใหมีประสิทธิภาพ 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 5 การดำเนินงาน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563             

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินสวนท่ี 1-5 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไปจำนวน 10 ขอ แลวนั้น  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดใหความเอาใจใสเปนอยางดี ศึกษาความเห็นและขอเสนอแนะดังกลาว

แลวมีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดรับกับความเห็นและขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ทุกขอ ซ่ึงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวก็อยูในระดับดี

ท้ังสิ้น 

2. หากมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดังกลาวขางตน เพ่ือใหทราบผลการดำเนินงานวา

สามารถพัฒนาหรือลดหรือแกปญหาอุปสรรค ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดหรือไม 

เพียงใด ก็จะทำใหการดำเนินงานสวนท่ี 5  นี้ เปน Action “A” ในวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ท่ี

สมบูรณอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวาง

ดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมด

ไป หรือลดความเสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตาม

ประเมินผลไปพัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

2. งบประมาณท่ีคณะไดรับมีแนวโนมลดลงท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

จึงควรวางแผนงานในการหารายไดเพ่ิมข้ึน  เชน การฝกอบรมระยะสั้นใหกับหนวยงานในทองถ่ินตามความ

ตองการ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังระบบ On site ระบบ Online และอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและ

กลุมเปาหมาย การไปรวมงานกับเครือขายตางๆ  

3. ควรปรับปรุงวิธีการบริหารงานบุคคลในคณะ ใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการแบงงานดวยความเหมาะสมและตรงสายงาน 

4. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ  เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธ

กิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหเปน

บรรทัดฐานในการดำเนินงานของหนวยงาน 

5. ควรประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ท่ีคณะดำเนินการเพ่ือพัฒนาคณะตามความเห็นและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวเม่ือปงบประมาณกอน เพ่ือทราบไดวาเม่ือ

ดำเนินการแลวไดผลเปนประการใด มากนอยเพียงใด อยางจริงจังมากข้ึน 
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4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี (4.11) 

 

สวนท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนปฏิบัติราชการ อยูในระดับ ด ี(4.29) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 4 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

จำนวน 25 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูง

กวาเปาหมาย 17 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 68.00 ของจำนวนตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

32.00 ของจำนวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 14 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 8 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด 

แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 11 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 5 ตัวชี้วัด  

ต่ำกวาเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน 

หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนท่ีพรอมใช รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติ KPI 1.5 

หลักสูตรท่ีมีการสอบ Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา KPI 1.9 บทเรียนออนไลน KPI 1.10 รายวิชาใน

หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปไดรับการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู KPI 1.11 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบ

ผานมาตรฐาน CEFR/ TOEIC/ TOEFL และ KPI 1.12 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐานดาน IT 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภาคตะวันตก จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 ตัวชี้วัด ต่ำกวา

เปาหมาย 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด  

ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 2.2 สถานศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการยกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 3 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข  มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลัก

ธรรมาภิบาล เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 

3 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด  

ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 4.3 ปรับโครงสรางพ้ืนฐานและการบริการท่ีรวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 

1 ตัวชี้วัด 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 1 ผลการดำเนินงาน    

ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มีระบบและกลไกในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ไดผลการดำเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวา หลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร (KR) และตัวชี้วัด

เพ่ิมเติมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาทุกตัวชี้วัด นอกจากนี้คาเปาหมาย

ตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวเม่ือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน อาจสูงหรือต่ำเกินไปจนไมเกิดแรงกระตุนใหมีการ

พัฒนาอยางเต็มท่ี ผูบริหารและผูเก่ียวของควรทบทวนคาเปาหมายและผลการดำเนินงานเพ่ือกำหนดคาเปาหมาย

ตามตัวชี้วัดในแตละประเด็นยุทธศาสตรใหสมดุลสอดคลองกับความรูความสามารถในการดำเนินการเชิงรุก 

นำไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

2. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวาง

ดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ  วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมดไป 

หรือลดความเสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตาม

ประเมินผลไปพัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

3. ควรเรงรัดกำหนดแนวทางเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมสามารถดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวได แตมีความจำเปน

ตอการพัฒนาการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน   โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับรวมมือรวมใจกันดำเนินการ

และประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ อยูในระดับ ดี (3.66)  

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 

63.13 และงบประมาณเงินรายไดรอยละ 36.87  

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายหนวยงาน รอยละ 

32.53 และไดรับจัดสรรรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 67.47  โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณใน

ภาพรวมเนนดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 93.88 รองลงมาดาน

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน รอยละ 5.79 และดานยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับ

ในระดับภูมิภาคตะวันตกนอยท่ีสุด รอยละ 0.33 และไมไดรับจัดสรรยุทธศาสตรท่ี 4 ดานมหาวิทยาลัยแหง

ความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 82.93 โดยงบประมาณแผนดินเบิก

ไดรอยละ 85.44 สวนงบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 78.63  

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.20 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจายไดรอยละ 82.93 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 97.06 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการ

ไดรอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดรอยละ 95.45 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 2 ประสิทธิภาพ    

และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ       

พ.ศ. 2564 

1. คณะมีการดำเนินโครงการตางๆ ไดมากถึงรอยละ 97.06 โดยมีผลการบรรลุตามตัวชี้วัด

ตามประเด็นยุทธศาสตรไดนอยเพียงรอยละ 68.00 เทานั้น และงบประมาณไดใชไปท้ังสิ้นรอยละ 82.93 ทำให

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณอยูในระดับควรปรับปรุง  คณะจึงควรใหความสำคัญอยางมากของการ

ติดตามผลการดำเนินงานท้ังตรวจสอบ วิเคราะหโครงการใดท่ีมีความสำคัญสงผลตอความสำเร็จในตัวชี้วัดใน

แตละยุทธศาสตร และตองติดตามผลการใชงบประมาณใหมากข้ึน โดยเฉพาะการใชจายใหเปนไปตาม

เปาหมายรายไตรมาสใหมากท่ีสุด โดยจะตองมีการรายงานผลการดำเนินงานเปนประจำตามเปาหมายท่ีวางไว 

2. งบประมาณท่ีคณะไดรับมีแนวโนมลดลงท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

จึงควรวางแผนงานในการหารายไดเพ่ิมข้ึน  เชน การฝกอบรมระยะสั้นใหกับหนวยงานในทองถ่ินตามความ

ตองการ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังระบบ On site ระบบ Online และอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและ

กลุมเปาหมาย  การวิจัยเพ่ือการพัฒนา การไปรวมงานกับเครือขายตางๆ รวมถึงอาจจะเปนหนวยตรวจสอบ

คุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ 
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สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี อยูในระดับ ด ี(4.36) 

   (1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยใชแบบสอบถาม (ศาสตราจารยดร.ปยะ   

โควินททวีวัฒน) 

พบวาผลการประเมิน คุณภาพการบริหารงานของคณบดี  โดยรวม อยู ในระดับดี                 

มีคุณลักษณะเดน คือ ความเปนผูนำ และความสามารถในการบริหารงาน โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. บุคลิกสวนบุคคล เปนผู ท่ี เข าถึงงาย อัธยาศัยดี  เปน กันเอง เขาใจ และเห็น ใจ

ผูใตบังคับบัญชา รับฟงความคิดเห็น เกงดานวิจัย และวิชาการ เหมาะกับการเปนแบบอยางท่ีดี ทำงานอยาง

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

2. ความเปนผูนำ เปนผูท่ีมีวิสัยทัศนดี เปนผูบริหารรุนใหม และสงเสริมการพัฒนาตนเองของ

ผูใตบังคับบัญชา สงเสริมความกาวหนาของผูใตบังคับบัญชา 

3. ความสามารถในการบริหารงาน ไดแก แกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางตรงจุด รวดเร็ว เนนการ

บริหารงานอยางมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ บริหารงานอยางเปนธรรม มีความสัมพันธท่ีดีกับ

ผูใตบังคับบัญชา 

สวนจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก ความสามารถในการบริหารงานบางดาน และความเปนผูนำซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. ดานความสามารถในการบริหารงานบางประการ เชน การปรับปรุงรูปแบบการทำงาน 

ไดแก รูปแบบการจัดการดานเอกสารภายในคณะโดยเจาหนาท่ี การบริหารงาน การบริการของเจาหนาท่ี

ภายในคณะไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ควรปรับปรุงอาคารสถานท่ี

เรียน รวมถึงอุปกรณการเรียน ของนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการเรียนใหนักศึกษา ความสะอาดของ

บริเวณรอบอาคารและในอาคาร, ทัศนียภาพ, ลานจอดรถ 

 

   (2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยการสัมภาษณ (ศาสตราจารยดร.ปยะ      

โควินททวีวัฒน) 

   ผูเก่ียวของทุกกลุมมีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ ในระดับ

มาก เห็นวาผลงานท่ีโดดเดนของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีครบวาระ คือ ศาสตราจารยดร.  

ปยะ โควินทวีวัฒน มีความเห็นท่ีตรงกันท้ังจากตัวคณบดีเองและผูเก่ียวของทุกกลุม คือ การดำเนินการ

สนับสนุนผลักดันใหบุคลากรสายวิชาการของคณะไดพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมคุณภาพทางการศึกษา             

และขอตำแหนงทางวิชาการไดเปนจำนวนมากสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนเขาสูกระบวนการวิจัยและทำ

ผลงานเพ่ือเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน การสรางเครือขายภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสรางโอกาสใหกับ

นักศึกษาและอาจารย ในการพัฒนาศักยภาพและการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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คณบดีเห็นวา ปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีผานมา คือ คณะมีสาขาวิชามากมีผลตอการสื่อสารการ

สรางความเขาใจ การมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ อาจารยมีภาระงานสอนและการวิจัยมาก การมอบหมาย

ภารกิจใหม ๆ ใหทำจึงไมคืบหนาไปเทาท่ีควร สิ่งท่ีคณบดีท่ีครบวาระฝากไปถึงคณบดีท่ีเขามารับตำแหนงใหม 

คือ การควบรวมหลักสูตรท่ีคลายคลึงกันเขาดวยกัน เพ่ือนำอาจารยท่ีเหลือมาเปดหลักสูตรใหมหรือเปด

บัณฑิตศึกษา ลดปญหาความขัดแยงของบุคลากรในคณะโดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน คณะควรสราง

เครือขายความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ทำการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือจูงใจ

นักเรียนเขามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรฯ ใหมากข้ึน สำหรับความเห็นของผูเก่ียวของเห็นวา สิ่งท่ีคณะตอง

ปรับปรุงแกไข เรงดวน คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภายในวางแนวทางการดำเนินงานใหเปน

ระบบมากยิ่งข้ึน ปรับปรุงเรื่องการบริหารงานบุคคล ลดความอะลุมอลวยใชความเด็ดขาดใหมากข้ึน คณะ

จะตองจัดสิ่งอำนวยความสะดวกท้ังดานอุปกรณเจาหนาท่ีดานปฏิบัติการเพ่ือชวยเหลืองานของอาจารยผูสอน

ใหมากข้ึน คณะควรปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ีวัสดุครุภัณฑท่ีชำรุดใหพรอมใชงาน 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของคณบดคีณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 (ศาสตราจารย ดร.ปยะ  โควินททวีวัฒน) 

1. ควรบริหารงานเพ่ือใหมีเอกภาพภายในคณะ และพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลใหมี

ระบบมากข้ึน 

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถควบคุมใหมีการจัดการเรียนการสอนไดตาม

หนาท่ีอยางเหมาะสม ท้ังนี้ สวนใหญนักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนของอาจารยในระดับดีถึงดีมากในบาง

สาขา อยางไรก็ตาม คะแนนความพึงพอใจไมแตกตางกัน ท้ังนี้มีขอสังเกตวา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร ไดคะแนนความพึงพอใจในระดับสูงมาก และการกระจายตัวของคะแนนไมแตกตางกันมากนัก เม่ือ

เทียบกับสาขาอ่ืน 

 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยใชแบบสอบถาม (รองศาสตราจารย ดร.พงษนาถ  

นาถวรานันต) 

พบวาผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยรวม อยูใน

ระดับดี มีคุณลักษณะเดน 3 ดานไดแกบุคลิกสวนบุคคล ความเปนผูนำ และความสามารถในการบริหารงาน 

โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. บุคลิกส วนบุคคล เปนผู ท่ี เข าถึงงาย อัธยาศัยดี  เปน กันเอง เขาใจ และเห็น ใจ

ผูใตบังคับบัญชา รับฟงความคิดเห็น เกงดานวิจัย และวิชาการ เหมาะกับการเปนแบบอยางท่ีดี ทำงานอยาง

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

69 

 

2. ความเปนผูนำ เปนผูท่ีมีวิสัยทัศนดี เปนผูบริหารรุนใหม และสงเสริมการพัฒนาตนเองของ

ผูใตบังคับบัญชา สงเสริมความกาวหนาของผูใตบังคับบัญชา 

3. ความสามารถในการบริหารงาน ไดแก แกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางตรงจุด รวดเร็ว เนนการ

บริหารงานอยางมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ บริหารงานอยางเปนธรรม มีความสัมพันธท่ีดีกับ

ผูใตบังคับบัญชา 

สวนจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก ความสามารถในการบริหารงานบางดาน และความเปนผูนำซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. ดานความสามารถในการบริหารงานบางประการ เชน การปรับปรุงรูปแบบการทำงาน 

ไดแก รูปแบบการจัดการดานเอกสารภายในคณะโดยเจาหนาท่ี การบริหารงาน การบริการของเจาหนาท่ี

ภายในคณะไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ควรปรับปรุงอาคารสถานท่ี

เรียน รวมถึงอุปกรณการเรียน ของนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการเรียนใหนักศึกษา ความสะอาดของ

บริเวณรอบอาคารและในอาคาร, ทัศนียภาพ และลานจอดรถ 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของคณบดคีณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย ดร.พงษนาถ  นาถวรานันต) 

1. โดยรวมสามารถบริหารงานไดดี ยังไมมีจุดบกพรองหลักท่ีตองปรับปรุงแกไข 

2. คณะวิทยาศาสตรสามารถควบคุมใหมีการจัดการเรียนการสอนไดตามหนาท่ีอยาง

เหมาะสม ท้ังนี้ สวนใหญนักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนของอาจารยในระดับดี ถึงดีมากในบางสาขา 

อยางไรก็ตาม คะแนนความพึงพอใจไมแตกตางกัน ท้ังนี้มีขอสังเกตวา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร ไดคะแนนความพึงพอใจในระดับสูงมาก และการกระจายตัวของคะแนนไมแตกตางกันมากนัก เม่ือ

เทียบกับสาขาอ่ืน 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยูในระดับ ด ี(4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอท่ีประชุมคณะ 

กรรมการประจำคณะติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะและมหาวิทยาลัย อยางนอยป

ละ 1 ครั้ง  ณ วันสิ้นปงบประมาณ ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ดาน คือ ความเสี่ยงดานเหตุการณ

ภายนอก 1 ประเด็นความเสี่ยง และดานการดำเนินงานดานยุทธศาสตร/กลยุทธ  3 ประเด็นความเสี่ยง โดยได

จัดทำระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงท้ัง 2 ดาน มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู แนวทางแกไข และผลการ

ดำเนินงาน ซ่ึงพบวาจากการกำหนดแนวทางแกไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยูสามารถลดระดับความเสี่ยง

ไดทุกประเด็นความเสี่ยง 
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  ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการ

จัดระบบการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรบัหนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลัง

กำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  การ

ประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และ

การติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการ

กำกับ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนด

วิธีการแกไขเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 4 การบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปตามหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับ           

โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการท่ีชัดเจนทุกข้ันตอน  วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   ผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ  มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

อยางไรก็ตามควรทบทวนปญหาและอุปสรรคท่ีทำใหความเสีย่งยังเหลืออยูในประเด็นความเสี่ยง เพ่ือพิจารณากำหนด

แนวทางแกไขใหการจัดการความเสี่ยงบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 

2. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธ

กิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปน

บรรทัดฐานในการดำเนินงานของหนวยงาน 

3. ควรเรงรัดจัดทำคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงาน ท่ีระบุวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอนตามองคประกอบตาง ๆ อยางเปน

รูปธรรม พรอมกำหนดหลักฐานอางอิงเพ่ือการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 

ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน สงผลใหการดำเนินงานตามแผนงานท่ีกำหนดไวบรรลุ

เปาหมายหรือสูงกวาในทุกประเด็นยุทธศาสตร 
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สวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อยูในระดับ ดี (4.00) 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน งคณ บดีคณ ะวิทยาศาสตรและเทคโน โลยี ท่ี เสนอตอ                  

สภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้

สวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร  

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับผิดชอบดูแลในเรื่องการทบทวนตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรท่ีมีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนด ทางคณะไดดำเนินการวางแผนพัฒนาการ

ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการ

ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

   1) ตัวชี้วัด: การพัฒนาหลักสูตรใหม 

   กิจกรรม: การพัฒนาหลักสูตรใหมจำนวน 1 หลักสูตร 

    ผลการดำเนินกิจกรรม: ดำเนินการพัฒนาใหมจำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรนวัตกรรม

การเกษตรและการจัดการ 

   2) ตัวชี้วัด: บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ 

   กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

    ผลการดำเนินกิจกรรม: คณะไดดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ียังไมผานเกณฑภาษาอังกฤษ และประชาสัมพันธการการจัด

กิจกรรมดานภาษาอังกฤษใหกับสาขาวิชา 

   3) ตัวชี้วัด: หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) สำหรับบุคคลทุกชวงวัย 

 กิจกรรม: พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) สำหรับบุคคลทุกชวง

วัย จำนวน 1หลักสูตร 

2. ทางคณะทบทวนปรับปรุงแบบฟอรมในการรายงานผลการดำเนินโครงการ และเผยแพร

ใหหลักสูตรนำไปใช โดยกำหนดใหทุกหลักสูตรรายงานผลในประเด็นปญหาและอุปสรรค ผลการดำเนินการ

ปรับปรุงจากการดำเนินงานในปท่ีผานมา และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 

3. ทางคณะสรางพันธมิตรเครือขายความรวมมือท้ังภายในหรือภายนอกเพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรตามจุดเนนของแผน Reproofing 4 ดานใหมีความแตกตางและโดดเดนและสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน ประกอบดวย การผลิตและพัฒนาครู อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี เกษตรและอาหาร และหลักสูตรเชิงบูรณาการ 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 
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ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีติดตามผลการดำเนินงานโครงการและการใชจาย

งบประมาณของสาขาวิชาทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดยไดกำหนดมาตรการปรับลด

งบประมาณท่ีจะจัดสรรใหกับสาขาวิชาในปถัดไป ถาสาขาดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด ซ่ึงคณะ

มีการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจำป พ.ศ. 2563 โดยจำแนกเปนงบประมาณแผนดิน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ คิดเปนรอยละ 89.91 และงบประมาณเงินรายได ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ 51.32 

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดำเนินการจัดตั้งศูนยศาสตรพระราชาและสงเสริมให

อาจารยในคณะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหชุมชน ดังนี้ 

     1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑน้ำพริกเผากลุมสตรีแมบานเกษตรทุงขวาง อ.กำแพงแสน  

จ.นครปฐม 

     2) โครงการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑอาหารจากกลวยเสริมผักและผลไม พ้ืนท่ี ต.ทรงคนอง 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

     3) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเค้ียวจากใบหมอนพรอมซอสจิ้มจากลูกหมอน  

ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 

     4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารกลุมวิสาหกิจกสิกรรมธรรมชาติเกษตรอินทรีย  

ต.หนองงูเหลือม อ.บางเลน จ.นครปฐม 

     5) ระบบเว็บแอปพลิเคชันสําหรับแนะนําการปลูกผักใหไดราคาดี 

6) โครงการวิจัยวิเคราะหการไหลของน้ำในลุมน้ำเจาพระยา 

2. ทางคณะมีแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ เพ่ือเปนแนวทางใน

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณและ

กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด

15 ตัว คณะมีการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 14 ตัว 

3. ทางคณะมีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยบูรณาการศาสตรตางๆ กับการวิจัยรวมกับ

ชุมชน การบริการวิชาการใหชุมชน โดยใหนักศึกษาเขามามีสวนรวม เพ่ือเปนการบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอน 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยจัดประชุม

วิเคราะหปจจัยเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอก ทบทวนปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการบริหารความเสี่ยง 

รวมถึงพิจารณาเกณฑในการประเมินความเสี่ยงใหมีความเหมาะสม ซ่ึงคณะไดประเมินผลการบริหารความ

เสี่ยงรอบ 6 เดือน พบวา สามารถลดความเสี่ยงใหอยูในเกณฑท่ียอมรับไดจำนวน 1 ปจจัยเสี่ยง และท่ียังอยูใน

ระหวางดำเนินการจำนวน 3 ปจจัยเสี่ยง 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

73 

 

2. ทางคณะมีการกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงตองคุมคาและประหยัด โดย

เปรียบเทียบตนทุนกับผลประโยชนท่ีจะไดรับและกําหนดผูรับผิดชอบระยะเวลาการดําเนินงานใหชัดเจน 

3. ทางคณะมีแนวทางแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

หนวยงาน มีหนาท่ีในการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

หนวยงาน โดยนํากิจกรรมหลักของหนวยงาน มาวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

และติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พรอมท้ังทบทวนปรับปรุงแผน

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 5 การดำเนินงาน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563             

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินสวนท่ี 1-5 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปจำนวน 11 ขอ แลวนั้น   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดใหความเอาใจใสเปนอยางดี ศึกษาความเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวแลว

มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดรับกับความเหน็และขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ทุกขอ ซ่ึงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวก็อยูในระดับดี

ท้ังสิ้น 

2. หากมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดังกลาวขางตน เพ่ือใหทราบผลการดำเนินงานวา

สามารถพัฒนาหรือลดหรือแกปญหาอุปสรรค ตามความเหน็ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดหรือไม 

เพียงใด ก็จะทำใหการดำเนินงานสวนท่ี 5  นี้ เปน Action “A” ในวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ท่ี

สมบูรณอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวาง

ดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ  วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมดไป 

หรือลดความเสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตาม

ประเมินผลไปพัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

2. งบประมาณท่ีคณะไดรับมีแนวโนมลดลงท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

จึงควรวางแผนงานในการหารายไดเพ่ิมข้ึน  เชน การฝกอบรมระยะสั้นใหกับหนวยงานในทองถ่ินตามความ

ตองการ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังระบบ On site ระบบ Online และอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา        

และกลุมเปาหมาย การวิจัยเพ่ือการพัฒนา การไปรวมงานกับเครือขายตางๆ รวมถึงอาจจะเปนหนวย

ตรวจสอบคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ 

3. ควรบริหารงานเพ่ือใหมีเอกภาพภายในคณะ และพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลใหมี

ระบบมากข้ึน 

4. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธ

กิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปน

บรรทัดฐานในการดำเนินงานของหนวยงาน 

5. ควรประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ท่ีคณะดำเนินการเพ่ือพัฒนาคณะตามความเห็น   

และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวเม่ือปงบประมาณกอน เพ่ือทราบไดวาเม่ือ

ดำเนินการแลวไดผลเปนประการใด มากนอยเพียงใด อยางจริงจังมากข้ึน 
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5. คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี (4.33) 

 

สวนท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนปฏิบัติราชการ อยูในระดับ ดีมาก (4.56) 

คณะวิทยาการจัดการไดดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 4 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จำนวน  

21 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย 17 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 80.95 ของจำนวนตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

19.05 ของจำนวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 13 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 10 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 3 

ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 10 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 7 ตัวชี้วัด             

ต่ำกวาเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ 

และอุปกรณการเรียนการสอนท่ีพรอมใช รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติ KPI 1.7 ผลงานวิจัย/ผลงาน

ของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ และ KPI 1.11 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐาน CEFR/ 

TOEIC/ TOEFL 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภาคตะวันตก ตัวชี้วัด KR จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก  

KPI 3.1 ครัวเรือนท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข  มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวย 

หลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 

จำนวน 4 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 
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  ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือ

สูงกวา 1 ตัวชี้วัด 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 1 ผลการดำเนินงาน    

ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มีระบบและกลไกในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบั ติราชการตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีคณะวิทยาการจัดการไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยไดผลการดำเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวา หลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร (KR) และตัวชี้วัด

เพ่ิมเติมของคณะวิทยาการจัดการบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาทุกตัวชี้วัด นอกจากนี้คาเปาหมายตามตัวชี้วัด

ท่ีกำหนดไว เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน อาจสูงหรือต่ำเกินไปจนไมเกิดแรงกระตุนใหมีการพัฒนา

อยางเต็มท่ี ผูบริหารและผูเก่ียวของควรทบทวนคาเปาหมายและผลการดำเนินงานเพ่ือกำหนดคาเปาหมายตาม

ตัวชี้วัดในแตละประเด็นยุทธศาสตร ใหสมดุลสอดคลองกับความรูความสามารถในการดำเนินการเชิงรุก นำไปสู

การบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

2. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และ

เม่ือสิ้นสุดโครงการ วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมดไป หรือลดความ

เสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไปพัฒนา

กลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

3. ควรเรงรัดกำหนดแนวทางเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีคณะวิทยาการจัดการไมสามารถดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวได แตมีความจำเปนตอการ

พัฒนาการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน   โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับรวมมือรวมใจกันดำเนินการและ

ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ อยูในระดับ ดีมาก (4.53) 

1. คณะวิทยาการจัดการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 29.08 และ

งบประมาณเงินรายไดรอยละ 70.92  

2. คณะวิทยาการจัดการ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายหนวยงาน รอยละ 49.07 และ

ไดรับจัดสรรรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 50.93  โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนใหญเปน

ดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 87.91 รองลงมาดานมหาวิทยาลัย

แหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รอยละ12.09 และ

ไมไดรับจัดสรรยุทธศาสตรดานยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

และดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 
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3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอย 92.75 โดยงบประมาณแผนดินเบิกได

รอยละ 100.00 สวนงบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 89.77  

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.20 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจายไดรอยละ 92.75  

5. ผลการดำเนินโครงการ คิดเปนรอยละ 96.61 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการได 

รอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดรอยละ 94.44 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 2 ประสิทธิภาพ    

และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. คณะมีการดำเนินโครงการตางๆ ไดมากถึงรอยละ 96.61 โดยมีผลการบรรลุตามตัวชี้วัด

ตามประเด็นยุทธศาสตรไดรอยละ 80.95 และงบประมาณไดใชไปท้ังสิ้นรอยละ 92.75 นับวาประสิทธิภาพของ

การใชจายงบประมาณอยูในระดับท่ีดีมาก   

2. งบประมาณท่ีคณะไดรับมีแนวโนมลดลงท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

จึงควรวางแผนงานในการหารายไดเพ่ิมข้ึน  เชน การฝกอบรมระยะสั้นใหกับหนวยงานในทองถ่ินตามความ

ตองการ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังระบบ On site ระบบ Online และอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและ

กลุมเปาหมาย การไปรวมงานกับเครือขายตางๆ การขยายกลุมผูเรียนใหกวางขวางข้ึน รวมท้ังการพัฒนา

นวัตกรรมเชิงธุรกิจ 

 

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี อยูในระดับ ดี (4.00) 

(1)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยใชแบบสอบถาม 

พบวาผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยรวม อยูในระดับดี มีคุณลักษณะ

เดน 3 ดานไดแกบุคลิกสวนบุคคล ความเปนผูนำ และมีธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. บุคลิกสวนบุคคล เปนผู ท่ี มีความเมตตา โอบออมอารี เอาใจใส ใหโอกาส ให

คำแนะนำกับผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน มีความขยันและตั้งใจทำงาน 

2. ความเปนผูนำ เปนผู ท่ีมีวิสัยทัศน มีความคิดสรางสรรค การตัดสินใจเด็ดขาด 

สามารถบริหารจัดการ และแกปญหาไดดวยความรวดเร็ว 

3. ความมีธรรมาภิบาล ไดแก ความรับผิดชอบ บริหารงานดวยความโปรงใส  

สวนจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก ความสามารถในการบริหารงาน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

และประเด็นอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ดานความสามารถในการบริหารงาน เชน การกระจายงาน ภาระหนาท่ีบุคลากรให

เหมาะสม ลดความขัดแยงในการทำงาน เปนตน 
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2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชน การผลักดันเรื่องความ

พรอมหองเรียน หองปฏิบัติการ และปรับปรุงหองเรียนท่ีชำรุดไมสามารถใชงานได ความสะอาดของหองน้ำ 

สุขภัณฑ และพัฒนาระบบอินเตอรเนท เปนตน 

(2)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบด ีโดยการสัมภาษณ 

ผูเก่ียวของกับคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีใน

ระดับมากถึงมากท่ีสุดเกือบทุกกลุม ผลงานท่ีโดดเดนของคณบดีในภาพรวมท้ังจากการสัมภาษณคณบดีและ

ผูเก่ียวของ คือ คณบดีเปนผูท่ีดำเนินการสรางนวัตกรรมและองคความรูใหมโดยการบูรณาการศาสตรตาง ๆ 

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหกับคณาจารยและเจาหนาท่ีสายสนับสนุนในคณะอยางเต็มท่ี อีกท้ังยังมีวิสัยทัศนเพ่ือ

การพัฒนาคณะเพ่ือเขาสูมาตรฐานสากลในทุกดาน ท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

ท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน ในปท่ีผานมามีผลงานท่ีโดดเดนชัดเจน เชน การกำกับ

หลักสูตรการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น รวมถึงการบริการวิชาการ งานวิจัย ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจำนวนมาก

รวมท้ังไดรับการตีพิมพเผยแพร จดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ในสวนของปญหา ก็คือการตองทำงานภายใตความ

กดดันจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงคณะไดดำเนินการแกไขและปรับ

กระบวนการทำงานใหขับเคลื่อนไปไดดวยดีในระดับหนึ่ง สำหรับสิ่งท่ีคณะจะตองมีการแกไข ก็คือเรื่องของการ

ปรับปรุงวิธีการในเรื่องของการเรียนการสอนท่ีใหเขากับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ท่ีระบาด ท้ังในรูปแบบของวิธีการสอน อุปกรณท่ีใชสื่อการสอนหองเรียน การเพ่ิมศักยภาพของ

ผูสอนใหสามารถถายทอดความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สิ่งท่ีควรแกไขก็คือ เรื่องของการปรับปรุง

อาคารสถานท่ี อุปกรณ ท่ีใชในการเรียนการสอนในหองเรียน การเพ่ิมหองปฏิบัติการ ความสะอาดของหองน้ำ 

สถานท่ีจอดรถท่ีมีความสะดวกสบาย และมีความเปนระเบียบ เปนตน 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของคณบดคีณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ควรตองใหความสำคัญในการดูแลและพัฒนาสถานท่ีใหมีบรรยากาศเหมาะสมในการ

ทำงานมากข้ึน 

2. คณะวิทยาการจัดการสามารถควบคุมใหมีการจัดการเรียนการสอนไดตามหนาท่ีอยางเหมาะสม 

ท้ังนี้ สวนใหญนักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนของอาจารยในระดับดี ถึงดีมากในบางสาขา อยางไรก็ตาม ความ

พึงพอใจในแตละสาขาไมแตกตางกัน 
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สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยูในระดับ ด ี(4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำ

คณะ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน  และรายงานตอคณะและมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 

1 ครั้ง ณ วันสิ้นปงบประมาณ ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 4 ดาน คือ ความเสี่ยงดานการ

ดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน 2 ประเด็นความเสี่ยง  ดานกลยุทธ 1 ประเด็นความเสี่ยง  ดานนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 1 ประเด็นความเสี่ยง และดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 4 ประเด็น

ความเสี่ยง  โดยไดจัดทำระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงท้ัง 4 ดาน มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู แนว

ทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซ่ีงพบวาหลังจากดำเนินการตามแนวทางแกไขท่ีกำหนดไวสามารถจัดการ

ความเสี่ยงใหหมดไปไดบางประเด็นความเสี่ยงและลดระดับความเสี่ยงไดหลายประเด็นความเสี่ยง  

ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ ไดดำเนินการ

จัดระบบการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลัง

กำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุม 5 หลักการ  การประเมิน

ความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ  และการ

ติดตามประเมินผล 2 หลักการ  โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการกำกับ 

ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการ

แกไขเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 4 การบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปตามหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับ  โดยมี

ระบบและกลไกการดำเนินการท่ีชัดเจนทุกข้ันตอน  วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร

ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  มีการ

กำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตามควร

ทบทวนปญหาและอุปสรรคท่ีทำใหความเสี่ยงยังเหลืออยูในประเด็นความเสี่ยง เพ่ือพิจารณากำหนดแนวทางแกไขให

การจัดการความเสี่ยงบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 

2. ควรเพ่ิมชองทาง และวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธกิจทุกคนตองมี

ความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปนบรรทัดฐานใน

การดำเนินงานของหนวยงาน 
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3. ควรทบทวนและพัฒนาคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับ

การปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงาน ซ่ึงตองระบุวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอนตามองคประกอบตาง ๆ 

อยางชัดเจนเปนรูปธรรม พรอมกำหนดหลักฐานอางอิงเพ่ือการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการ

บริหารความเสี่ยง ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน สงผลใหการดำเนินงานตามแผนงานท่ี

กำหนดไวบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา ในทุกประเด็นยุทธศาสตร 

 

สวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามความเห็น

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานในตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ          

พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร  

1. คณะผูบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบดูแล

ในเรื่องการพัฒนาผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดท่ียังมีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย ดังนี้ 

   1) บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ มีการดำเนินงานตามโครงการ ไดแก 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาตางประเทศเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงานทางการเงิน โครงการปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหวาง

ประเทศ (ฟง พูด อาน เขียน) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สาขาวิชา

ธุรกิจศึกษา  

     2) ดำเนินการจัดทำชุมชนตนแบบ โดยการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหมี

ความเขมแข็ง มีการดำเนินโครงการตางๆ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนตนแบบแหลงทองเท่ียวเชิง

เกษตรและตามแนวทางนวัตวิถี (ไผตอง) โครงการบริการวิชาการเพ่ือสรางชุมชนตนแบบคลองจินดา 3. 

โครงการบริการวิชาการเพ่ือสรางชุมชนตนแบบหนองปากโลง “การจัดทำสื่อชุมชน เพ่ือสรางชุมชนตนแบบ

หนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

2. ทางคณะไดดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นคณะกรรมการในการหาแนวทางการเพ่ิม

ศักยภาพในการดำเนินงานท้ังตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม

ท่ีคณะรับผิดชอบซ่ึงผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย โดยการจัดทำแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจำป 

ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน ในการเพ่ิมศักยภาพการดำเนินงาน ภายใตสถานการณ

ท่ีเปลี่ยนแปลง และมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตางๆ เชนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร พ.ศ. 2562-2566 ปรับปรุง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการ

จัดการในการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2564  
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3. ทางคณะไดดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นคณะกรรมการโดยดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงในการบรรลุเปาหมายของคณะฯ โดยดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ตางๆ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 (ทบทวน ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2563) โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2562-2566 ปรับปรุง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564   

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

1. คณะวิทยาการจัดการไดทำการจัดสรรงบประมาณ และจัดทำแผนบริการวิชาการ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของบุคคลภายนอกและนักศึกษา การใหบริการวิชาการแกชุมชน โรงเรียน และ

หนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ิน มีการดำเนินโครง/

กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

     1) โครงการบริการวิชาการชุมชนตนแบบแหลงทองเท่ียวตามแนวทางนวัตวิถีตนแบบ

ตำบลหนองงูเหลือม (ไผตอง) 

     2) โครงการบริการวิชาการ การจัดทำสื่อชุมชนเพ่ือปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังผานชุมชน

ตนแบบตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

     3) โครงการบริการวิชาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบันทึกบัญชี สำหรับ

งบประมาณ 2564 (NEW e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ใหกับกลุม

บุคลากรจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 3 รุน 

     4) โครงการอบรมในการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูสอบบัญชี (CPA) และ

ผูทำบัญชี (CPD) 

     5) โครงการบริการชาการเทคนิคการบริหารธุรกิจสูความสำเร็จในยุค New Normal ผาน

สื่ออิเลคทรอนิกส/ออนไลน 

     6) โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมกับ

หอการคาจังหวัดนครปฐม และกลุมทายาทนักธุรกิจและผูประกอบการรุนใหม หอการคาจังหวัดนครปฐม 

(YEC นครปฐม) หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร Mini MBA รุน 2  

2. ทางคณะไดดำเนินการติดตามการใชจายงบประมาณรายไตรมาสและไดกำกับติดตาม

การใชจายของทุกสวนงานภายในคณะฯ เปนประจำโดยการนำเขาชี้แจง ติดตามและนำเขาพิจารณาในท่ี

ประชุมกรรมการบริหารคณะและประชุมกรรมการประจำคณะและมีระบบสารสนเทศทางการเงินคือระบบ 

GFMIS ตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ดำเนินการตามคูมือระบบงบประมาณ และพัสดุ การเงิน ผาน

ระบบบัญชีสามมิติ รวมท้ังวางนโยบายใหทุกหนวยงานภายในคณะฯ ปรับเปลี่ยนกลยุทธการจัดโครงการ และ

มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือนำงบประมาณไปใชใหเหมาะสมแกสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  

1. คณะวิทยาการจัดการไดดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นคณะกรรมการ โดยจัดสรรการ

ใชงบประมาณใหกับการพัฒนาชุมชนตนแบบ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจำนวน 3 ชุมชน 

2. ทางคณะไดดำเนินการควบคุมกำกับติดตามการเบิกจายของทุกหนวยงานในคณะ

วิทยาการจัดการ มีการประชุม กำกับ ติดตาม เรงรัดการจัดกิจกรรมการและการเบิกจายเงินงบประมาณของ

ทุกหนวยงานใหตรงตามไตมาส ซ่ึงจำนวนเงินท่ีไดมีการเบิกจายตรงไตรมาสท้ังของสาขาและคณะ 

บรรลุ 100 % 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. คณะวิทยาการจัดการดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นคณะกรรมการ โดยจัดประชุม

ความเสี่ยง เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเหลืออยู และเสนอแนวทางการจัดการ เชน ประชุมคณะกรรมการความ

เสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและกรรมการประจำคณะ ทำใหคณะมีแผนความเสี่ยงประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ทางคณะไดดำเนินกิจกรรมดานความเสี่ยงของคณะใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว โดยมีการ

จัดการความเสี่ยง 8 เรื่อง ดังนี้ 

   ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 

     1) รอยละของนักศึกษาท่ีตกคางเพ่ิมข้ึน (ไมสำเร็จตามเกณฑของหลักสูตร) แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง กำกับติดตามใหแตละสาขาวิชาฯ สำรวจนักศึกษาตกคางและแนะนำใหคำปรึกษาแก

นักศึกษาใหเรียนตรงตามแผนการเรียน รวมท้ังอำนวยความสะดวกในการเปดหมูเรียนพิเศษ 

     2) นักศึกษาสอบผานภาษาอังกฤษ นอยกวารอยละ 15 แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กำกับติดตามใหนักศึกษาเขารวมอบรมภาษาอังกฤษ โดยกำหนดใหบันทึกการเก็บคะแนนภาษาอังกฤษอยาง

นอยปละ 40 คะแนน และติดตามใหนักศึกษาเขารวมโครงการอบรมภาษาอังกฤษตาง ๆ ของคณะ 

มหาวิทยาลัย 

     ความเส่ียงดานกลยุทธ 

     3) บทความวิจัยท่ีตีพิมพใน TCI ฐาน 1 ไมบรรลุเปาหมาย (จำนวน 3 เรื่อง) แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง สนับสนุนใหอาจารยตีพิมพบทความวิจัยหลายรูปแบบ เชน การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพเผยแพร โครงการคลินกิวิจัย การประชาสัมพันธแหลงวารสารตีพิมพผาน

ระบบ e-office ระบบ Line มีวารสารคณะวิทยาการจัดการ 

     ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

     4) จำนวนอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ ไมเปนไปตามเปาหมาย แนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง สงเสริมใหอาจารยทำผลงานทางวิชาการโดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเรงรัดเขาสู

ตำแหนงทางวิชาการ และมีการติดตามใหอาจารยรายงานความกาวหนาการทำผลงานทางวิชาการ 
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     ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

     5) รอยละของการรับนักศึกษาใหมไมเปนไปตามเปาหมาย แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

แตงตั้งผูชวยคณบดี ทำหนาท่ีดูแลประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร รวมท้ังสนับสนุนใหอาจารยประชาสัมพันธ

หลักสูตรและเชิญชวนใหนักเรียนมาสมัครเรียน กำหนดใหทุกหลักสูตรทำคลิปแนะนำหลักสูตร ปรับปรุง

เว็บไซตใหมีขอมูลท่ีทันสมัยนาสนใจ ใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันแนะนำใหรุนนองมาเรียน 

     6) รายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนอ่ืนไมเปนไปตามเกณฑ แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง สรางความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานภายนอก และสรางเครือขายกับชุมชน สำรวจความตองการการ

รับบริการวิชาการของสถานประกอบการภาคเอกชนและหนวยงานรัฐ และดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมระยะ

สั้น จำนวน 4 หลักสูตร ไดแก 1) โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รวมกับหอการคาจังหวัดนครปฐมและกลุมทายาทนักธุรกิจ และผูประกอบการรุนใหมหอการคาจังหวัด

นครปฐม (YEC นครปฐม) หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร MINI MBA 2) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา

ความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูสอบบัญชี (CPA) และ ผูทำบัญชี (CPD) โครงการอบรมเทคนิคการบริหารธุรกิจ

สูความสำเร็จในยุค New Normal 4) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบันทึกบัญชี สำหรับ

งบประมาณ 2564 (NEW e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

     7) การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ประชุมเพ่ือกำกับติดตามการเบิกจายงบประมาณเปนประจำ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รวมท้ัง

การจัดทำปฏิทินกิจกรรม 

     8) รายงานติดตามผลการตรวจสอบลาชา แนวทางการจัดการความเสี่ยง มีการกำกับ

ควบคุม รายงานติดตามผลการตรวจสอบเปนประจำในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและ

คณะกรรมการประจำคณะฯ 

  ซ่ึงผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง 8 เรื่อง โดย

ทำใหมีความเสี่ยงลดลงจำนวน 4 เรื่อง และความเสี่ยงยังคงเทาเดิมจำนวน 4 เรื่อง 

3. ทางคณะไดดำเนินการติดตามเกณฑการประเมินตนเองและกลไกการควบคุมภายในกับ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวของ รวมท้ังนำเสนอขอมูลท่ีจำเปนในการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

    1) คณะไดทำการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนเพ่ือนำเสนอผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 

     2) คณะไดทำการประสานงานตรวจสอบภายในเพ่ือขอเกณฑการประเมินความเสี่ยงตาม

ปจจัยเสี่ยงและเกณฑการจัดระดับความเสี่ยง 

  ซ่ึงผลการดำเนินงานทำใหมีแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของคณะวิทยาการ

จัดการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเกณฑการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 5 การดำเนินงาน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563             

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินสวนท่ี 1-5 ของคณะวิทยาการจัดการไปจำนวน 10 ขอ แลวนั้น คณะ

วิทยาการจัดการไดใหความเอาใจใสเปนอยางดี ศึกษาความเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวแลวมีโครงการ/

กิจกรรม เพ่ือดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดรับกับความเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ทุกขอ ซ่ึงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวก็อยูในระดับดี

ท้ังสิ้น 

2. หากมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดังกลาวขางตน เพ่ือใหทราบผลการดำเนินงานวา

สามารถพัฒนาหรือลดหรือแกปญหาอุปสรรค ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดหรือไม 

เพียงใด ก็จะทำใหการดำเนินงานสวนท่ี 5  นี้ เปน Action “A” ในวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ท่ี

สมบูรณอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของคณะวิทยาการจัดการ 

1. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล       

การดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ     

และเม่ือสิ้นสุดโครงการ วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมดไป หรือลด

ความเสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไป

พัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

2. งบประมาณท่ีคณะไดรับมีแนวโนมลดลงท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

จึงควรวางแผนงานในการหารายไดเพ่ิมข้ึน เชน การฝกอบรมระยะสั้นใหกับหนวยงานในทองถ่ินตามความ

ตองการ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังระบบ On site ระบบ Online และอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา        

และกลุมเปาหมาย การไปรวมงานกับเครือขายตางๆ การขยายกลุมผูเรียนใหกวางขวางข้ึน รวมท้ังการพัฒนา

นวัตกรรมเชิงธุรกิจ 

3. ควรตองใหความสำคัญในการดูแลและพัฒนาสถานท่ีใหมีบรรยากาศเหมาะสมในการ

ทำงานมากข้ึน 

4. ควรเพ่ิมชองทาง และวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธกิจทุกคนตองมี

ความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปนบรรทัดฐานใน

การดำเนินงานของหนวยงาน 

5. ควรประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ท่ีคณะดำเนินการเพ่ือพัฒนาคณะตามความเห็นและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวเม่ือปงบประมาณกอน เพ่ือทราบไดวาเม่ือ

ดำเนินการแลวไดผลเปนประการใด มากนอยเพียงใด อยางจริงจังมากข้ึน 
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6. คณะพยาบาลศาสตร 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก (4.68) 

 

สวนท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนปฏิบัติราชการ อยูในระดับ ดีมาก (4.76) 

คณะพยาบาลศาสตรไดดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 4 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จำนวน  

21 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย 19 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 90.48 ของจำนวนตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

9.52 ของจำนวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 12 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 10 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย  

2 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 9 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 7 ตัวชี้วัด  

ต่ำกวาเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน 

หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนท่ีพรอมใช รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติ  

และ KPI 1.11 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐาน CEFR/ TOEIC/ TOEFL 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภาคตะวันตก จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวชี้วัด แสดง

รายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 3 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข  มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 

จำนวน 4 ตัวชี้วัด  แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

  ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร มีผลการดำเนินงานตามเปาหมาย

หรือ สูงกวา 1 ตัวชี้วัด 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 1 ผลการดำเนินงาน    

ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะพยาบาลศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มีระบบและกลไกในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบั ติราชการตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีคณะพยาบาลศาสตรไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยไดผลการดำเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาหลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร (KR) และตัวชี้วัด

เพ่ิมเติมของคณะพยาบาลศาสตรบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาทุกตัวชี้วัด นอกจากนี้คาเปาหมายตามตัวชี้วัด

ท่ีกำหนดไว เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน อาจสูงหรือต่ำเกินไปจนไมเกิดแรงกระตุนใหมีการพัฒนา

อยางเต็มท่ี ผูบริหารและผูเก่ียวของควรทบทวนคาเปาหมายและผลการดำเนินงานเพ่ือกำหนดคาเปาหมายตาม

ตัวชี้วัดในแตละประเด็นยุทธศาสตร ใหสมดุลสอดคลองกับความรูความสามารถในการดำเนินการเชิงรุก นำไปสู

การบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

2. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะพยาบาลศาสตร ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และ

เม่ือสิ้นสุดโครงการ   วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมดไป หรือลด

ความเสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไป

พัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

3. ควรเรงรัดกำหนดแนวทางเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีคณะพยาบาลศาสตรไมสามารถดำเนินการใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวได แตมีความจำเปน

ตอการพัฒนาการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน  จึงควรพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนทำใหคณะพยาบาลศาสตรสามารถดำเนินโครงการใหบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวา   โดยผูบริหารและ

บุคลากรทุกระดับรวมมือรวมใจกันดำเนินการและประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคท่ี

เก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ อยูในระดับ ดีมาก (5.00) 

1. คณะพยาบาลศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 23.29      

และงบประมาณเงินรายไดรอยละ 76.71 

2. คณะพยาบาลศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายหนวยงาน รอยละ 12.08       

และไดรับจัดสรรรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 87.92  โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในเปนดาน

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 68.94 รองลงมาดานมหาวิทยาลัย 

แหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รอยละ 26.31      

และดานยกระดับคุณภาพการศึกษา  รอยละ 4.75 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 95.07 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 93.58 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมสูงกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.20 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจายไดรอยละ 95.07  

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 100.00 โดยท้ังงบประมาณแผนดิน    

และงบประมาณเงินรายไดดำเนินการได รอยละ 100.00 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 2 ประสิทธิภาพ    

และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. คณะมีการดำเนินโครงการตางๆ ไดครบทุกโครงการ โดยมีผลการบรรลุตามตัวชี้วัดตาม

ประเด็นยุทธศาสตรไดรอยละ 90.48 และงบประมาณไดใชไปท้ังสิ้นรอยละ 95.07 นับวาคณะมีผลการใชจาย

งบประมาณไดสอดคลองและบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวเปนอยางดี ทำใหประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการใชจายงบประมาณอยูในระดับท่ีดีมาก 

2. คณะควรยึดวิธีการในการดำเนินงานท่ีดี ( Best Practice) เพ่ือนำไปใชในปตอๆ ไป       

หรือเปนแบบอยางเพ่ือการเรียนรูของหนวยงานอ่ืนได 

3. คณะควรใหความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินงานในดานยกระดับคุณภาพ

ชีวิตชุมชนทองถ่ินใหมากข้ึน 
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สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี อยูในระดับ ดีมาก (4.67) 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยใชแบบสอบถาม 

พบวาผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยรวม อยูใน

ระดับดี มีคุณลักษณะเดน 2 ดานไดแกบุคลิกสวนบุคคล และความเปนผูนำ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. บุคลิกสวนบุคคล เปนผูท่ีมีความมุงม่ัน ต้ังใจในการทำงาน มีความเสียสละ อุทิศตน

ในการปฏิบัติงาน มีน้ำใจ เมตตา และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

2. ความเปนผูนำ เปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล และทันสมัย สามารถพัฒนาองคกรและ

คณะอยางเห็นไดชัด แกปญหาไดตรงจุด และรวดเร็ว มีการทำงานท่ีเปนระบบ และมีการสงเสริมให

ผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความสามารถ 

สวนจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก บุคลิกสวนบุคคลบางดาน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการ

บริหารงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ดานบุคลิกสวนบุคคล เชน ความใจรอน และการใชคำพูดท่ีเหมาะสมมากข้ึน 

2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกและงบประมาณ เชน ควร

วางแผนขยายตึกคณะพยาบาลใหม เนื่องจากสถานท่ีคับแคบไป หากตองการรับนักศึกษาเพ่ิมในกรณีท่ีจำนวน

อาจารยท่ีรับทุนกลับมา ควรมีหอพักใหนักศึกษาเพ่ือความปลอดภัย การขาดอัตรากำลังอาจารยประจำ 

3. ดานการบริหารงาน เชน การขยายเครือขายแหลงฝกท้ังโรงพยาบาล และชุมชน การ

สรางงานวิจัยใหมากข้ึน 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยการสัมภาษณ 

นาชื่นชมยินดีท่ีกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตรมี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเกือบทุกกลุม โดยเห็นวาผลงานท่ีโดดเดนของคณบดีในภาพรวมท้ังจากการ

สัมภาษณคณบดีและผูเก่ียวของ ไดแก การสรางโมเดลการผลิตบัณฑิตใหพรอมเรียนรูภายใตสถานการณการ

แพรระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 19 โดยการสอนรายวิชาทฤษฎีแบบออนไลน การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ทฤษฎีภาคทดลอง ณ หองปฏิบัติการพยาบาล และใหบริการยืมอุปกรณปฏิบัติการพยาบาลนอกสถานท่ี การ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล โดยคณะมีการประสานงานแหลงฝกปฏิบัติท่ียินดีรับการ

ฝกงานของนักศึกษา โดยมีมาตรการท่ีสรางความปลอดภัยและความเชื่อม่ันใหกับนักศึกษา ผูปกครอง สถานท่ี

รับฝกงานและมหาวิทยาลัย การจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาเปนอาจารยพยาบาล ในความเห็นของ

ผูเก่ียวของกับคณบดีมีความเห็นวาคณบดีเปนผูบริหารท่ีพัฒนาคณะจนสภาการพยาบาลใหการรับรองคณะ

พยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนเวลา 4 ป คณะมีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง Up-skill 

และ Re-skill หลายหลักสูตร คณะมีการวางกลยุทธในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลของอาจารยในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให

นักศึกษาไดเรียนและมีประสบการณฝกทักษะทางการพยาบาลตามแผนของหลักสูตร และจบการศึกษาตาม

กำหนดเวลาของหลักสูตร รวมถึงการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติแกนักศึกษาท่ีเขาไปในศูนยฉีด



 

90 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วัคซีนของมหาวิทยาลัย จุดเดนอีกประการหนึ่งของคณะ คือ การมีเครือขายกับชุมชนทองถ่ินและสถาบันทาง

วิชาชีพ ทำใหเกิดศูนยฝกอบรมความเปนเลิศทางการพยาบาลรวมกับโรงพยาบาลหลายแหง ทำใหเกิด

ประโยชนในดานการเรียนการสอนและการวิจัยจำนวนมาก คณะไดรับผลการประเมินในการประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตรและระดับคณะมากข้ึนกวาทุกป ในสวนสิ่งท่ีควรตองมีการแกไข ปรับปรุง คณะควรจะตองเพ่ิม

จำนวนอาจารยพยาบาลใหมากข้ึน แกปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานโดยเฉพาะระบบน้ำใช

ภายในคณะ ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ยังไมเปนเอกภาพและไมสนองตอบในการ

บริหารจัดการองคกร มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาอุปกรณทางการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณหรือการจัดสรรระบบการสื่อสารท่ีสะดวกตอการใชงาน เชน ระบบ Zoom 

รายบุคคล  

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของคณบดคีณะพยาบาลศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การบริหารงานในคณะทำไดดีมาก และไดรับการยอมรับจากบคุลากรในคณะเปนสวนใหญ 

2. คณะพยาบาลศาสตรสามารถควบคุมใหมีการจัดการเรียนการสอนไดตามหนาท่ีอยาง

เหมาะสม โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนของอาจารยในระดับดีมาก ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวาคณะนี้ 

มีการเรียนการสอนเพียงสาขาเดียว 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยูในระดับ ด ี(4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจำคณะ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะและมหาวิทยาลัย อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง  ณ วันสิ้นปงบประมาณ ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 4 ดาน คือ ความเสี่ยงดาน การ

ดำเนินงานดานการปฏิบัติการ 4 ประเด็นความเสี่ยง   การดำเนินงานดานกลยุทธ  2 ประเด็นความเสี่ยง   

การดำเนินงานดานการเงิน 1 ประเด็นความเสี่ยง  และดานการปฏิบัติกฎหมาย ระเบียบ 1 ประเด็นความเสี่ยง

โดยไดจัดทำระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงท้ัง 4 ดาน  มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู  แนวทางแกไข 

และผลการดำเนินงาน  ซ่ึงพบวาจากการกำหนดแนวทางแกไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยูสามารถลด

ระดับความเสี่ยงไดทุกประเด็นความเสี่ยง 

ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร ไดดำเนินการ

จัดระบบการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลัง

กำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุม 5 หลักการ  การประเมิน

ความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ  และการ

ติดตามประเมินผล 2 หลักการ  โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการกำกับ 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

91 

 

ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการ

แกไขเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 4 การบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปตามหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับ            

โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการท่ีชัดเจนทุกข้ันตอน  วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   ผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามหนาท่ี            

ท่ีรับผิดชอบ  มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

อยางไรก็ตามควรทบทวนปญหาและอุปสรรคท่ีทำใหความเสีย่งยังเหลืออยูในประเด็นความเสี่ยง เพ่ือพิจารณากำหนด

แนวทางแกไขใหการจัดการความเสี่ยงบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 
2. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธ

กิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระบบการ

ควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน ใหเปนบรรทัดฐานในการดำเนินงานของหนวยงาน 

3. ควรเรงรัดจัดทำคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงาน ท่ีระบุวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอนตามองคประกอบตาง ๆ อยางเปน

รูปธรรม พรอมกำหนดหลักฐานอางอิงเพ่ือการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง   

ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน สงผลใหการดำเนินงานตามแผนงานท่ีกำหนดไวบรรลุ

เปาหมายหรือสูงกวา ในทุกประเด็นยุทธศาสตร 
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สวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามความเห็น

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตรไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ             

และประเมินผลงานในตำแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตรท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ          

พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร  

1. คณะพยาบาลศาสตรไดดำเนินวางแผน “โมเดล SII การปรับการบริหารจัดการ virtual 

nursing practicum NPRU” 

    1) การจัดการเชิงระบบเปนเครือขายความรวมมือท้ังในประเทศและตางประเทศ  

    2) การสรางสรรคนวัตกรรมทางการพยาบาลดวยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบใหม   

    3) การบูรณาการกับสถานการณหรือกิจกรรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัยท่ีจัดเกิดข้ึนเพ่ือ

ลดสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19  

    4) การวางแผนพัฒนาเตรียมบุลากรในอนาคตดวยการใหทุนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาเปน

อาจารยพยาบาล 

โดยคณบดีจัดประชุมเพ่ือพบคณาจารยแบบออนไลนและท่ีคณะประจำทุกเดือน มีการ

กำหนดโครงการการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองทุนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาเปนอาจารย ทำหนาท่ีกำกับติดตามผลการ

ดำเนินการโดยมีผูประสานงานกลุมวิชาในการกำกับการทำงานและสื่อสารสรางการมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงาน 

ซ่ึงผลการดำเนินการบรรลุตามเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรคณะ แตยังไมบรรลุตาม

เปาหมายตัวชี้วัดการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปสุดทาย แตผลลัพธตามโมเดลคือ  

    1) สามารถสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยน การจัดการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ 

โดยการรวมมือในการปฏิบัติการจริง  

    2) สวนระดับมหาวิทยาลัย ระดับตางประเทศ และระดับแหลงฝกดวยการจัดกิจกรรม

ประชุมวิชาการแบบออนไลน และการสรางสรรคนวัตกรรมทางการพยาบาล 

    3) นักศึกษาทุนปริญญาตรี 11 ราย ปริญญาโท 11 ราย รอข้ึนทะเบียน 17 ราย        

และกลับมาทำงานแลว 2 ราย 

2. ทางคณะไดมอบหมายผูรับผิดชอบระดับคณะประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับ

มหาวิทยาลัย พรอมท้ังเชิญใหมาบรรยายใหเกิดความเขาใจในการทำงานรวมกัน โดยการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการในเรื่องท่ีเก่ียวของโดยเชิญผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยใหขอมูล การเชิญผูทรงคุณวุฒิสภา
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มหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการประจำคณะ สงผลใหมีผูกำกับติดตามไปในทิศทางท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด

และปรับเปลี่ยนไดทันตอเหตุการณ และประชุมคณะกรรมการประจำคณะปละ 4 ครั้ง 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

คณะพยาบาลศาสตรใหความสำคัญและใชหลักการบริหารจัดการตามแนวทางการบูรณา

การกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการ ซ่ึงทางคณะไดดำเนินการในยุทธศาสตรท่ี 3 ของคณะ และวางแผนเรื่อง

การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ินคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ แตไมไดมีการดำเนินการเนื่องจากกองนโยบาย

และแผนของมหาวิทยาลัยไมไดมอบหมายงบประมาณในการดำเนินการ ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ินและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรมีการปรับแผนการพัฒนาและกำหนดพันธกิจเพ่ิมเติม ดังนี้ 

    1) ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ ไดรับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพและยึด

ม่ันในจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

    2) สนับสนุนการเรียนรูดานงานวิจัย ดานงานบริการวิชาการ สรางสรรคนวัตกรรม

ทางการพยาบาล รวมกับแหลงฝกและเครือขายเพ่ือสุขภาวะชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

    3) เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาใหไดมาตรฐานการพยาบาลและยึดม่ัน

ในคุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพ  

    4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณทองถ่ิน

และชุมชนอยางตอเนื่อง 

     5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรูดวยหลักธรรมาภิบาล และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

2. ทางคณะได วางแผน “โมเดล SII การปรับการบริหารจัดการ virtual nursing 

practicum NPRU” โดยวิเคราะหสาระรายวิชากับแผนงานตามพันธกิจตาง ๆ และตามแผนยุทธศาสตรระยะ 

5 ป ของคณะพยาบาลศาสตรมากำหนดรายวิชาและโครงการในการบูรณการการจัดการเรียนการสอนกับการ

วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม พรอมวางแนวทางและจัดทำประกาศใหผูรับผิดชอบรายวิชาท่ีกำหนด

กิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 และ 4 โดยทำงานรวมกับคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม หรือ

คณะกรรมการงานวิจัยและนวัตกรรม 

  ซ่ึงผลดำเนินการมีการบูรณาการรายวิชา 6 รายวิชากับการบริการวิชาการ ไดแก 

    1) การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 

   2) การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 

   3) วิจัยทางการพยาบาล 

   4) การพยาบาลผูใหญ 1 

   5) การพยาบาลเด็กและวัยรุน  
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   6) การฝกปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ 

    มีผลงานวิจัยจำนวน 9 ผลงานและนวัตกรรมทางการพยาบาลท่ีไดรับรางวัลจำนวน 6 ผลงาน 

ซ่ึงเกิดข้ึนจากการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม 

3. คณบดีใหความสำคัญกับการแกปญหาความขัดแยงภายในคณะดวยการสื่อสาร เสริม

แรงจูงใจ เอ้ือและสนับสนุนเวลาในการพัฒนาตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรและการพัฒนาตนเอง มีการ

สรางขวัญและกำลังใจใหบุคลากรทุมเทการปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรมคณบดีพบคณาจารยและเจาหนาท่ี

ประจำเดือน กิจกรรมจัดทำผลงานวิชาการสายวิชาการและสายสนับสนุน มีนโยบายการเวนภาระงาน 1 เดือน 

เพ่ือพัฒนาตนเองและลดความขัดแยงในการทำงาน  คัดเลือกบุคลากรท่ีมีผลงานดีเดนใหไดรับการยกยองและ

เชิดชูเกียรติวันสถาปนาคณะ จัดงานยกยองเชิดชูเกียรติผูเกษียณอายุ กิจกรรมแสดงความยินดีในวาระการ

ประชุมคณบดีพบคณาจารย 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. คณะพยาบาลศาสตรดำเนินการแตงตั้งกรรมการบริหารคณะ พรอมมอบหมายกรรมการ

ใหดำเนินการในการจัดการเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการปฐมนิเทศชี้แจงทำความเขาใจ

กับนักศึกษาและประชุมผูปกครอง เพ่ือใหเกิดความเขาใจและการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการประสานงาน

กับแหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือใหทราบแนวทางในการปองกันและการปฏิบัติตัวของนักศึกษาในการ

ปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 กำกับดูแลนักศึกษาระหวางการฝกปฏิบัติ กำกับการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาภายใตแนวทางการควบคุมความเสี่ยงของแหลงฝกปฏิบัติอยางเครงครัด 

2. ทางคณะมีการซักซอมความเขาใจและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 

ดานงบประมาณ ดานการปฏิบัติ และแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการท่ีเหลืออยู ทุก 6 เดือน ซ่ึงผล

การดำเนินการตามแผนความเสี่ยง 11 เรื่อง ดังนี้ 

   1) ความเสี่ยงระดับมากจำนวน 1 เรื่อง คือ อัตราการสอบเตรียมข้ึนทะเบียนใบประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นท่ี 1 ผานรอบแรกจากยังไมถึงรอยละ 100 

    2) ความเสี่ยงระดับปานกลางจำนวน 3 เรื่องคือ จำนวนอาจารยนอยไมเปนไปตามแผน

อัตรากำลัง การสืบสานวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพลดลง จากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 

    3) การเพ่ิมศักยภาพการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค (สมรรถนะ

การปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

    4) ความเสี่ยงระดับนอยจำนวน 7 เรื่อง ซ่ึงบรรลุระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในและกก.ประจำคณะขอใหเพ่ิมเรื่องความเสี่ยงในการบริหารจัดการงบประมาณในสถานการณการ

แพรระบาด COVID-19 
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3. ทางคณะมีการกำกับติดตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหวางแผนเตรียมข้ึนทะเบียน

ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นท่ี 1 ผานรอบแรก และการเพ่ิมศักยภาพการผลิตบัณฑิต

พยาบาลเพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค (สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณการแพรระบาดโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ซ่ึงผลการดำเนินการ ความเสี่ยงระดับมากจำนวน 1 เรื่อง คือ อัตราการสอบเตรียม

ข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นท่ี 1 ผานรอบแรกจากยังไมถึงรอยละ 100 

โดยคณะมีแนวทางการแกไข ดังนี้ 

    1) กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหารือรวมกับผูรับผิดชอบวิชา แหลงฝกภาคปฏิบัติ 

เพ่ือวางแผนปรับแผนจัดการศึกษารองรับสถานการณ COVID-19 และแผนปฏิบัติการสำหรับรายวิชาการฝก

ปฏิบัติการพยาบาลโดยสถานการณจำลอง เสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะ   

    2) ผูรับผิดชอบวิชาสรางความเขาใจแกนักศึกษาและเตรียมความพรอมในการปรับเปลี่ยน

สถานการณรวมกับแหลงฝกปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการปองกันความเสี่ยงท้ังการเกิดการติดเชื้อหรือการเปลี่ยน

รูปแบบการฝกปฏิบัติการพยาบาล ดูแลนักศึกษาระหวางการฝกปฏิบัติตามอัตราสวนท่ีโรงพยาบาลกำหนดเพ่ือ

ปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางกำกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาภายใตแนวทางการควบคุมโรคและความ

เสี่ยงของแหลงฝกปฏิบัติอยางเครงครัด  

    3) คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติการจัดซ้ืออุปกรณปองกันการติดเชื้อ 

COVID-19 เพ่ือสนับสนุนการในการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยนิเทศและการฝกปฏิบัติของนักศึกษา 

    4) กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารจัดการหองเรียนและหองฝกปฏิบัติทางการพยาบาล

ใหเพียงพอสำหรับการรองรับการฝกปฏิบัติโดยใชหองฝกปฏิบัติทางการพยาบาล (Nursing Learning 

Resource Center: NLRC) 

      5) ประเมินผลความรูกอนการข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ ชั้นท่ี 1 พบวา ผานรอยละ 45.30 และครั้งท่ี 2 พบวา ผานครบรอยละ 100 

4. ทางคณะไดมอบหมายผูรับผิดชอบระดับคณะประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับ

มหาวิทยาลัย พรอมท้ังเชิญใหมาบรรยายใหเกิดความเขาใจในการทำงานรวมกัน ดังนี้ 

    1) คณบดีประชุมทีมบริหารเพ่ือจัดทำเกณฑการประเมินตนเอง เก่ียวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ในแตละองคประกอบ 

    2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องท่ีเก่ียวของโดยเชิญผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยให

ขอมูล 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 5 การดำเนินงาน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดใหความเห็น          

และขอเสนอแนะจากผลการประเมินสวนท่ี 1-5 ของคณะพยาบาลศาสตรไปจำนวน 9 ขอ แลวนั้น คณะ

พยาบาลศาสตรไดใหความเอาใจใสเปนอยางดี ศึกษาความเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวแลวมีโครงการ/

กิจกรรม เพ่ือดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดรับกับความเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ทุกขอ ซ่ึงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวก็อยูในระดับดี

ท้ังสิ้น 

2. หากมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดังกลาวขางตน เพ่ือใหทราบผลการดำเนินงานวา

สามารถพัฒนาหรือลดหรือแกปญหาอุปสรรค ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดหรือไม 

เพียงใด ก็จะทำใหการดำเนินงานสวนท่ี 5 นี้ เปน Action “A” ในวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ท่ี

สมบูรณอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร 

1. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล       

การดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะพยาบาลศาสตร ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ 

และเม่ือสิ้นสุดโครงการ   วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมดไป      

หรือลดความเสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตาม

ประเมินผลไปพัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

2. คณะควรยึดวิธีการในการดำเนินงานท่ีดี ( Best Practice) เพ่ือนำไปใชในปตอๆ ไปหรือ

เปนแบบอยางเพ่ือการเรียนรูของหนวยงานอ่ืนได และใหความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินงาน

ในดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ินใหมากข้ึน 

3. การบริหารงานในคณะทำไดดีมาก และไดรับการยอมรับจากบุคลากรในคณะเปนสวนใหญ 

4. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธ

กิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระบบการ

ควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน ใหเปนบรรทัดฐานในการดำเนินงานของหนวยงาน 

5. ควรประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ท่ีคณะดำเนินการเพ่ือพัฒนาคณะตามความเห็น     

และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวเม่ือปงบประมาณกอน เพ่ือทราบไดวาเม่ือ

ดำเนินการแลวไดผลเปนประการใด มากนอยเพียงใด อยางจริงจังมากข้ึน 
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7. สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี (4.06) 

 

สวนท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก/สถาบันตามแผนปฏิบัติราชการ อยูในระดับ ดีมาก (4.52) 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 3 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

จำนวน 19 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูง

กวาเปาหมาย 15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 78.95 ของจำนวนตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

21.05 ของจำนวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

  ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 12 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 8 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด 

แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 9 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 5 ตัวชี้วัด         

ต่ำกวาเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน 

หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนท่ีพรอมใช รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติKPI 1.5 

หลักสูตรท่ีมีการสอบ Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา KPI 1.7 ผลงานวิจัย/ผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับ

รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ KPI 1.14 หลักสูตรปริญญาสะสมหนวยกิต (credit bank) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภาคตะวันตก จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 ตัวชี้วัด แสดง

รายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข  มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลัก

ธรรมาภิบาล เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 

4 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 
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  ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 1 ผลการดำเนินงาน    

ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มีระบบและกลไกในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยไดผล

การดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวา หลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

(KR) และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาทุกตัวชี้วัด 

นอกจากนี้คาเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวเม่ือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน อาจสูงหรือต่ำเกินไปจน

ไมเกิดแรงกระตุนใหมีการพัฒนาอยางเต็มท่ี ผูบริหารและผูเก่ียวของควรทบทวนคาเปาหมายและผลการ

ดำเนินงานเพ่ือกำหนดคาเปาหมายตามตัวชี้วัดในแตละประเด็นยุทธศาสตร    ใหสมดุลสอดคลองกับความรู

ความสามารถในการดำเนินการเชิงรุกนำไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

2. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้ังแตเริ่มดำเนินการ ระหวาง

ดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ  วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงให

หมดไป หรือลดความเสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการ

ติดตามประเมินผลไปพัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุม

ยิ่งข้ึน 

3. ควรเรงรัดกำหนดแนวทางเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไมสามารถดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวได แตมี

ความจำเปนตอการพัฒนาการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับรวมมือรวมใจ

กันดำเนินการและประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนของ

มหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ อยูในระดับ ดี (3.64) 

1. สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน   

รอยละ 5.09 และงบประมาณเงินรายไดรอยละ 94.91 

2. สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายหนวยงาน     

รอยละ 74.88 และไดรับจัดสรรรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 25.12  ไดรับจัดสรรงบประมาณตาม

ภารกิจยุทธศาสตรสวนใหญเปนดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ รอยละ 

45.35 และดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมรอยละ 54.65 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 78.89 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 77.76 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.20 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจายไดรอยละ 78.89 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 77.78 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการ

ไดรอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดรอยละ 75.00 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 2 ประสิทธิภาพ    

และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

1. ผลการดำเนินงานในดานประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณอยูในระดับ

พอใช และดีกวาปท่ีผานมา โดยสำนักไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมไดรอยละ 77.78 และบรรลุเปาหมายตาม

ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรรอยละ 78.95 และใชจายงบประมาณรอยละ 78.89 

2. ควรกำกับติดตามและวิเคราะหโครงการท่ีจะทำใหการบรรลุเปาหมายสูงข้ึน รวมท้ังการใช

จายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายดวย ซ่ึงท้ังสามสวนนี้จะมีความสัมพันธกันสูง 
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สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ อยูในระดับ ดี (3.84) 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยใชแบบสอบถาม 

พบวาผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยรวม อยูในระดับดี         

มีคุณลักษณะเดน 2 ดาน ไดแก ความสามารถในการบริหาร และบุคลิกสวนบุคคล โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติม

ดังนี้ 

1. ความสามารถในการบริหาร ไดรับการยอมรับท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

มีความโดดเดนเรื่องงานประกันคุณภาพ  

2. บุคลิกสวนบุคคล เปนผู ท่ีมีความขยันและตั้งใจทำงาน มีความรู ความสามารถ

เหมาะสม 

สวนจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก ความสามารถในการบริหารงานบางประการ และการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ดานความสามารถในการบริหารงาน เชน การสื่อสารภายในองคกร จัดภาระหนาท่ี

บุคลากรใหเหมาะสม และการดูแลเจาหนาท่ีในสำนัก และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการทำงาน 

เปนตน 

2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชน การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ในหนวยงาน และปรับปรงุระบบสารสนเทศใหเหมาะสม เปนตน 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยการสัมภาษณ 

นายินดีท่ีขอมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณในประเด็นคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ

สำนักสงเสริมวิชาการจากกลุมบุคคลท้ัง 4 กลุม มีความเห็นพองตองกัน คือ ชื่นชมผูอำนวยการในระดับมากถึง

มากท่ีสุด และความโดดเดนท่ีเห็นตรงกันกับผูอำนวยการ คือ สำนักมีการพัฒนาระบบการใหบริการออนไลน

และ Digital Transcript ไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความรวดเร็วและสะดวกมากในภาวะท่ีเกิด

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด การสรางระบบกลไกท่ีดีในการพัฒนา

หลักสูตร ท่ีทำใหสำนักปลัดกระทรวง อว. ไดรับทราบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในเวลาอันรวดเร็ว รวมท้ังมี

การดำเนินการรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยไดเกินรอยละ 80 อยางตอเนื่องทุกป นอกเหนือจาก

ความสำเร็จดังกลาวแลวกลุมบุคคลผูเก่ียวของยังเห็นวาสำนักสงเสริมวิชาการฯ มีการควบคุมคุณภาพ

การศึกษาและหลักสูตรให มีมาตรฐานท่ีดี  ผูอำนวยการเปนผู ท่ี มีความสามารถในการวางแผนงาน  

เปนผูนำ และมีความรับผิดชอบ สามารถใหคำแนะนำถายทอดแนวความคิดและวิเคราะหงานใหผูรวมงานได

ดำเนินการไดอยางดี และมีประสิทธิภาพ สำหรับปญหาและอุปสรรคท่ีทางมหาวิทยาลัยจะตองดำเนินการ

แกไขก็คือ การจัดสรรบุคลากรใหกับสำนักสงเสริมวิชาการ เพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีเกษียณอายุและรองรับงานท่ี

เพ่ิมข้ึน ควรมีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสำนักดวยการอบรมและใหความรูทางระบบออนไลน  

จัดหาอุปกรณสำนักงานใหแกบุคลากรเจาหนาท่ีทำงานไดอยางพอเพียง และสรางจิตบริการใหกับบุคลากร
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เจาหนาท่ีใหสูงข้ึนกวาเดิม สำนักและมหาวิทยาลัยจะตองเรงรัดการพัฒนาระบบการใหบริการทางออนไลนท่ี

จัดไดวาดีแลวใหสมบูรณยิ่งข้ึนไปอีก 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. บุคลากรในสำนักมีความขัดแยงกันคอนขางสูง ซ่ึงปญหานี้ยังไมไดรับการแกไข นอกจากนี้ 

ไมคอยไดรับการยอมรับจากบุคลากรในสำนักเทาท่ีควร ควรปรับปรุงเรื่องการบริหารงานบุคคลในสำนักใหมี

ความเหมาะสม รวมท้ังควรตองทุมเทการทำงานภายในสำนักใหมากข้ึน 

2. การดำเนินงานของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอยูในระดับดี อยางไรก็ตาม 

เม่ือเทียบกับสำนักหรือสถาบันอ่ืน อาจไดคะแนนความพึงพอใจต่ำกวา อยางไรก็ตาม สำนักฯ สามารถ

ใหบริการแกผูใชบริการไดตามหนาท่ีท่ีเหมาะสม 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณพ.ศ. 2564 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแตงต้ังคณะกรรมการ       

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการประจำสำนัก ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอสำนัก            

และมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา ไดดำเนินงานดานการจัดการความ

เสี่ยง จำนวน 3 ดาน คือ ความเสี่ยงดานการดำเนินงานดานการสงเสริมงานวิชาการ 1 ประเด็นความเสี่ยง         

การดำเนินงานดานการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา (ผลงานวิชาการดานบัณฑิตศึกษา) 1 ประเด็นความเสี่ยง    

และ การดำเนินงานดานการใหบริการ 1 ประเด็นความเสี่ยง โดยไดจัดทำระบบและกลไกเพ่ือจัดการความ

เสี่ยงท้ัง 3 ดาน มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู แนวทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซ่ึงพบวาจากการกำหนด

แนวทางแกไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยูสามารถลดระดับความเสี่ยงไดหลายประเด็นความเสี่ยง 

ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

มีการจัดระบบการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐท่ี

กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 

หลักการ การประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 

หลักการ และการติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบ

ดังกลาว มีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนด

วิธีการแกไขเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 4 การบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปตามหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับ   

โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการท่ีชัดเจนทุกข้ันตอน  วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   ผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ  มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง  อยางไรก็ตามควรทบทวนปญหาและอุปสรรคท่ีทำใหความเสี่ยงยังเหลืออยูในประเด็นความเสี่ยง เพ่ือ

พิจารณากำหนดแนวทางแกไขใหการจัดการความเสี่ยงบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 

2. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธ

กิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปน

เอกภาพในการดำเนินงานของหนวยงาน 

3. ควรเรงรัดจัดทำคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงาน ท่ีระบุวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอนตามองคประกอบตาง ๆ อยางเปน

รูปธรรม พรอมกำหนดหลักฐานอางอิงเพ่ือการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง   

ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน สงผลใหการดำเนินงานตามแผนงานท่ีกำหนดไวบรรลุ

เปาหมายหรือสูงกวา ในทุกประเด็นยุทธศาสตร 
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สวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนัก ตามความเห็น

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหนงผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและ     

งานทะเบียนท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้

สวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักตามแผนยุทธศาสตร  

1. ทีมบริหารสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับผิดชอบดูแลในเรื่องการทบทวน

เปาหมายท่ีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย มีการจัดประชุมทบทวนเปาหมาย และเกณฑการประเมิน และ

ดำเนินการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ทบทวนเปาหมายและการประเมินในตัวบงชี้ จำนวนนักศึกษาตาม

แผนการรับ โดยคำนวณเปนรอยละตามแผนการรบั 

2. สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการประชุมทบทวนการของบประมาณป 

2564 ในประเด็นท่ีมีความซ้ำซอนกับหนวยงานตาง ๆ กับงบยุทธศาสตรกลาง  และตัดงบประมาณหนวยงานท่ี

มีความซ้ำซอนกัน ทำใหสามารถลดงบประมาณท่ีมีความซ้ำซอนกันไดหลายโครงการ เชน  

   1) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความตองการของตลาดแรงงาน 440,000 บาท 

   2) ประเมินมาตรฐานบัณฑิตดวย Exit Exam 100,000 บาท 

   3) สงเสริมการแสดงศักยภาพของนักศึกษา สงผลงานเขาประกวดรางวัลระดับชาติ/

นานาชาติ 140,800 บาท 

3. ปรับลดงบประมาณท่ีสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไมไดรับผิดชอบโดยตรง เชน

ปรับลดงบประมาณโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 2,000,000 บาท 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

ทีมบริหารสำนักฯ ดำเนินการทบทวนการใชจายงบประมาณและปรับแผนการดำเนิน

โครงการเปนรูปแบบออนไลน พรอมท้ังติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน และรายงานการ

ทบทวนการใชจายงบประมาณรายไตรมาสแกมหาวิทยาลัย แตการดำเนินงานยังไมเปนไปตามแผน เนื่องจาก

ไมสามารถจัดอบรมนอกสถานท่ีได จึงตองคืนงบประมาณคืนใหมหาวิทยาลัย แมจะปรับรูปแบบออนไลน             

แตยังคงมีงบประมาณเหลือจาย 

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

1. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการปรับปรุงการจัดสรรเวลา

ในการบริหารงานสำนักงานและงานตามพันธกิจอ่ืน โดยบริหารเวลาใหกับงานของสำนักงานเพ่ิมมากข้ึน 

2. ทีมบริหารสำนักฯ ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรภายในสำนัก เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดาน

การบริหารจัดการความขัดแยง และมีมาตรการแกปญหาความขัดแยงภายในสำนัก มีการบริหารความขัดแยง

โดยการพูดคุยเปนรายบุคคล เพ่ือใหเขาใจถึงปญหาหรือความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน พรอมดำเนินการเรงแกไขปญหา

โดยเร็ว 
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สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนดข้ันตอนระบบและกลไกการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรภายในสำนัก เชน จัดประชุมชี้แจงเรื่องการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดประชุมทำเกณฑประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไกการควบคุม

ภายในตามหลักการท่ีกำหนด โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำกับ ติดตามผลการ

ประเมิน 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 5 การดำเนินงาน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินสวนท่ี 1-5 ของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปจำนวน 9 ขอ แลว

นั้น สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดใหความเอาใจใสเปนอยางดี ศึกษาความเห็นและขอเสนอแนะ

ดังกลาวแลวมีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดรับกับความเห็นและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ทุกขอ ซ่ึงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวก็

อยูในระดับดีท้ังสิ้น 

2. หากมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดังกลาวขางตน เพ่ือใหทราบผลการดำเนินงานวา

สามารถพัฒนาหรือลดหรือแกปญหาอุปสรรค ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดหรือไม 

เพียงใด ก็จะทำใหการดำเนินงานสวนท่ี 5  นี้ เปน Action “A” ในวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ท่ี

สมบูรณอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ  เพ่ือนำ

ขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไปพัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให

เหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

2. ควรกำกับติดตามและวิเคราะหโครงการท่ีจะทำใหการบรรลุเปาหมายสูงข้ึน รวมท้ังการใช

จายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายดวย ซ่ึงท้ังสามสวนนี้จะมีความสัมพันธกันสูง 

3. ควรปรับปรุงเรื่องการบริหารงานบุคคลในสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหมีความ

เหมาะสม เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรดวยการอบรมและใหความรู และจัดหาอุปกรณสำนักงานเพ่ือการ

ปฏิบัติงานอยางพอเพียง 

4. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ใหมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับ

หลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมท้ังจัดทำคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน 

5. ควรประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีสำนักดำเนินการเพ่ือพัฒนาสำนักตามความเห็นและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวเม่ือปงบประมาณกอน เพ่ือทราบไดวาเม่ือ

ดำเนินการแลวใหผลเปนประการใด มากนอยเพียงใด อยางจริงจังมากข้ึน 
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8. สำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี (4.29) 

 

สวนท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก/สถาบันตามแผนยุทธศาสตร อยูในระดับ ดีมาก (4.52) 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม

แผนปฏิบัติราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 2 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวชี้วัด

เพ่ิมเติม จำนวน 6 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปาหมาย

หรือสูงกวาเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 83.33 ของจำนวนตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเปน

รอยละ 16.67 ของจำนวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 

1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนท่ี

พรอมใช รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข  มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลัก

ธรรมาภิบาล เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 

4 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

  ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด  
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 1 ผลการดำเนินงาน    

ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มีระบบและกลไกในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

ไดผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวา หลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตร (KR) และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุตามเปาหมายหรือ

สูงกวาทุกตัวชี้วัด นอกจากนี้คาเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน อาจสูง

หรือต่ำเกินไปจนไมเกิดแรงกระตุนใหมีการพัฒนาอยางเต็มท่ี ผูบริหารและผูเก่ียวของควรทบทวนคาเปาหมาย

และผลการดำเนินงานเพ่ือกำหนดคาเปาหมายตามตัวชี้วัดในแตละประเด็นยุทธศาสตร ใหสมดุลสอดคลองกับ

ความรูความสามารถในการดำเนินการเชิงรุก นำไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน    

2. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแตเริ่มดำเนินการ 

ระหวางดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยง

ใหหมดไป หรือลดความเสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการ

ติดตามประเมินผลไปพัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุม

ยิ่งข้ึน 

3. ควรเรงรัดกำหนดแนวทางเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวได แต

มีความจำเปนตอการพัฒนาการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับรวมมือรวมใจ

กันดำเนินการและประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนของ

มหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ อยูในระดับ ดี (4.07)    

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 

รอยละ 10.69 และงบประมาณเงินรายไดรอยละ 89.31  

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายหนวยงาน 

รอยละ 89.80 และไดรับจัดสรรรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 10.20  ไดรับจัดสรรงบประมาณตาม

ภารกิจยุทธศาสตรสวนใหญเปนดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิ

บาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รอยละ 82.52 และดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน รอยละ 17.48  

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 91.59 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 90.58 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.20 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจายไดรอยละ 91.59 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 75.00 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการ

ไดรอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดรอยละ 66.67 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 2 ประสิทธิภาพ    

และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ผลการดำเนินงานในดานประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณอยูในระดับ

ท่ีดี โดยสำนักไดดำเนินกิจกรรมโครงการไดรอยละ 75.00  และบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรถึงรอยละ 83.33 โดยใชจายงบประมาณรอยละ 91.59 

2. ควรจะดำเนินการโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามแผนและควรวิเคราะหโครงการท่ี

ดำเนินงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและงบประมาณท่ีเบิกจายไป 

3. ควรจัดงบประมาณเพ่ือดำเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรอ่ืนๆ ดวย 
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สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ อยูในระดับ ดี (4.34) 

(1) ประเมินคุณ ภาพการบริหารงานของผู อำนวยการโดยใช แบบสอบถาม             

(รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล) 

พบวาผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยรวม อยูในระดับดี         

มีคุณลักษณะเดน 2 ดานไดแก ความเปนผูนำ และ บุคลิกสวนบุคคล  โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ความ เป นผู น ำ เป นผู ท่ี มี วิสั ย ทั ศน  มีความ คิดสร างสรรค  ส ง เสริม  สนั บสนุ น 

ผูใตบังคับบัญชาใหมีความกาวหนาในสานอาชีพ เปนแบบอยางในการสรางสรรคพัฒนาองคกร และเปน

แบบอยางท่ีดีในการบริหารองคกร 

2. บุคลิกสวนบุคคล เปนผูท่ีมีความมุงม่ันละต้ังใจทำงาน ทุมเทความสามารถ อุทิศตนในการ

ทำงาน มีความรู ความสามารถเหมาะสม รวมท้ังอัธยาศัยดีงาม 

สวนจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก       

เชน ปรับปรุงภูมิทัศน และระบบปรับอากาศ เปนตน 

(2) ประ เมิน คุณ ภ าพ การบ ริห ารงาน ของผู อ ำน วยการ  โดยการ สั มภ าษ ณ                 

(รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล) 

นาชื่นชมท่ีขอมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณในประเด็นคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของท้ัง 4 กลุม ตางก็เห็นพองตองกัน คือ พึง

พอใจในระดับมากท่ีสุดทุกกลุม และเห็นวาความโดดเดนท่ีเห็นตรงกันกับผูอำนวยการ คือสำนักวิทยบริการมี

การบริหารจัดการท่ีดี ผูอำนวยการมีการประชุมรวมกับทีมงานและกำกับติดตามงานอยางสม่ำเสมอทำใหผล

การประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร และการดำเนินการเบิกจายงบประมาณของสำนัก

อยูในระดับดีมาก ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีมากติดตอกันมาหลายปอยาง

ตอเนื่อง สำนักวิทยบริการมีการปรับปรุงตกแตงอาคารและทำหองสมุดใหเปนหองสมุดทันสมัย เนนการทำ

หองสมุดสีเขียว และสำนักงานสีเขียว เพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยมีความสุข เม่ือมาใชหองสมุดมีการ

ประสานงานกับคณะวิชาและสาขาวิชา เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอน สงผล

ใหคณาจารยมีการทำผลงานทางวิชาการและไดตำแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ สำนักวิทยบริการยังมี

คลินิกผลงานทางวิชาการท่ีชวยแนะนำการเขียนบรรณานุกรมและอางอิงในการทำผลงานทางวิชาการของ

คณาจารย และการจัดอบรมและใหคำแนะนำบุคลากรสายสนับสนุนในการเขียนเอกสารเพ่ือตอสัญญาจาง 

และการเลื่อนระดับตำแหนงท่ีสูงข้ึนโดยตอเนื่อง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการท่ีครบวาระการดำรงตำแหนงมี

สิ่งท่ีจะฝากถึงผูอำนวยการสำนักวิทยบริการคนใหมในหลายเรื่อง เชน การเก็บเงินครับปรับการสงหนังสือชา 

ควรใชระบบจายผาน QR code ท่ีฝายการเงินสืบสานงานตอยอดดาน Digital Library ท่ีไดวางรากฐานไวแลว 

ปรับปรุงพ้ืนหองสมุดท่ียังเหลืออยูดวยวัสดุพ้ืนท่ีดี เพ่ือใหไดหองสมุดทันสมัยนาใช ชวยเหลือบุคลากรสาย

สนับสนุนในการอบรมการเขียน และแนะนำในการทำผลงานเพ่ือการตอสัญญาจาง และการเขาสูตำแหนง

หนาท่ีการงานท่ีสูงข้ึน สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยและสำนักจะตองแกไข ปรับปรุง เรงดวน คือ สำนักวิทยบริการยังมี
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ทรัพยากรสารสนเทศนี้มากเทาท่ีควร การซอมแซมอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคท่ีมหาวิทยาลัยดำเนินการ

ยังมีความลาชา บุคลากรของสำนักวิทยบริการลาออกและเกษียณราชการไป 7 อัตรา แตมหาวิทยาลัยยังไม

อนุมัติตำแหนงแทน ทำใหเกิดปญหาในการบริการ สิ่งท่ีผูเก่ียวของเห็นวาสำนักวิทยบริการตองแกไขเพ่ิมเติม ก็

คือการสงเสริมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการบริการออนไลน การสรางความตระหนักใหกับ

อาจารยนักศึกษาและบุคลากรในการประหยัดพลังงาน 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ      

พ.ศ. 2564 (รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล) 

1. ดานการบริหาร เปนผูท่ีไดรับการยอมรับจากบุคลากรในสำนักในระดับดี มีขอแนะนำคือ

ควรนำเทคโนโลยีทันสมัยเขามาชวยในการใหบริการ เชนการยืมคืนดวยระบบอิเลคทรอนิกส ปรับเปลี่ยน

รูปแบบการใหบริการ นอกเหนือจากหนังสือ เปนตน 

2. การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอยูในระดับดี สามารถ

ใหบริการแกผูใชบริการไดตามหนาท่ีท่ีเหมาะสม 

(1 ) ประเมินคุณ ภาพการบริห ารงานของผู อำนวยการโดยใช แบบสอบถาม  

(ผูชวยศาสตราจารยสมพล สุขเจริญพงษ) 

พบวาผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยรวม อยูในระดับดี          

มีคุณลักษณะเดน 2 ดานไดแก ความเปนผูนำ และบุคลิกสวนบุคคล โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ความเปนผูนำ เปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความคิดสรางสรรค สามารถบริหารจัดการ          

และแกปญหาไดดี มีการบริหารงานท่ีทันสมัย และมีภาวะผูนำสูง 

2. บุคลิกสวนบุคคล เปนผูท่ีมีความขยันและตั้งใจทำงาน ทุมเทความสามารถ อุทิศตน

ในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความรู ความสามารถเหมาะสม รวมท้ังอัธยาศัยดีงาม 

ส วนจุด ท่ีควรปรับปรุ งได แก  การพัฒ นาโครงสรางพ้ื น ฐาน  และ ความสามารถ                  

ในการบริหารงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ปรับปรุงภูมิทัศนชั้น

ตางๆของหองสมุด เปนตน 

2. ดานความสามารถในการบริหารงาน เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของ

สำนักและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานใหทันสมัย ปรับปรุงการใหบริการ เพ่ือใหสามารถเขาถึงไดงาย เปนตน 
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(2 )ป ระ เมิ น คุณ ภ าพ การบ ริห ารงาน ของผู อ ำน วยการ  โดยการ สั มภ าษ ณ   

(ผูชวยศาสตราจารยสมพล  สุขเจริญพงษ) 

นับเปนเรื่องท่ีนาชื่นชมท่ีขอมูลการสัมภาษณในประเด็นคุณภาพการบริหารงานของ

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเขามารับตำแหนงใหมเพียง 6 เดือน แตผูเขารับ

การสัมภาษณท้ัง 4 กลุม ตางก็พึงพอใจในการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักตรงกัน คือพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุด และเห็นวาสำนักวิทยบริการฯ มีการพัฒนาหองสมุดสีเขียว การปรับภูมิทัศนใหสวยงามจัดให

บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดยุทธศาสตร กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ในการดำเนินงาน

อยางชัดเจน สำนักวิทยบริการมีการประชาสัมพันธเชิงรุก เนนการบริการ เชน การจัดบริการ Book delivery 

ฐานขอมูล เพ่ือใหผูใชบริการไดรับความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน การปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางดานกายภาพ เชน 

จัดพ้ืนท่ีใหบริการและทำงานเปนแบบ Co-working space การเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศสงเสริมให

บุคลากรมีการเลื่อนตำแหนงท่ีสูงข้ึน การดำเนินงานของสำนักตามพันธกิจและยุทธศาสตรในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มีปญหาอุปสรรคท่ีสำคัญ คือ ปญหาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ทำใหตองปรับกิจกรรมบางรายการออกมาในรูปของออนไลน บางรายการตองงดการจัดไปอยางนา

เสียดาย 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีสิ่งท่ีจะขอใหทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนและ

แกปญหา คือ การจัดหาบุคลากรมาทดแทนบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการหรือลาออกไป ปรับปรุงระบบ

ประปาของมหาวิทยาลัยใหใชน้ำประปาท่ีผลิตของการประปาภูมิภาค แทนการผลิตประปาดวยน้ำบาดาล และ

บริเวณอาคารทุกอาคารควรติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ      

พ.ศ. 2564 (ผูชวยศาสตราจารยสมพล  สุขเจริญพงษ) 

1. ควรนำเทคโนโลยีทันสมัยเขามาชวยในการใหบริการ เชนการยืมคืนดวยระบบอิเลกทรอ

นิกส ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการ นอกเหนือจากหนังสือ เปนตน 

2. การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอยูในระดับดี สามารถ

ใหบริการแกผูใชบริการไดตามหนาท่ีท่ีเหมาะสม 
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สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยูในระดับ ด ี(4.00) 

ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแตงตั้ ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอ

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอสำนักและ

มหาวิทยาลัย   อยางนอยปละ 1 ครั้ง   ณ วันสิ้นปงบประมาณ ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ดาน 

คือ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  2 ประเด็นความเสี่ยง และการดำเนินงานดานบุคลากรและธรรมาภิบาล 1 

ประเด็นความเสี่ยง โดยไดจัดทำระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงท้ัง 2 ดาน  มีการระบุความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู แนวทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซ่ึงพบวาจากการกำหนดแนวทางแกไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ี

เหลืออยูสามารถลดระดับความเสี่ยงไดทุกประเด็นความเสี่ยง 

ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศมีการจัดระบบการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐท่ี

กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 

หลักการ  การประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 

หลักการ และการติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบ

ดังกลาว มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะ

รวมกันกำหนดวิธีการแกไขเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุม

ยิ่งข้ึน 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 4 การบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ       

พ.ศ. 2564 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปตามหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับ   

โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการท่ีชัดเจนทุกข้ันตอน วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ  มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง  อยางไรก็ตามควรทบทวนปญหาและอุปสรรคท่ีทำใหความเสี่ยงยังเหลืออยูในประเด็นความเสี่ยง เพ่ือ

พิจารณากำหนดแนวทางแกไขใหการจัดการความเสี่ยงบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 

2. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธ

กิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความ
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เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปน

บรรทัดฐานในการดำเนินงานของหนวยงาน 

3. ควรเรงรัดจัดทำคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงาน ท่ีระบุวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอนตามองคประกอบตาง ๆ อยางเปน

รูปธรรม พรอมกำหนดหลักฐานอางอิงเพ่ือการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง   

ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน สงผลใหการดำเนินงานตามแผนงานท่ีกำหนดไวบรรลุ

เปาหมายหรือสูงกวา ในทุกประเด็นยุทธศาสตร 

 
สวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนัก ตามความเห็น

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหนงผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักตามแผนยุทธศาสตร  

1. ทีมผูบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และรวมกันกำหนดแนวทางแกปญหากรณีตัวชี้วัดมีผลการดำเนินงานต่ำ

กวาเปาหมาย โดยการจัดโครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คำรับรอง

การปฏิบัติราชการ และการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 ซ่ึงไดมีการปรับประเด็นยุทธศาสตร

จาก 4 ประเด็น เปน 3 ประเด็น โดยมีตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด 

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำปฏิทินประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักวิทยบริการฯ โดยมีวาระการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมท่ีสำนักรับผิดชอบในทุกครั้งท่ีมีการประชุม เพ่ือติดตามผลหากพบปญหาจะ

สามารถลดทอนขอผิดพลาดไดทัน และหาแนวทางการพัฒนาตอไป 

3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัดและกำหนด

ระยะเวลาการติดตามงาน ท้ังแบบเปนทางการ คือ การประชุม และการทำบันทึกติดตามงาน และแบบไมเปน

ทางการ โดยเรงดำเนินการทบทวนระบบและกลไกเพ่ือปรับวิธีการปองกันการเกิดปญหาใหเกิดผลกระทบนอย

ท่ีสุด 
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4. ติดตามผูรับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และ

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติมอยางไมเปนทางการ เชน ดวยวาจา ติดตามผานชองทางไลน  ติดตามผานโทรศัพท และมีการ

จัดประชุม จัดประชุมผูรับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัด

เพ่ิมเติม 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

1. ทีมผูบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผูบริหารและ

ผูรับผิดชอบโครงการงบประมาณ เพ่ือจัดทำแผนการใชงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย ประกอบกับ

ติดตามการใชงบประมาณตามไตรมาสเพ่ือลดขอจำกัดในการใชงบประมาณ และสามารถสนับสนุนกิจกรรม

เพ่ิมเติมแกบุคลากรได 

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำคำของบประมาณป พ.ศ. 2564 และ 

พ.ศ. 2565 โดยจัดสรรงบประมาณไปยังยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของเพ่ิมข้ึนจากเดิม 2 ยุทธศาสตร ไดแก 

  1) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

  2) ยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลัก

ธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

1. ทีมบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565-

2568 ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย จำนวน 9 โครงการ ไดแก 

  1) โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

  2) โครงการรีวิวหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผานสื่อ Social 

  3) โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก 

  4) โครงการการบริการชุมชน: การพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 

  5) โครงการศึกษาดูงานพัฒนางานบุคลากร 

  6) โครงการพัฒนาบคุลากรและสงเสริมจรรยาบรรณ 

  7) โครงการปรับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนสมัยใหม 

  8) โครงการหองสมุดสีเขียว 

9) โครงการจัดจางดำเนินการปรับปรุง ซอมแซม และบำรุงรักษาครุภัณฑ 

2. หนวยสงเสริมการอานและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดกำหนดตัวชี้วัดดานการบริการชุมชนไวในแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565-

2568 โดยการจัดทำแผนบริการวิชาการสูชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564  และจัดทำโครงการบริการชุมชน

และบริการวิชาการในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บานปล็อกค่ี ผลการประเมินการ

ดำเนินงานโครงการบริการชุมชนและบริการวิชาการในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

บานปล็อกค่ี คาเฉลี่ยรวม 4.24 จากคะแนนเต็ม 5 บรรลุตามเปาหมาย 
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3. งานสื่ออิเล็กทรอนิกส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จดักิจกรรมสนับสนุน

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ บรรลุตามเปาหมาย 6 กิจกรรม ดังนี้ 

  1) โครงการจัดซ้ือ E-book  ท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 

  2) โครงการจัดซ้ือ Application Myloft เพ่ือสงเสริมการเขาถึงขอมูลทรัพยากร

สารสนเทศ 

  3) โครงการบอกรับฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน  ฐานขอมูลกฎหมาย 

  4) โครงการพัฒนาฐานขอมูลจดหมายเหตุ 

  5) โครงการพัฒนาฐานขอมูลวิทยานิพนธ 

6) โครงการพัฒนา Application Line 

 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. ทีมผูบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการดานการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในตามระบบและกลไก ดังนี้ 

   1) จัดทำคำสั่ งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน          

และประชุมเพ่ือควบคุมติดตามความเสี่ยงตามประเด็นท่ีกำหนดใหลดลงตามวัตถุประสงค 

    2) จัดทำแนวปฏิบัติในการใช และบำรุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยี เชน การใช

เทคโนโลยีในการสงเสริมการยืมหนังสือ  

    3) กำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงไวในนโยบายตาง ๆ เชน นโยบายดานการ

บริหารจัดการ นโยบายหองสมุดสีเขียว นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดเปนตัวชี้วัดเพ่ือให

การปฏิบัติงานดานตาง ๆ บรรลุตามเปาหมาย 

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกำหนดประเด็นความเสี่ยง ใน

ปงบประมาณ 2564 ไว 3 ประเด็น และสามารถลดความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยูใหหมดไป ไดแก 

  1) โครงการ กิจกรรมสงเสริมการอาน 

  2) โครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     3) โครงการ การเสริมสรางมาตรการรักษาความปลอดภัยใหแกผูใชบริการ 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 5 การดำเนินงาน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใหไวในปงบประมาณ   

พ.ศ. 2563 

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินสวนท่ี 1-5 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปจำนวน 11 ขอ 

แลวนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใหความเอาใจใสเปนอยางดี ศึกษาความเห็นและ

ขอเสนอแนะดังกลาวแลวมีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดรับกับ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ทุกขอ ซ่ึงผลการดำเนินงานโครงการ/

กิจกรรม ดังกลาวก็อยูในระดับดีท้ังสิ้น 

2. หากมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดังกลาวขางตน เพ่ือใหทราบผลการดำเนินงานวา

สามารถพัฒนาหรือลดหรือแกปญหาอุปสรรค ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดหรือไม 

เพียงใด ก็จะทำใหการดำเนินงานสวนท่ี 5  นี้ เปน Action “A” ในวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ท่ี

สมบูรณอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของสำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล     

การดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ  

เพ่ือนำขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไปพัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให

เหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

2. ควรจะดำเนินการโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามแผนและควรวิเคราะหโครงการท่ี

ดำเนินงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและงบประมาณท่ีเบิกจายไป 

3. ควรนำเทคโนโลยี ทันสมัยเขามาชวยในการใหบริการ เชน  การยืมคืนดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการ นอกเหนือจากหนังสือ เปนตน 

4. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ใหมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตอง

ตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมท้ังจัดทำคูมือการ

บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน 

5. ควรประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีสำนักดำเนินการเพ่ือพัฒนาสำนักตามความเห็น     

และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวเม่ือปงบประมาณกอน เพ่ือทราบไดวาเม่ือ

ดำเนินการแลวใหผลเปนประการใด มากนอยเพียงใด อยางจริงจังมากข้ึน 
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9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี (3.98) 

 

สวนท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก/สถาบันตามแผนปฏิบัติราชการ อยูในระดับ ดี (3.57) 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร  2 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

จำนวน 7 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูง

กวาเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 85.71 ของจำนวนตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

14.29 ของจำนวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข  มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลัก

ธรรมาภิบาล เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 

4 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด  

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 1 ผลการดำเนินงาน    

ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มีระบบและกลไกในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยไดผลการ

ดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวา ทุกตัวชี้วัด  นอกจากนี้คาเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวเม่ือ

เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน อาจสูงหรือต่ำเกินไปจนไมเกิดแรงกระตุนใหมีการพัฒนาอยางเต็มท่ี 

ผูบริหารและผูเก่ียวของควรทบทวนคาเปาหมายและผลการดำเนินงานเพ่ือกำหนดคาเปาหมายตามตัวชี้วัดในแตละ

ประเด็นยุทธศาสตรใหสมดุลสอดคลองกับความรูความสามารถในการดำเนินการเชิงรุก นำไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน 
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2. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ 

และเม่ือสิ้นสุดโครงการ วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมดไป หรือลด

ความเสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไป

พัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

3. ควรเรงรัดกำหนดแนวทางเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมไมสามารถดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวได แตมีความจำเปนตอ

การพัฒนาการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร สำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับรวมมือรวมใจกันดำเนินการและประสานงานกับ

มหาวิทยาลัยเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ อยูในระดับ ดี (4.28) 

1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 56.37 

และงบประมาณเงินรายไดรอยละ 43.63  

2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายหนวยงาน รอยละ 11.85 

และไดรับจัดสรรรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 88.15 ไดรับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ

ยุทธศาสตรสวนใหญเปนดานดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ รอยละ 56.05 

รองลงมาดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน รอยละ 34.93 และดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มี

เสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รอยละ 9.01 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 80.99 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 56.43 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.20 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจายไดรอยละ 80.99 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 85.71 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการ

ไดรอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดรอยละ 75.00 
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 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 2 ประสิทธิภาพ    

และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ผลการดำเนินงานในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณของ

สำนักอยูในระดับท่ีดี โดยไดดำเนินกิจกรรมโครงการไดรอยละ 85.71 และไดสงผลใหบรรลุตามตัวชี้วัดตาม

ประเด็นยุทธศาสตรรอยละ 85.71 โดยใชงบประมาณรอยละ 80.99 

2. ควรพัฒนาแนวทางการจัดหารายไดเพ่ิมจากกิจกรรมทางดานศิลปะวัฒนธรรมใหมากข้ึน 

เพราะมีแนวโนมวางบประมาณของมหาวิทยาลัยจะลดลง 

 

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ อยูในระดับ ดี (4.22) 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยใชแบบสอบถาม 

พบวาผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยรวม อยูในระดับดี มี

คุณลักษณะเดนในดาน บุคลิกสวนบุคคล โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมคือ มีความตั้งใจในการบริหารงาน ไดรับ

การยอมรับจากองคกรภายนอก มีความทุมเทนในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเสียสละอุทิศตนใน

การทำงาน 

สวนจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก ความสามารถในการบริหารงาน เชน การวางระบบการจัดการ

งานดานตาง ๆ การวางแผนการทำงาน และการทำงานเปนทีม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสวนของการใหบุคลากรทำงานอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน และพัฒนาการบริหาร

จัดการใหเปนระบบ ตรวจสอบได เปนตน 

 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยการสัมภาษณ 

เปนท่ีนาสังเกตวา ในการหาขอมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน

ของผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมครั้งนี้คอนขางนอย โดยผูเก่ียวของบางกลุมใหขอมูลท่ีไมครบถวน 

ประกอบกับผลการดำเนินงานมีลักษณะเปนนามธรรมคอนขางมาก ปญหาในการดำเนินงาน นอกเหนือจาก

ปญหาท่ีเกิดจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แลวยังเปนปญหาเดิม ๆ ดังเชน

ในปท่ีผานมา อยางไรก็ตามกลุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในจำนวน 4 กลุม มีความพึง

พอใจผูอำนวยการสำนักในระดับมาก จำนวน 3 กลุม และไมแสดงความคิดเห็น 1 กลุม โดยสิ่งท่ีเห็นวามี

ความสำเร็จท่ีเปนรูปธรรม คือ ดานการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินดานการอนุรักษคลองเจดียบูชา โดยสำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรมไดรับมอบหมายจากจังหวัดนครปฐมใหเปนผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมวันคลองเจดีย

บูชาข้ึนเปนครั้งแรกในวันท่ี 26 มีนาคม 2564 ท่ีผานมานี้ สำนักศิลปะมีผลงานดานการพัฒนาทองถ่ินดวย

กระบวนการและทุนทางวัฒนธรรม โดยดำเนินกิจกรรมการยกระดับกลุมชาติพันธลาวครั่ง บานหนองหัวชาง

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือเปนชุมชนตนแบบทางวัฒนธรรม ในสวนผลงานสำคัญท่ีสำนักศิลปะ

และวัฒนธรรมจัดเปนปกติ ก็คือการจัดกิจกรรมดานการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไดแก

การจัดกิจกรรมนวมินทรมหาราชานุสรณ นอมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวาระ 4 ป แหงการเสด็จสู
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สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนารถบพิตร และจัด

กิจกรรมในวันสำคัญอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง 

ในสวนของสิ่งท่ีทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมตองปรับปรุงแกไข ก็คือการแกปญหาภายใน

องคกรเอง ในสวนของปญหาและอุปสรรคในปงบประมาณท่ีผานมา คือ ปญหาการเบิกจายงบประมาณให

เปนไปตามแผนท่ีกำหนด เจาหนาท่ีไมเพียงพอ เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายผิดพลาด และไม

ครบถวน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีสิ่งท่ีจะขอใหทางมหาวิทยาลัยเพ่ิมอัตราเจาหนาท่ี 2 อัตรา คือ ตำแหนง

นักวิชาการศึกษาและนักวิชาการวัฒนธรรม เพ่ิมตำแหนงรองผูอำนวยการสำนัก จัดสรรพ้ืนท่ีหรือสรางอาคาร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมข้ึนมาโดยเฉพาะ 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. คุณภาพการบริหารท่ัวไปดี และไดรับการยอมรับจากบุคลากรในสำนัก 

2. การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอยูในระดับดี สามารถใหบริการแก

ผูใชบริการไดตามหนาท่ีท่ีเหมาะสม 

3. ภารกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนั้นกวางขวาง ในวิถีชีวิตของผูคนมีเรื่องของศิลปะ

และวัฒนธรรมแทรกอยูตลอด ดังนั้นสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนอกจากจะปฏิบัติภารกิจในมหาวิทยาลัยและ

เครือขายเดิมแลว ยังอาจทำงานรวมกับงานการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยไดอีกดวย ซ่ึงมีงานสรางสรรคท่ี

เปนประโยชนอีกหลายมิติ หลากหลายกิจกรรม 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการประจำสำนัก ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอสำนักและ

มหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปงบประมาณ ไดดำเนินงานดานการจัดการความเสี่ยง จำนวน 4 

ดาน คือ ความเสี่ยงดานการดำเนินงานดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 1 ประเด็นความเสี่ยง 

ดานการดำเนินงานดานทรัพยากร (การเงิน/งบประมาณ/ระบบสารสนเทศ/อาคารสถานท่ี) 1 ประเด็นความ

เสี่ยง  ดานการดำเนินงานดานยุทธศาสตร กลยุทธและนโยบาย 1 ประเด็นความเสี่ยง และการดำเนินงานดาน

การปฏิบัติงาน 1 ประเด็นความเสี่ยง โดยสำนักไดจัดทำระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงท้ัง 4 ดาน  มี

การระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู แนวทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซ่ึงพบวา จากการกำหนดแนวทางแกไข

เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยูสามารถลดระดับความเสี่ยงได หลายประเด็นความเสี่ยง ยกเวนการดำเนินงาน

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ไมสามารถดำเนินการได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัส COVID-19 
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ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ

จัดระบบการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลัง

กำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 หลักการ การ

ประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และ

การติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการ

กำกับ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนด

วิธีการแกไขเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 4 การบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปตามหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับ   

โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการท่ีชัดเจนทุกข้ันตอน วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ  มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

อยางไรก็ตามควรทบทวนปญหาและอุปสรรค ในประเด็นความเสี่ยงท่ียังมีความเสี่ยงเหลืออยูและท่ีไมสามารถ

ดำเนินการได  เพ่ือพิจารณากำหนดแนวทางแกไขใหการจัดการความเสี่ยงบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 

2. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ   เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธ

กิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปน

บรรทัดฐานในการดำเนินงานของหนวยงาน 

3. ควรเรงรัดจัดทำคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงาน ท่ีระบุวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอนตามองคประกอบตาง ๆ อยางเปน

รูปธรรม พรอมกำหนดหลักฐานอางอิงเพ่ือการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง   

ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน สงผลใหการดำเนินงานตามแผนงานท่ีกำหนดไวบรรลุ

เปาหมายหรือสูงกวา ในทุกประเด็นยุทธศาสตร 
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สวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนัก ตามความเห็น

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหนงผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดดำเนินการในสวนของตัวชี้วัดท่ีต่ำกวาเปาหมายเพ่ือให

บรรลุเปาหมาย โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือดำเนินงาน หาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค และจัด

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ โดยคณะกรรมการฯจะประชุมเพ่ือหารือถึงแนวทางปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองและทำใหดีข้ึนในปตอไป พรอมกับกำหนดผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัดใหชัดเจน เพ่ือใหการ

ดำเนินงานบรรลุเปาหมาย ซ่ึงภายหลังการประชุมคณะกรรมการสำนักฯ  และตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

พรอมกับกำหนดการผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัด รวม 3 ครั้ง ทำใหสามารถกำหนดผูรับผิดชอบไดชัดเจน ทำให

แตละตัวชี้มีผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวดีข้ึน 

2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดดำเนินการเรงรัดแสวงหาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการ

ดำเนินงานตามตัวชี้วัดเพ่ิมเติมท่ีสำนักรับผิดชอบท่ีมีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย โดยการจัดประชุม

คณะกรรมการสำนักฯ และแตงต้ังผูรับผิดชอบเพ่ือใหดูแลในการดำเนินงานแตละตัวชี้วัด ซ่ึงผูรับผิดชอบได

ดำเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มศักยภาพของผูรับมอบ 

3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินการประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย 

ทบทวนระบบและกลไกการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีอาจทำใหผล

การดำเนินงานของสำนัก ไมเปนไปตามท่ีกำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมใหความสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณ แตสำนักมีปญหาการเบิกจายซ่ึงไมเปนไปตามแผนท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว เนื่องจากสำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม มีกิจกรรมตอเนื่องในชวงเวลาเดียวกันบอยครั้ง ทำใหบางครั้งอุปสรรคในการเบิกจาย เชน 

ระยะเวลาการจัดกิจกรรมท่ีใกลเคียงกัน การมีเจาหนาท่ีปฏิบัติการไมเพียงพอ และเอกสารหลักฐานการ

เบิกจายขาดหรือผิดพลาด เปนตน  ทำใหการเบิกจายมีความลาชา 

2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมใหความสำคัญในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรอ่ืนๆ ให

ครอบคลุมพันธกิจของสำนัก แตเนื่องจากอัตรากำลังบุคลากรไมเหมาะสมกับภาระงานท่ีมี ฝายงานสำคัญ ๆ 

ในบทบาทของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงควรมีบุคลากรเพ่ิมอีกอยางนอย 2 คน  เพ่ือปฏิบัติงาน 2 

ตำแหนง คือ นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการวัฒนธรรม และการจัดสรรพ้ืนท่ีหรือจัดสรางอาคารสำนักศิลปะ

และวัฒนธรรมโดยเฉพาะ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานศิลปวัฒนธรรม ตอบสนองพันธกิจดานการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนการสงเสริมภาพลักษณอันดีงามของมหาวิทยาลัยใน
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ฐานะเปนมหาวิทยาลัยท่ีตั้งอยูในศูนยกลางวัฒนธรรมทวารวดีและเปนแหลงทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมี

ชื่อเสียง   

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน โดยมีการประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนัก แกปญหาความขัดแยงในสำนักใหลดลง มีการเพ่ิมตำแหนงรองผูอำนวยการ ซ่ึง

ปจจุบันมีเพียง 1 ตำแหนง เพ่ือใหสามารถบริหารงานครอบคลุมภารกิจตามโครงสรางงานของสำนักศิลปะฯ  

จากการสังเกตสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ จะมีตำแหนงรองผูอำนวยการอยาง

นอย 2 ตำแหนง แตโดยท่ัวไปมี 3 ตำแหนงตามโครงสรางของหนวยงาน ซ่ึงตองการใหมหาวิทยาลัยทบทวน

และพิจารณาเรื่องนี้ เพ่ือจะไดสงเสริมศักยภาพและสรางผลงานดานศิลปวัฒนธรรมใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมใหความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน เปนกระบวนการสำคัญในการปองกันความเสี่ยงและลดความเสี่ยงดานการบริหารจัดการหนวยงาน 

โดยเฉพาะความเสี่ยงเก่ียวกับการดำเนินงานตามกลยุทธ การบริหารการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การดำเนินงานและการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายตาง ๆ เหลานี้มีความจำเปนตองมีการบริหารใหมี

ประสิทธิภาพควบคูกับการควบคุมภายใน ซ่ึงเปนกลไกท่ีจะชวยสงเสริมใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ 

ไดบรรลุเปาหมาย และไมกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาภายหลัง  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงไดแตงตั้ง

คณะกรรมการผูรับผิดชอบงานดานการบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารของสำนักฯ รวมเปนคณะกรรมการ 

เพ่ือสงเสริมการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ  แตยังไมบรรลุผลสำเร็จ เนื่องจากปญหาอุปสรรคท่ีสำคัญ 

คือ ความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบุคลากร ซ่ึงสงผลทำใหการตีความเรื่องความ

เสี่ยงคลาดเคลื่อนไปเปนปญหาหรืออุปสรรค จึงไมใชความเสี่ยงท่ีแทจริง ทำใหการบริหารความเสี่ยงรวมท้ัง

การควบคุมภายในยังไมชัดเจนเทาท่ีควร จะมีการพัฒนาในปตอไป 

2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หนวยงาน โดยปฏิบัติตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดท้ังในดานการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ การ

จัดทำรายงาน และการพัฒนาการบริหารจัดการ ซ่ึงผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงท่ีสำคัญ พบวา ความ

เสี่ยงเดิมท่ีมีโดยเฉพาะเรื่องการจัดการดูแลวัตถุตางๆ ของหอศิลป(เดิม) ยังคงมีความเสี่ยงอยู เพราะปจจุบัน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังไมมีอาคารท่ีตั้งถาวรวัตถุตางๆ ของหอศิลป ไดถูกจัดเก็บไวท่ีฝายอาคารสถานท่ี 

ทำใหเปนปจจัยเสี่ยงท่ีอาจทำใหวัตถุตางๆ เกิดความเสียหายหรือสูญหายได เปนตน  สวนความเสี่ยงท่ีลดลง 

คือ การบริหารกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีนักศึกษาเปนกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม ซ่ึงในปจจุบันสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม มีการประชาสัมพันธท่ีดีข้ึน ประกอบกับกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน ทำใหสามารถเชิญ

ชวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมบรรลุเปาหมาย 

นอกจากนี้ทางสำนักเห็นวาความเสี่ยงในเรื่องของอาคารสถานท่ีไมเอ้ืออำนวย ตองขนยาย

หรือเคลื่อนยายอยูเรื่อย ๆ สถานท่ีมีความคับแคบ ไมสามารถจัดสรรพ้ืนท่ีท้ังทำงาน ประชุม และจัดแสดงองค

ความรูหรือพัฒนาแหลงเรียนรู (หอศิลป) ใหเปนรูปธรรมได อีกท้ังเปนเพียงสถานท่ีชั่วคราว ซ่ึงยังตองรอ
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มหาวิทยาลัยมีแนวทางท่ีชัดเจนในการจัดการเรื่องนี้ตอไป  รวมถึงความเสี่ยงในเรื่องของบุคลากรสำนักศิลปะฯ 

มีจำนวนนอย (มีเจาหนาท่ีปฏิบัติการเพียง 3 คน) ขาดผูมีความรูเฉพาะทาง (เชน ศิลปวัฒนธรรม/นาฏศิลป/

ภัณฑารักษ) หรือนักวิชาการศึกษาท่ีสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยและวิชาการ รวมท้ังบริหารวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรมรองรับภารกิจตาง ๆ ตามนโยบายท่ีวางไว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 5 การดำเนินงาน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563             

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินสวนท่ี 1-5 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมไปจำนวน 10 ขอ แลวนั้น สำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรมไดใหความเอาใจใสเปนอยางดี ศึกษาความเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวแลวมีโครงการ/

กิจกรรม เพ่ือดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดรับกับความเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ทุกขอ ซ่ึงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวก็อยูในระดับดี

ท้ังสิ้น 

2. หากมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดังกลาวขางตน เพ่ือใหทราบผลการดำเนินงานวา

สามารถพัฒนาหรือลดหรือแกปญหาอุปสรรค ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดหรือไม 

เพียงใด ก็จะทำใหการดำเนินงานสวนท่ี 5  นี้ เปน Action “A” ในวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ท่ี

สมบูรณอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล       

การดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ  

เพ่ือนำขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไปพัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให

เหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

2. ควรพัฒนาแนวทางการจัดหารายไดเพ่ิมจากกิจกรรมทางดานศิลปะวัฒนธรรมใหมากข้ึน                  

เพราะมีแนวโนมวางบประมาณของมหาวิทยาลัยจะลดลง 

3. ควรมีระบบและกลไกการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีกำหนดรวมท้ัง

ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายใหรอบคอบ รัดกุม 

4. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ใหมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตอง

ตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมท้ังจัดทำคูมือการ

บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน 

5. ควรประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีสำนักดำเนินการเพ่ือพัฒนาสำนักตามความเห็น     

และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวเม่ือปงบประมาณกอน เพ่ือทราบไดวาเม่ือ

ดำเนินการแลวใหผลเปนประการใด มากนอยเพียงใด อยางจริงจังมากข้ึน 
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10. สำนักคอมพิวเตอร 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี (4.11)  

 

สวนท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก/สถาบันตามแผนปฏิบัติราชการ อยูในระดับ ดี  (4.39) 

สำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตาม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 3 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จำนวน 11 

ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย 8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 72.73 ของจำนวนตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ

27.27 ของจำนวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด 

แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด           

ต่ำกวาเป าหมาย 3 ตัวชี้ วัด ไดแก KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน 

หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนท่ีพรอมใช รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติ KPI 1.12 

นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐานดาน IT KPI 1.15 บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภาคตะวันตก จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวชี้วัด แสดง

รายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข  มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลัก

ธรรมาภิบาล เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จำนวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 

5 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวชี้วัด  

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักคอมพิวเตอร มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 1 ผลการดำเนินงาน    

ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักคอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มีระบบและกลไกในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีสำนักคอมพิวเตอรไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยไดผลการดำเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวา หลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร (KR) และตัวชี้วัด

เพ่ิมเติมของสำนักคอมพิวเตอร บรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาทุกตัวชี้วัด นอกจากนี้คาเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ี

กำหนดไว เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน อาจสูงหรือต่ำเกินไปจนไมเกิดแรงกระตุนใหมีการพัฒนา

อยางเต็มท่ี ผูบริหารและผูเก่ียวของควรทบทวนคาเปาหมายและผลการดำเนินงานเพ่ือกำหนดคาเปาหมายตาม

ตัวชี้วัดในแตละประเด็นยุทธศาสตร ใหสมดุลสอดคลองกับความรูความสามารถในการดำเนินการเชิงรุก  นำไปสู

การบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

2. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสำนักคอมพิวเตอรตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือ

สิ้นสุดโครงการ  วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมดไป หรือลดความ

เสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไปพัฒนา

กลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

3. ควรเรงรัดกำหนดแนวทางเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสำนักคอมพิวเตอรไมสามารถดำเนินการใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวได จึงควรพัฒนาระบบ

และกลไกเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนทำใหสำนักคอมพิวเตอรสามารถดำเนินโครงการใหบรรลุตาม

เปาหมายหรือสูงกวา โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับรวมมือรวมใจกันดำเนินการและประสานงานกับ

มหาวิทยาลัยเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ อยูในระดับ ดี (3.65) 

1. สำนักคอมพิวเตอร ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 19.04        

และงบประมาณเงินรายไดรอยละ 80.96 

2. สำนักคอมพิวเตอร ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายหนวยงาน รอยละ 42.71 และไดรับ

จัดสรรรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 57.29  ไดรับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตรสวน

ใหญเปนดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม รอยละ 69.24  และดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ รอยละ 

30.76 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 71.60 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 64.92 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.20 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจายไดรอยละ 64.92 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 100.00 โดยท้ังงบประมาณแผนดิน     

และงบประมาณเงินรายไดดำเนินการได รอยละ 100.00 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 2 ประสิทธิภาพ    

และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1. ผลการดำเนินงานในดานประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณอยูในระดับ

ท่ีดี โดยสำนักไดดำเนินกิจกรรมโครงการไดท้ังหมด และบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรถึง

รอยละ 72.73 และใชจายงบประมาณรอยละ 71.60 โดยเฉพาะอยางยิ่งเบิกจายงบประมาณแผนดินไดท้ังหมด

รอยละ 100.00 

  2. ควรวิเคราะหโครงการ/กิจกรรมของสำนักท่ีไดทำทุกโครงการแตยังบรรลุเปาหมายตาม

ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตรและการเบิกจายงบประมาณไดนอย 

  3. พัฒนาแนวทางการจัดหารายไดเพ่ิม ดวยการจัดโครงการหารายไดตางๆ ใหมากข้ึนจาก

การบริการ การฝกอบรม การพัฒนานวัตกรรม  การพัฒนาระบบไอที ท้ังนี้เพ่ือหารายไดเขามหาวิทยาลัยอีก

ทางหนึ่ง  
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สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ อยูในระดับ ดี (4.27) 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยใชแบบสอบถาม 

พบวาผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยรวม อยูในระดับดี         

มีคุณลักษณะเดน 2 ดานไดแก ความเปนผูนำ และบคุลิกสวนบคุคล โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ความเปนผูนำ เปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความคิดสรางสรรค การตัดสินใจเด็ดขาด สามารถ

บริหารจัดการ และแกปญหาไดดวยความรวดเร็ว  

2. บุคลิกสวนบุคคล เปนผูท่ีมีความขยันและตั้งใจทำงาน มีความรู ความสามารถเหมาะสม 

สวนจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก ความสามารถในการบริหารงาน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

และประเด็นอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ดานความสามารถในการบริหารงาน เชน การสื่อสารภายใตองคกร จัดภาระหนาท่ี

บุคลากรใหเหมาะสม และปรับปรงุกระบวนการทำงานของเจาหนาท่ี เปนตน 

2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชน การพัฒนาระบบอินเตอรเนท

และระบบ IT ในหนวยงาน และปรับปรุงสถานท่ีทำงาน เปนตน 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยการสัมภาษณ 

นาชื่นชมท่ีขอมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณในประเด็นคุณภาพจากการบริหารงานของผูอำนวยการ

สำนักคอมพิวเตอรจากกลุมบุคคลท้ัง 4 กลุม มีความเห็นพองตองกัน คือ พึงพอใจผูอำนวยการในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

โดยมีความเห็นถึงความสำเร็จท่ีเปนรูปธรรมของสำนักคอมพิวเตอร มีความพยายามและมุงม่ันในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการทำงานอยางสม่ำเสมอ มีการผลักดันใหอาจารยผลิตบทเรียนออนไลน กอนท่ีจะมีสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลายป จึงทำใหอาจารยสวนใหญของมหาวิทยาลัยมีความพรอมในการ

สอนเม่ือมีสถานการณท่ีตองนำระบบออนไลนมาใชจริง ๆ ผูอำนวยการมีกระบวนการท่ีทำใหระบบ Webometrics ของ

มหาวิทยาลัยอยูในระดับท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยกัน และอยูในระดับท่ี 28 ของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ มีการ

ขยายจุดการใหบริการอินเตอรเน็ต ครอบคลุมท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย มีแนวความคิดท่ีกาวหนา เชน การผลักดันและกระตุน

ใหบุคลากรในสำนักมีการศึกษาคนควาทางดานเทคโนโลยี AI และ Computer vision ในการตรวจสอบปายทะเบียน

รถยนตท่ีวิ่งเขาออกในมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแนวทางการลดภาระหนาท่ีของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย การ

ดำเนินการผลักดันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดการประเมินภาระงานของอาจารยท่ีเปนระบบ ถูกตอง เปนธรรม 

และประหยัดเวลาในการดำเนินการของสำนักคอมพิวเตอร พบวามีปญหาท่ีมหาวิทยาลัยควรมีการแกไขในหลายเรื่อง 

โดยเฉพาะในเรื่องของฐานขอมูลตาง ๆ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีหนวยงานตาง ๆ  ท่ีมีระบบสารสนเทศเอง และไมเชื่อมตอกัน ทำ

ใหขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะขอมูลบุคลากรไม Real time มหาวิทยาลัยจะตองดำเนินการแกไขเรื่องนี้โดยดวน โดยมี

คณะกรรมการท่ีมีอำนาจเปนผูดำเนินการ สำนักคอมพิวเตอรเองไมมีอำนาจในการสั่งการ ใหรวมศูนยในเรื่องของ

ฐานขอมูลใหเปนเอกภาพ ในสวนความคิดเห็นเก่ียวกับการแกไขปรับปรุงของสำนักคอมพิวเตอรจากผูเก่ียวของอ่ืน ๆ  ท่ี

นาสนใจ ก็คือมหาวิทยาลัยควรมีการแกไขเรื่องไฟฟาดับบอย และมีผลตอการทำใหอุปกรณชำรุดตองใชเวลาในการแกไข 
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ทำใหผูใชบริการตองเสียเวลารอคอย นักศึกษาท่ีใชบริการใหความเห็นวาสำนักคอมพิวเตอรควรมีการเปดการสอบ

มาตรฐานคอมพิวเตอรใหบอยครั้ง เพียงพอตอความตองการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรเรงรัดเวลาในการดำเนินการ

ในเรื่องของการซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสรางใหรวดเร็วข้ึน ควรนำเทคโนโลยีดาน Machine learning AI และ IOT 

เขามาเสรมิในการเรียนการสอนของนักศึกษา เนื่องจากมีความตองการในตลาดแรงงานสูง 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. โดยรวม สามารถดำเนินงานไดดี แตควรหาทางสรางความสามัคคีในหนวยงานใหมากข้ึน 

2. การดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร จัดอยูในระดับดี สามารถใหบริการแกผูใชบริการได

ตามหนาท่ีท่ีเหมาะสม 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักคอมพิวเตอรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

และควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการประจำสำนัก ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานตอสำนักและ

มหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปงบประมาณ ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ดาน   

คือ การดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน  3 ประเด็นความเสี่ยง และดานทรัพยากร 1 ประเด็นความเสี่ยง โดยได

จัดทำระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงท้ัง 2 ดาน มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู แนวทางแกไข และผล

การดำเนินงาน ซ่ึงพบวาจากการกำหนดแนวทางแกไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยูสามารถลดระดับความ

เสี่ยงไดทุกประเด็นความเสี่ยง 

ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร มีการจัดระบบการ

ควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 

องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  การประเมินความเสี่ยง 4 

หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และการติดตามประเมินผล 

2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการกำกับ ติดตาม และ

ประเมินผลอยางตอเนื่อง เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการแกไขเพ่ือลด

ความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 4 การบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปตามหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับ   

โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการท่ีชัดเจนทุกข้ันตอน  วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   ผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ  มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง  อยางไรก็ตามควรทบทวนปญหาและอุปสรรคท่ีทำใหความเสี่ยงยังเหลืออยูในประเด็นความเสี่ยง เพ่ือ

พิจารณากำหนดแนวทางแกไขใหการจัดการความเสี่ยงบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 

2. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธ

กิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปน

บรรทัดฐานในการดำเนินงานของหนวยงาน 

3. ควรเรงรัดจัดทำคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงาน ท่ีระบุวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอนตามองคประกอบตาง ๆ อยางเปน

รูปธรรม พรอมกำหนดหลักฐานอางอิงเพ่ือการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง   

ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน สงผลใหการดำเนินงานตามแผนงานท่ีกำหนดไวบรรลุ

เปาหมายหรือสูงกวา ในทุกประเด็นยุทธศาสตร 
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สวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนัก ตามความเห็น

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ีใหไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานในตำแหนงผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักตามแผนยุทธศาสตร  

สำนักคอมพิวเตอร ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรของสำนักคอมพิวเตอรใหสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการทบทวนในหัวขอของระบบและกลไกลในการดำเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมาใช

สำหรับการวางแผนการดำเนินงานประจำป 2564 รวมถึงการทบทวนโครงการ/กิจกรรม ใหรองรับกับ

สถานการณในปจจุบัน 

โดยสำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำโครงการทบทวนยุทธศาสตร

สำนักคอมพิวเตอร และแผนการดำเนินงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดำเนินการทบทวน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด

โครงการ/กิจกรรม เปนรูปแบบออนไลน พรอมท้ังรายงานปญหาและอุปสรรคตาง ๆ แกมหาวิทยาลัยทราบ 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

สำนักคอมพิวเตอร ดำเนินการทบทวนแผนการใชจายงบประมาณ และติดตามผลการ

ดำเนินงานในแตละไตรมาส เพ่ือนำมาปรับแผนการดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรม และการใชจาย

งบประมาณ พรอมจัดทำรายงานการเบิกจายงบประมาณ รายงานปญหาอุปสรรคประจำเดือนเสนอตอ

มหาวิทยาลัยทราบ 

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ 

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรดำเนินการขอเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดทำแผนขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล การสนับสนุนทุนการจัดทำบทเรียนออนไลน และสนับสนุนการ

จัดทำบทเรียนออนไลนเขาสูมาตรฐาน Thai Mooc 
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สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

สำนักคอมพิวเตอร ดำเนินการนำรายงานผลบริหารความเสี่ยงประจำปงบประมาณ 2564            

ท่ียังมีความเสี่ยงเหลืออยู ทบทวนปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลใหมาตรการสำหรับการจัดการความเสี่ยงไม

ประสบความสำเร็จ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปงบประมาณ 2564 ใหกับ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ 

2. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปงบประมาณ 2564 RM1 – RM4 

3. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 5 การดำเนินงาน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563             

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดใหความเห็น         

และขอเสนอแนะจากผลการประเมินสวนท่ี 1-5 ของสำนักคอมพิวเตอรไปจำนวน 9 ขอ แลวนั้น สำนัก

คอมพิวเตอรไดใหความเอาใจใสเปนอยางดี ศึกษาความเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวแลวมีโครงการ/กิจกรรม 

เพ่ือดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดรับกับความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ทุกขอ ซ่ึงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวก็อยูในระดับดีท้ังสิ้น 

2. หากมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดังกลาวขางตน เพ่ือใหทราบผลการดำเนินงานวา

สามารถพัฒนาหรือลดหรือแกปญหาอุปสรรค ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดหรือไม 

เพียงใด ก็จะทำใหการดำเนินงานสวนท่ี 5  นี้ เปน Action “A” ในวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ท่ี

สมบูรณอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของสำนักคอมพิวเตอร 

1. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล       

การดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ  

เพ่ือนำขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไปพัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให

เหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

2. พัฒนาแนวทางการจัดหารายไดเพ่ิม ดวยการจัดโครงการหารายไดตางๆ ใหมากข้ึนจาก

การบริการ การฝกอบรม การพัฒนานวัตกรรม  การพัฒนาระบบไอที ท้ังนี้เพ่ือหารายไดเขามหาวิทยาลัยอีก

ทางหนึ่ง  

3. ควรจัดใหมีการสอบมาตรฐานคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 

4. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ใหมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตอง

ตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมท้ังจัดทำคูมือการ

บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน 

5. ควรประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีสำนักดำเนินการเพ่ือพัฒนาสำนักตามความเห็นและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวเม่ือปงบประมาณกอน เพ่ือทราบไดวาเม่ือ

ดำเนินการแลวใหผลเปนประการใด มากนอยเพียงใด อยางจริงจังมากข้ึน 
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11. สถาบันวจิัยและพัฒนา 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก (4.53) 

 

สวนท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก/สถาบันตามแผนยุทธศาสตร อยูในระดับ ดีมาก (4.80) 

สถาบันวจิัยและพัฒนาไดดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตาม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร  4 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จำนวน 15 

ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 93.33 ของจำนวนตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

6.67 ของจำนวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวชี้วัด ต่ำกวา

เปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 1.7 ผลงานวิจัย/ผลงานของนักศึกษา ท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภาคตะวันตก จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 3 ตัวชี้วัด แสดง

รายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น จำนวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 5 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข  มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลัก

ธรรมาภิบาล เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 

2 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

-  ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือ

สูงกวา 1 ตัวชี้วัด  
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 1 ผลการดำเนินงาน    

ตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1. มีระบบและกลไกในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยไดผลการดำเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวา หลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร (KR) และตัวชี้วัด

เพ่ิมเติมของสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรลุตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด  นอกจากนี้คาเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด

ไว เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน อาจสูงหรือต่ำเกินไปจนไมเกิดแรงกระตุนใหมีการพัฒนาอยางเต็มท่ี 

ผูบริหารและผูเก่ียวของควรทบทวนคาเปาหมายและผลการดำเนินงานเพ่ือกำหนดคาเปาหมายตามตัวชี้วัดในแตละ

ประเด็นยุทธศาสตร ใหสมดุลสอดคลองกับความรูความสามารถในการดำเนินการเชิงรุก  นำไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน 

 2. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล 

การดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสถาบันวิจัยและพัฒนาตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ 

และเม่ือสิ้นสุดโครงการ  วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมดไป หรือลด

ความเสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไป

พัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

 3.  ควรเรงรัดกำหนดแนวทางเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาไมสามารถดำเนินการใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวได จึงควรพัฒนา

ระบบและกลไกเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนทำใหสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถดำเนินโครงการให

บรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวา   โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับรวมมือรวมใจกันดำเนินการและ

ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ อยูในระดับ ดีมาก (4.68) 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 57.02   

และงบประมาณเงินรายไดรอยละ 42.98  

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน รอยละ 36.61 

รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 63.39 โดยไดรับงบประมาณในภาพรวมเนนตามภารกิจยุทธศาสตร

สวนใหญเปนดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน รอยละ 97.95  รองลงมาดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมี

ศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 7.21  ดานยกระดบัคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับใน

ระดับภูมิภาคตะวันตก รอยละ 2.73 และดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลัก

ธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รอยละ 2.11   

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 62.00  โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 53.25 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 73.60 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.20 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจายไดรอยละ 62.00  

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 100.00 โดยท้ังงบประมาณแผนดิน    

และงบประมาณเงินรายไดดำเนินการได รอยละ 100.00 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 2 ประสิทธิภาพ    

และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1. ผลการดำเนินงานในดานประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณอยูในระดับ

ท่ีดีมาก โดยสถาบันวิจัยไดดำเนินกิจกรรมโครงการไดท้ังหมด และบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรถึงรอยละ 93.33 และใชจายงบประมาณเพียงรอยละ 62.00 เทานั้น 

   2. ควรกำกับติดตามผลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายรายไตรมาสโดยเฉพาะ

งบประมาณแผนดินท่ีเบิกจายไดเพียงรอยละ 53.25 (เปาหมายการเบิกจายรอยละ 100.00) 

  3. ควรพัฒนาแนวทางการจัดหารายไดเพ่ิมจากกิจกรรมทางดานวิจัยและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ นวัตกรรมตางๆ ใหมากข้ึน เพราะมีแนวโนมวางบประมาณของมหาวิทยาลัยจะลดลง ดวยการ

เตรียมความพรอมดานบุคลากร และพัฒนาเครือขายในการทำงานใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
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สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ อยูในระดับ ดี (4.33) 

(1)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยใชแบบสอบถาม 

พบวาผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ โดยรวม    

อยูในระดับดี มีคุณลักษณะเดน 2 ดานไดแก บุคลิกสวนบุคคล และความเปนผูนำ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติม

ดังนี้ 

1. บุคลิกสวนบุคคล เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถดานวิชาการ และมีผลงานเปนท่ียอมรับ

ระดับนานาชาติ มีความรับผิดชอบสูง ตั้งใจทำงาน  

2. ความเปนผูนำ เปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความคิดสรางสรรค และมีความสามารถสรางเครือขาย

กับหนวยงานภายนอก 

สวนจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก ความสามารถในการบริหารงาน ไดแกการบริหารจัดการภายใน

หนวยงาน การบริหารงบประมาณ และการแสวงหาแหลงทุนเพ่ิมข้ึน เปนตน 

(2)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยการสัมภาษณ 

นาชื่นชมท่ีผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ิงจะเขารับตำแหนงไดไมนานแตขอมูลเชิงลึกจาก

การสัมภาษณในประเด็นคุณภาพการบรหิารงานของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจากกลุมตาง ๆ  มีความเห็นท่ีพึง

พอใจในระดับมากและมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นในดานบุคลิกภาพและการบริหารงานวาผูอำนวยการสถาบันวิจัยมี

หลักการบริหารโดยยึดหลักการมีสวนรวม รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน มีความใสใจ คอยใหคำแนะนำใหกำลังใจ 

เพ่ือสรางขวัญกำลังใจใหบุคลากรในการปฏิบัติงานและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาเพ่ือเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

ผลงานท่ีโดดเดนของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 13 

แบบออนไลน และประสบผลสำเร็จโดยมีผูสงผลงานจำนวนมากมีหนวยงานเขารวมถึง 64 หนวยงาน สถาบันวิจัยและ

พัฒนาสงเสริมและอบรมใหอาจารยของมหาวิทยาลัยไดแสดงศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัย สงผลใหในป 

2564 มหาวิทยาลัยไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก จำนวน 46,000,000 บาท และสถาบันวิจัยและพัฒนายังไดจัด

คลินิกท่ีชวยพัฒนาและปรับปรุงดานการบริการวิชาการภาษาอังกฤษใหแกอาจารย โดยผูทรงคุณวุฒิดานภาษาและ

งานวิจัย ในสวนผลงานการบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้น มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการขับเคลื่อนงาน

ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ภายใตการบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาหลายโครงการท่ีเปน

รูปธรรม ตัวอยางท่ีตำบลโพรงมะเด่ือ มีโครงการสรางความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือน สงเสริมสนับสนุนการ

พัฒนากิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก เพ่ือสรางแหลงอาหารปลอดภัย นำไปสูการลดรายจาย เพ่ิมรายได 

สามารถพ่ึงพาตนเองได สำหรับผูมีรายไดนอยและผูท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในสวนของสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยแกไขปญหาและสนับสนุน คือ การปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยให

เปนปจจุบัน ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการในดานตาง  ๆเพ่ิมบุคลากรเจาหนาท่ีเพ่ือรองรับ

งานของสถาบันวิจัยและพัฒนา การจัดทำขอมูลชุมชนเพ่ือใหอาจารยนำขอมูลไปใชในการกำหนดกิจกรรมการพัฒนา 

ควรมีการลดข้ันตอนในการเบิกจายทุนวิจัยตาง ๆ เพ่ือให เกิดความคลองตัวมากข้ึน เนนการเชื่อมโยงกับ

ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหอาจารยทำวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมได 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูท่ีไดรับการยอมรับจากบุคลากรในสำนักในระดับ

ดี ขอแนะนำเพ่ิมเติมคือ ควรตองพยายามแสวงหาแหลงทุนจากภายนอกใหมากข้ึน โดยการเพ่ิมขีด

ความสามารถของนักวิจัยในคณะตาง ๆ ใหมีขีดความสามารถในการขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตาง ๆ ได

มากข้ึน รวมท้ังการกำหนดมาตรการเพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ สามารถครองอันดับตน ๆ ดานการวิจัยของกลุม

ราชภัฏไดตอไป 

2. การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอยูในระดับดีมาก ท้ังนี้ มีขอสังเกตคือ

ผูใชบริการหรือกลุมเปาหมายไดแกอาจารย ซ่ึงนาจะไดรับการตอบสนองหรือใหบริการอยางเหมาะสม สถาบัน

สามารถใหบริการแกผูใชบริการไดตามหนาท่ีท่ีเหมาะสม 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจำสถาบัน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอสถาบันและมหาวิทยาลัย   อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง   ณ วันสิ้นปงบประมาณ ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 1 ดาน คือ ความเสี่ยงดาน

การดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน  1 ประเด็นความเสี่ยง คือ โครงการบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแตตนน้ำ 

กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยไดจัดทำระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยง    มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู แนว

ทางแกไข และผลการดำเนินงาน  แตไมสามารถดำเนินการไดเพราะสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดระบบการ

ควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 

5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  การประเมินความเสี่ยง 4 

หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และการติดตามประเมินผล 

2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการกำกับ ติดตาม และ

ประเมินผลอยางตอเนื่อง เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการแกไขเพ่ือลด

ความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 4 การบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปตามหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับ   

โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการท่ีชัดเจนทุกข้ันตอน  วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   ผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ  มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง  อยางไรก็ตามควรทบทวนปญหาและอุปสรรค ในประเด็นความเสี่ยงท่ีไมสามารถดำเนินการได  เพ่ือ

พิจารณากำหนดแนวทางแกไขใหการจัดการความเสี่ยงบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 

2. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธ

กิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปน

บรรทัดฐานในการดำเนินงานของหนวยงาน 

3. ควรเรงรัดจัดทำคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงาน ท่ีระบุวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอนตามองคประกอบตาง ๆ อยางเปน

รูปธรรม พรอมกำหนดหลักฐานอางอิงเพ่ือการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง   

ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน สงผลใหการดำเนินงานตามแผนงานท่ีกำหนดไวบรรลุ

เปาหมายหรือสูงกวา ในทุกประเด็นยุทธศาสตร 

 

สวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนัก ตามความเห็น

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานในตำแหนงผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้ 

สวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันตามแผนยุทธศาสตร 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดำเนินการประชุมทบทวนพิจารณาผลการดำเนินงานตัวบงชี้

เพ่ิมเติมทุกตัวชี้วัด เพ่ือกำหนดมาตรการและแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไก การกำกับติดตามการ

ดำเนินงานตัวบงชี้ใหบรรลุตามเปาหมาย โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากร พรอมท้ังติดตามการ

ดำเนินงานผานการประชุมประจำสัปดาหของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงจากการประเมินผลการดำเนินงานตัว
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บงชี้เพ่ิมเติมของแผนยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวา ผลการ

ประเมินตัวบงชี้เพ่ิมเติมบรรลุเปาหมาย 6 ตัวบงชี้ จากจำนวนตัวบงชี้ท้ังหมด 7 ตัวบงชี้ 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมทบทวนวิธีและข้ันตอนการดำเนินงานใหเหมาะสมกับ

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน เชน การรับ-สง

เอกสารผานระบบออนไลน, การประชุม/สัมมนาผานระบบออนไลน, จัดโครงการในรูปแบบออนไลน เปนตน 

ซ่ึงจากการประเมินผลการดำเนินงานตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ในเชิงปริมาณ พบวา ผลการประเมินตัวบงชี้เพ่ิมเติมบรรลุเปาหมาย 19 ตัวบงชี้ จากจำนวนตัว

บงชี้ท้ังหมด 21 ตัวบงชี้ และในเชิงคุณภาพ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา อยูในระดับมากท่ีสุด 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการเพ่ือใหสอดคลองกับ

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการจัดแบบออนไซต (onsite) 

เปนรูปแบบออนไลน (online) ซ่ึงจากการปรับรูปแบบการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการในรูปแบบออนไลน 

สงผลใหการใชจายงบประมาณนอยกวาท่ีจัดทำคำขอไว บางโครงการมีงบประมาณเหลือ เชน โครงการการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ และโครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัย เปนตน 

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการปรับปรุงระบบบริหารงานและการบริหารใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน เชน การปรับปรุงกระบวนการขอจริยธรรมในการวิจยั การใหบริการเปนรูปแบบออนไลน เชน การรับ-

สงเอกสาร, การประชุม/สัมมนา ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนาไดผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมี

ตอการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา อยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้กระบวนการขอจริยธรรมในการ

วิจัยมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมทบทวนจัดทำแผนปฏิบัติการรายป 2564-2567 เพ่ือให

การดำเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาสงเสริมสนับสนุนคณาจารยในดานการจัดทำขอเสนอ

โครงการวิจัยใหมีคุณภาพ  ดานการกำกับติดตามและการใหความชวยเหลือในการทำวิจัย สรางแรงจูงใจใน

การพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับ Top 10 และสงเสริมสนับสนุนใหเกิดนักวิจัยหนา

ใหม โดยการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนาโครงรางการวิจัย จัด

ใหมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนผูใหคำปรึกษาในการทำวิจัย จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพในวารสาร

ท้ังระดับชาติ และนานาชาติ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากท้ังภายในและ

ภายนอก เปนเงินท้ังสิ้น 49,329,153 บาท และมีผลงานวิจัยท่ีไดเผยแพรท้ังระดับชาติจำนวน 76 เรื่อง และ

นานาชาติจำนวนท้ังสิ้น 55 เรื่อง 

 



 

146 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาสรางความเขาใจใหบุคลากรภายในสถาบันตระหนักถึงการ

ประเมินผลท่ีเปนรูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

และแกไขปรับปรุงขอบกพรอง โดยการประชุมชี้แจงสรางความเขาใจใหบุคลากรภายในสถาบัน พรอมท้ัง

ติดตาม ประเมินผลเปนระยะ เพ่ือใหสามารถแกไขปรับปรุงขอบกพรองไดอยางทันทวงที เพ่ือใหการดำเนินงาน

เปนไปตามแนวทางระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีกำหนดไว 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานงานกับผู รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ในการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไกการควบคุมภายในระดับสถาบัน 

และจัดประชุมทบทวนปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหสอดคลองกับ

เกณฑการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 5 การดำเนินงาน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563             

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินสวนท่ี 1-5 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาไปจำนวน 9 ขอ แลวนั้น สถาบันวิจัย

และพัฒนาไดใหความเอาใจใสเปนอยางดี ศึกษาความเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวแลวมีโครงการ/กิจกรรม 

เพ่ือดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดรับกับความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ทุกขอ ซ่ึงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวก็อยูในระดับดีท้ังสิ้น 

2. หากมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดังกลาวขางตน เพ่ือใหทราบผลการดำเนินงานวา

สามารถพัฒนาหรือลดหรือแกปญหาอุปสรรค ตามความเหน็ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดหรือไม 

เพียงใด ก็จะทำใหการดำเนินงานสวนท่ี 5  นี้ เปน Action “A” ในวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ท่ี

สมบูรณอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล       

การดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ  

เพ่ือนำขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไปพัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให

เหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 
2. ควรพัฒนาแนวทางการจัดหารายไดเพ่ิมจากกิจกรรมทางดานวิจัยและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ นวัตกรรมตางๆ ใหมากข้ึน เพราะมีแนวโนมวางบประมาณของมหาวิทยาลัยจะลดลง ดวยการ

เตรียมความพรอมดานบุคลากร และพัฒนาเครือขายในการทำงานใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
3. ควรนำเสนอมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการใน

ดานตางๆ ปรับปรุงระบบการเบิกจายทุนวิจัยใหเกิดความคลองตัวมากข้ึน 
4. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ใหมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตอง

ตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมท้ังจัดทำคูมือการ

บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน 
5. ควรสนับสนุนงานวิจัยใหเพ่ิมข้ึนทุกคณะ โดยเฉพาะการวิจัยทางดานสังคมศาสตร 
6. ควรประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีสำนักดำเนินการเพ่ือพัฒนาสำนักตามความเห็นและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวเม่ือปงบประมาณกอน เพ่ือทราบไดวาเม่ือ

ดำเนินการแลวใหผลเปนประการใด มากนอยเพียงใด อยางจริงจังมากข้ึน 
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12. สถาบันภาษา 

ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช (3.49) 

 

สวนท่ี 1 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก/สถาบันตามแผนปฏิบัติราชการ อยูในระดับ พอใช (3.44) 

สถาบันภาษาไดดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ตาม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 3 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จำนวน 12 

ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50 ของจำนวนตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50 ของ

จำนวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 6 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด 

แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 1 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 100 ตัวชี้วัด ไดแก KR 1.3 ประชาชน/

บุคลากรไดรับการเพ่ิมพูนทักษะใหม จากหลักสูตร non-degree 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด ต่ำ

กวาเปาหมาย  4 ตัวชี้ วัด ไดแก KPI 1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอความพรอมของหองเรียน 

หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนท่ีพรอมใช รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติ KPI 1.9 

บทเรียนออนไลน KPI 1.11 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานมาตรฐาน CEFR/ TOEIC/ TOEFL และ KPI 1.15 

บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภาคตะวันตก จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวชี้วัด แสดง

รายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข  มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลัก

ธรรมาภิบาล เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 

3 ตัวชี้วัด ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด KPI จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวชี้วัด ต่ำ

กวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 4.3 ปรับโครงสรางพ้ืนฐานและการบรกิารท่ีรวดเร็วรองรับการเปลีย่นแปลง 

 ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา    

1 ตัวชี้วัด 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 1 ผลการดำเนินงาน    

ตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันภาษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มีระบบและกลไกในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีสถาบันภาษาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ไดผลการดำเนินงานบรรลุ

ตามเปาหมายหรือสูงกวา หลายตัวชี้วัด รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสถาบันภาษา ท่ีมีผลการดำเนินงานบรรลุ

ตามเปาหมายหรือสูงกวาทุกตัวชี้วัด นอกจากนี้คาเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว เม่ือเปรียบเทียบกับผลการ

ดำเนินงาน อาจสูงหรือต่ำเกินไปจนไมเกิดแรงกระตุนใหมีการพัฒนาอยางเต็มท่ี ผูบริหารและผูเก่ียวของควร

ทบทวนคาเปาหมายและผลการดำเนินงานเพ่ือกำหนดคาเปาหมายตามตัวชี้วัดในแตละประเด็นยุทธศาสตร ให

สมดุลสอดคลองกับความรูความสามารถในการดำเนินการเชิงรุก  นำไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน    

2. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล    

การดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสถาบันภาษาตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือ

สิ้นสุดโครงการ   วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงใหหมดไป หรือลดความ

เสี่ยงท่ีสงผลเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และนำขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไปพัฒนา

กลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึนทุกตัวชี้วัด 

3. ควรเรงรัดกำหนดแนวทางเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตร ท่ี สถาบันภาษาไมสามารถดำเนินการตามแผนงาน ท่ีกำหนดไวได  แต มีความจำเปน                 

ตอการพัฒนาการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับรวมมือรวมใจกันดำเนินการ     

และประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ อยูในระดับ พอใช (2.53) 

1. สถาบันภาษาไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 88.76 งบประมาณ

เงินรายไดรอยละ 11.24  

2. สถาบันภาษาไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน รอยละ 8.04 รายจายตาม

ภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 91.96 โดยไดรับงบประมาณในภาพรวมเนนตามภารกิจยุทธศาสตรสวนใหญเปน

ดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ รอยละ 98.52  และดานผลิตมหาวิทยาลัย

แหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รอยละ 1.48   

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 69.66  โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 65.85 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 99.74 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.20 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจายไดรอยละ 69.66  

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 80.00 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการ

ไดรอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายไดดำเนินการได รอยละ 75.00 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 2 ประสิทธิภาพ    

และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของสถาบันภาษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ผลการดำเนินงานในดานประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณของสถาบัน

อยูในระดับพอใช โดยสถาบันภาษาไดดำเนินกิจกรรมโครงการไดรอยละ 80.00 และบรรลุเปาหมายตาม

ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรรอยละ 50.00 และใชจายงบประมาณไดรอยละ 69.66  

2. ควรมีการกำกับและวิเคราะหโครงการกิจกรรมของสถาบันท่ีทำไดถึงรอยละ 80 แตยัง

บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตรนอยและการเบิกจายงบประมาณไดนอย ซ่ึงท้ังสามสวนนี้มี

ความสัมพันธกันอยางมาก 

3. ควรพัฒนาแนวทางการจัดหารายไดเพ่ิมดวยการจัดโครงการหารายไดตางๆ ใหมากข้ึนจาก

การบริการ การฝกอบรม การเปดคาย การพัฒนานวัตกรรมทางภาษา ท้ังท่ีเพ่ือหารายไดเขามหาวิทยาลัยอีก

ทางหนึ่ง 
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สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ อยูในระดับ ดี (4.22) 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยใชแบบสอบถาม 

พบวาผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยรวม อยูในระดับดี         

มีคุณลักษณะเดน 3 ดานไดแก บุคลิกสวนบุคคล ความเปนผูนำ และ ความสามารถในการบริหารจัดการ     

โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. บุคลิกสวนบุคคล เปนผูท่ีมีความขยันและตั้งใจทำงาน ทุมเทความสามารถ อุทิศตน        

ในการทำงาน มีความรู ความสามารถเหมาะสม รวมท้ังอัธยาศัยดีงาม 

2. ความเปนผูนำ เปนผู ท่ีมีวิสัยทัศน มีความคิดสรางสรรค สามารถบริหารจัดการ           

และแกปญหาไดดี 

3. ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคลให

ดำเนินการตามนโยบายไดเปนอยางดี 

สวนจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และ ความสามารถในการ

บริหารงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชน อาคารสถานท่ีท่ีควรให

พรอมบริการผูรับบริการจำนวนมาก สถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมท้ังระบบสาธารณูปโภค เปนตน  

2. ดานความสามารถในการบริหารงาน เชน แนวทางและทิศทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน/ 

ระบบการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตน 

 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการ โดยการสัมภาษณ 

นาชื่นชมท่ีขอมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณในประเด็นคุณภาพจากการบริหารงานของ

ผูอำนวยการสถาบันภาษาจากกลุมบุคคลท้ัง 4 กลุม มีความเห็นท่ีพึงพอใจผูอำนวยการสถาบันภาษาในระดับ

มากท่ีสุด ถึง 2 กลุม รองลงมาคือมากและปานกลาง โดยมีความสำเร็จท่ีเปนรูปธรรมสอดคลองกันท้ังของ

ผูอำนวยการสถาบันภาษาและกลุมท่ีเก่ียวของ คือมีการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของสถาบันภาษาไดครบถวน 

แมจะมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด สิ่งท่ีเปนจุดเดนของสถาบันภาษามากท่ีสุด ก็

คือการเรงรัดการผานเกณฑดานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปสุดทาย และนักศึกษาตกคางใหสามารถยื่นจบ

การศึกษาไดมากข้ึน โดยใชกลยุทธหลายอยางเพ่ือจูงใจใหนักศึกษาเกิดความกระตือรือรน ผูอำนวยการสถาบัน

ภาษามีวิธีการและใหความพยายามในการพัฒนาความเจริญกาวหนาของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน เพ่ือใหไดเลื่อนสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน บริหารจัดการงบประมาณท่ีมีอยูอยางคุมคาในการจัดซ้ือซอฟตแวร

ท่ีจำเปนสำหรับการฝกภาษา ในสวนของปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเกิดข้ึน 

ผูอำนวยการสถาบันภาษาเห็นวาเปนอุปสรรคสำคัญทำใหขาดโอกาสในการดำเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 

ท่ีดี เชนการไปอบรมและพัฒนาภาษายังตางประเทศ กิจกรรมท่ีสรางแรงจูงใจและสนุกสนานแทบไมสามารถ

ปฏิบัติได นักศึกษาขาดโอกาสในการเขามารวมกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง และในประการสำคัญ

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการจัดการเรียนการสอนและการ
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ทดสอบมีประสิทธิภาพลดลง ซ่ึงทางสถาบันภาษาก็พยายามแกปญหาตาง ๆ ทุกวิถีทางเทาท่ีจะสามารถกระทำ

ได ซ่ึงก็ไดรับการยอมรับและการชมเชยจากผูใชบริการ คือ สถาบันภาษามีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม

สะสมคะแนนใหกับนักศึกษา ทำใหลดแรงกดดันท่ีนักศึกษาเคยแจงวาเปดลงทะเบียนเพียงไมก่ีนาทีก็เต็มแลว 

ทำใหเสียโอกาส ซ่ึงทางสถาบันภาษาไดมีการเพ่ิมรอบการจัดกิจกรรม โดยใชงบท่ีเหลือจากบางโครงการท่ีไม

อาจทำไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาใชในการจัดกิจกรรมสะสม

คะแนน สำหรับปญหาและสิ่งท่ีสถาบันภาษาตองการใหมหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ก็คือ ระบบแอร ระบบน้ำ 

การซอมแซมอาคารหรือสิ่งกอสรางท่ีใชเวลามาก สรางหองสำหรับศูนยการเรียนรูใหมากข้ึน เพ่ือรองรับ

นักศึกษาทุกชั้นปท่ีตองการผานเกณฑดานภาษาอังกฤษนับเปน 1,000 คน ในแตละวัน ในสวนท่ีสถาบันภาษา

ตองแกไขเรงดวน ก็คือเรื่องของความสะอาดของหองน้ำ หองเรียน และสำนักงาน การเพ่ิมอัตรากำลังของ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจัดบรรยากาศของสถาบันท่ีเอ้ือตอการเรียนรูพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น

ในการจัดกิจกรรมของสถาบัน 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพ     

การบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันภาษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การดำเนินงานสวนใหญเปนไปไดดวยดี อยางไรก็ตามคะแนนคุณภาพการบริหารลดลงมา

ตามลำดับ ควรหาสาเหตุและปรับปรุงรูปแบบการบริหาร 

2. การดำเนินงานของสถาบันภาษา จัดอยูในระดับดี สามารถใหบริการแกผูใชบริการไดตาม

หนาท่ีท่ีเหมาะสม 
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สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณพ.ศ.2564 สถาบันภาษาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน 

ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอสถาบันและมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง        

ณ วันสิ้นป งบประมาณ ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 1 ดาน   1 ประเด็นความเสี่ยง คือ             

การดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน โดยไดจัดทำระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงนั้น  มีการระบุความเสี่ยงท่ี

เหลืออยู แนวทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซ่ึงพบวาจากการกำหนดแนวทางแกไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ี

เหลืออยูสามารถลดระดับความเสี่ยงใหนอยลงได 

ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสถาบันภาษา มีการจัดระบบการควบคุม

ภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 

องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 หลักการ การประเมินความเสี่ยง 4 

หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และการติดตามประเมินผล 

2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการกำกับ ติดตามและ

ประเมินผลอยางตอเนื่อง เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการแกไขเพ่ือลด

ความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในใหรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 4 การบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในของสถาบันภาษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปตามหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับ     

โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการท่ีชัดเจนทุกข้ันตอน วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ  มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง  อยางไรก็ตามควรทบทวนปญหาและอุปสรรคท่ีทำใหความเสี่ยงยังเหลืออยูในประเด็นความเสี่ยง เพ่ือ

พิจารณากำหนดแนวทางแกไขใหการจัดการความเสี่ยงบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 

2. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากผูรับผิดชอบการดำเนินการตามพันธ

กิจทุกคนตองมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรวมกันสรางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปน

บรรทัดฐานในการดำเนินงานของหนวยงาน 
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3. ควรเรงรัดจัดทำคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวยงาน ท่ีระบุวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอนตามองคประกอบตาง ๆ อยางเปน

รูปธรรม พรอมกำหนดหลักฐานอางอิงเพ่ือการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง   

ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน สงผลใหการดำเนินงานตามแผนงานท่ีกำหนดไวบรรลุ

เปาหมายหรือสูงกวา ในทุกประเด็นยุทธศาสตร 

 

สวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนัก ตามความเห็น

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในระดับ ดี (4.00) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันภาษาไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ในตำแหนงผูอำนวยการสถาบันภาษาท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันตามแผนยุทธศาสตร 

1. รองผูอำนวยการสถาบันภาษารับผิดชอบ ดูแลและติดตามการทบทวนแผนการปรับปรุง

ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย โดยการปรับแนวทางพัฒนาตัวชี้วัดท่ีต่ำวาเปาหมาย ไดแก 

บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ รายไดจากการบริหารทรัพยสิน และรอยละการใชจายงบประมาณ

นอกจากนั้นก็ไดดำเนินกิจกรรม/โครงการตางๆ ดังนี้ 

    1) เพ่ิมการมอบทุนรับซอฟตแวรเสริมทักษะและเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศึกษาและอาจารย ซ่ึงนักศึกษากลุมท่ีไดรับซอฟตแวร X-Reading มีพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษดี

ข้ึน รอยละของบัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ ในปงบประมาณ 2564 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 12.15 

จากรอยละ 9.44 ในปงบประมาณ 2563 

     2) จัดทำแผนปฏิบัติการบริการวิชาการเพ่ือหารายไดโดยเพ่ิมหลักสูตรการอบรม

ระยะสั้น โดยรายไดจากการบริหารทรัพยสิน ท่ีมาจากการบริการวิชารวม 194,400 บาท และจาก

คาลงทะเบียนการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาจีนเปนเงิน 953,000 บาท รวมท้ังสิ้น 1,147,400 บาท ลดลง

จากปงบประมาณ 2563 (1.32 ลานบาท) เนื่องจากไมสามารถเปดศูนยสอบ TOEFL ITP ได และนักศึกษาจีน

ไมสามารถเดินทางมาเรียนได  

    3) ประชุมทบทวนและติดตามการเบิกจายงบประมาณเปนประจำทุกเดือน ทำใหผล

การใชจายงบประมาณเดือนสิงหาคมเปนไปตามเปาหมาย  

2. สถาบันประสานงานกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการกำหนดตัวชี้วัดตาม

พันธกิจ เพ่ือกำหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของสถาบันภาษา 

3. สถาบันภาษาจัดประชุมทบทวนระบบและกลไกการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เพ่ือ

ปรับระบบการดำเนินงาน ในชวงท่ีมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       

(COVID – 19) เชน ยกเลิกกิจกรรมท่ีไมสามารถทำได (พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในตางประเทศ) เพ่ิมการ
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อบรมและกิจกรรม และเพ่ิมจำนวนผูรวมกิจกรรมใหสามารถรับนักศึกษาไดมากข้ึน ซ่ึงทำใหสถาบันภาษา

สามารถบริหารจัดการงบประมาณไดดีข้ึน นักศึกษาสามารถรวมกิจกรรมไดมากข้ึน 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

1. ทีมบริหารสถาบันภาษาทบทวนแผนการดำเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ตามสถานการณทุก

เดือน มีการติดตามการขออนุมัติดำเนินกิจกรรมใหเปนไปตามแผน กำหนดใหเบิกจายงบประมาณทันทีหลัง

เสร็จสิ้นกิจกรรม รายงานผลการใชงบประมาณทุกเดือน ซ่ึงทีมบริหารสถาบันภาษาจะวิเคราะหผลการ

ดำเนินงานของฝายตางๆ และปรับรูปแบบใหเหมาะสมและสามารถสนองความตองการของผูรับบริการได 

เรงรัดการขออนุมัติโครงการและการเบิกจายใหเร็วท่ีสุด กำหนดใหงานการเงินรายงานผลการเบิกจาย

งบประมาณทุกเดือน โดยแยกตามลักษณะกิจกรรม และจัดประชุมบุคลากรเพ่ือใหเห็นภาพรวมของการ

เบิกจายและกระตุนใหเกิดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย ทำใหสถาบันภาษามีผลการใชจายงบประมาณ

เดือนสิงหาคมเปนไปตามเปาหมาย คือ งบประมาณแผนดิน รอยละ 98.30 งบประมาณรายได รอยละ 99.65 

2. ทีมบริหารสถาบันภาษาทบทวนการดำเนินงานยุทธศาสตรท่ี 2 ท่ีเก่ียวกับการเรียนการ

สอน และยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวิชาการเพ่ือหารายได และใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบพัฒนางานในท้ังสอง

ยุทธศาสตรใหมีความเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ประชุม

คณะกรรมการบริการวิชาการเพ่ือหารายได รวมท้ังมีการพัฒนารายวิชาการศึกษาท่ัวไปภาษาอังกฤษใหมีความ

สอดคลองและเปนไปในทางเดียวกัน โดยเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกปฏิบัติ มีการจัดทำ

หลักสูตรอบรมระยะสั้นเพ่ิมเติม เชน ภาษาพมา/กัมพูชาเพ่ือพนักงานสืบสวน ภาษาพมา/กัมพูชาเพ่ือบุคลากร

ทางการแพทย English for International Communication แลวประชาสัมพันธทางเว็บไซต สื่อออนไลน 

และหนวยงาน/บริษัทท่ีอาจมีความสนใจ 

สวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

1. สถาบันภาษาไดดำเนินการปรับปรุง- สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกและบริเวณโดยรอบ

สำนักงานและแจงมหาวิทยาลัยใหดำเนินการซองแซม/ปรับปรุงใหพรอมใชงาน ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดำเนินการ

ปรับปรุง/ซอมแซมสภาพแวดลอมใหพรอมใชบางสวน แตยังมีสวนท่ียังรอการซอมแซมอยูบาง 

2. สถาบันภาษาแตงตั้งคณะกรรมการตามประเภทกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา มีการจัด

ประชุมคณะกรรมการทุกชุดเพ่ือกำหนดปฏิทินกิจกรรมและแนวปฏิบัติในการรับสมัคร การทำกิจกรรมและ

การประเมินผล รวมท้ังปรับปฏิทินกิจกรรมรายเดือนหรือรายไตรมาส ปรับรูปแบบการรับสมัครผูเขารวม

กิจกรรม ซ่ึงทำใหผลการดำเนินงานบรรลุผลในระดับหนึ่ง มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม (จริง) มากข้ึน และลด

ความซ้ำซอนของกิจกรรมท่ีจัดเวลาเดียวกัน 

3. ศึกษาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยดานการสงเสริมใหอาจารยมีทักษะภาษาอังกฤษท่ี

สูงข้ึนและเสนอแผนการดำเนินงานงบประมาณ ป 2565 เชน โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ

อาจารย จำนวน 8 โครงการ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภาษาและศูนยทดสอบความสามารถดานภาษา 2 

โครงการ โครงการจัดตั้งศูนยภาษาจีน แหลงเรียนรูภาษาในประเทศอาเซียน และเพ่ิมหลักสูตรอบรม  
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สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. ทีมบริหารสถาบันภาษาดำเนินการทบทวนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของ

สถาบันในปงบประมาณ 2563 เพ่ือวิเคราะหและสรุปประเด็นความเสี่ยง และหาแนวทางในการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ือทำใหความเสี่ยงลดลง ซ่ึงกอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน คณะกรรมการบริหาร

สถาบันไดดำเนินการทบทวนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมท่ีไดทำในปงบประมาณ 2563 เพ่ือวิเคราะห

และสรุปประเด็นความเสี่ยง และหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเพ่ือทำใหความเสี่ยงลดลง 

2. สถาบันภาษาดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ

เสี่ยงประจำปงบประมาณ 2564 เพ่ือวิเคราะหและสรุปประเด็นความเสี่ยงและวางแนวทางการดำเนินงาน

ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดประชุมรวมกันเพ่ือ

วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการดำเนินงานของสถาบัน และวางแผนควบคุมการ

ดำเนินงานใหเปนไปตามระบบและกลไก จากนั้นคณะกรรมการฯ จะติดตามการดำเนินงานของหนวยงานยอย

ท่ีประเมินความเสี่ยงวาจะเกิดข้ึนมากท่ีสุด และรายงานการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามไตรมาศเพ่ือ

สรุปอุปสรรค ปญหา และดำเนินการควบคุมหาแนวทางลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

3. สถาบันภาษาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันภาษาเพ่ือสรุปผลการ

ดำเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแกไขระบบ และกลไกในการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงเพ่ือเสนอตอ คณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ขอคำแนะนำ และนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน

ตอไปความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และ

สถาบัน ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาทุกเดือนทำใหมีการรายงานผลการจัดโครงการ

และกิจกรรมตามไตรมาสท่ีกำหนด โครงการบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินงานและสามารถควบคุมความ

เสี่ยงไดมากข้ึน 

4. บุคลากรสถาบันเขารวมเปนคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือติดตามการกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง รับทราบนโยบาย 

หลักการ และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำใหสถาบันภาษาสามารถจัดเก็บขอมูลท่ีถูกตองตาม

หลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินสวนท่ี 5 การดำเนินงาน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษาท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563             

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดใหความเห็น         

และขอเสนอแนะจากผลการประเมินสวนท่ี 1-5 ของสถาบันภาษาไปจำนวน 10 ขอ แลวนั้น สถาบันภาษาได

ใหความเอาใจใสเปนอยางดี ศึกษาความเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวแลวมีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดำเนินงาน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดรับกับความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

ทุกขอ ซ่ึงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวก็อยูในระดับดีท้ังสิ้น 

2. หากมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดังกลาวขางตน เพ่ือใหทราบผลการดำเนินงานวา

สามารถพัฒนาหรือลดหรือแกปญหาอุปสรรค ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดหรือไม 

เพียงใด ก็จะทำใหการดำเนินงานสวนท่ี 5  นี้ เปน Action “A” ในวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ท่ี

สมบูรณอยางแทจริง 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของสถาบันภาษา 

1. ควรกำหนดมาตรการใหผูบริหารและผูเก่ียวของกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล การ

ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย รวมท้ังตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ตั้งแตเริ่มดำเนินการ ระหวางดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ  เพ่ือนำ

ขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลไปพัฒนากลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให

เหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 

2. ควรพัฒนาแนวทางการจัดหารายไดเพ่ิมดวยการจัดโครงการหารายไดตางๆ ใหมากข้ึนจาก

การบริการ การฝกอบรม การเปดคาย การพัฒนานวัตกรรมทางภาษา เพ่ือหารายไดเขามหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 

3. ควรกำหนดระบบและกลไกการพัฒนาการดำเนินพันธกิจของสถาบันภาษาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใหบริการแกผูมีสวนเก่ียวของสงผลใหระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสูงข้ึน 

4. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ ในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ใหมีความชัดเจนและความเขาใจท่ีถูกตอง

ตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมท้ังจัดทำคูมือการ

บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินพันธกิจของหนวยงาน 

5. ควรประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีสำนักดำเนินการเพ่ือพัฒนาสำนักตามความเห็นและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีใหไวเม่ือปงบประมาณกอน เพ่ือทราบไดวาเม่ือ

ดำเนินการแลวใหผลเปนประการใด มากนอยเพียงใด อยางจริงจังมากข้ึน 
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สรุปคะแนนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน 

สวนที่ 1  

ผลการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตรฯ 

 

 

(เต็ม 30 คะแนน) 

สวนที่ 2 

ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิลการใช

จายงบประมาณฯ 

 

 

(เต็ม 25 คะแนน) 

สวนที่ 3 

ประเมินคุณภาพ

การบริหารงานะ

ของผูบริหาร 

 

 

(เต็ม 20 คะแนน) 

สวนที่ 4  

การบริหารความ

เสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

 

 

(เต็ม 10 คะแนน) 

สวนที่ 5 

การดำเนินการ

พัฒนาทองถ่ิน

กรณีศึกษา... 

 

 

(เต็ม 10 คะแนน) 

สวนที่ 6 

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

ที่ใหไวในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนนรวม 

(เต็ม 100 

คะแนน) 

ระดับคะแนน  

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับมหาวิทยาลยั 
25.23 

(4.21) 

19.37 

(3.87) 

17.24 

(4.31) 

8.00 

(4.00) 

9.75 

(4.88) 

4.00 

(4.00) 
83.59 4.18 ดี 
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สรุปคะแนนผลการดำเนินงานของคณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน 

สวนที่ 1  

ผลการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตรฯ 

 

 

(เต็ม 35 คะแนน) 

สวนที่ 2 

ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิลการใช

จายงบประมาณฯ 

 

 

(เต็ม 25 คะแนน) 

สวนที่ 3 

ประเมินคุณภาพ

การบริหารงาน

ของผูบริหาร 

 

 

(เต็ม 20 คะแนน) 

สวนที่ 4  

การบริหารความ

เสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

 

 

(เต็ม 10 คะแนน) 

สวนที่ 5 

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

ที่ใหไวในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนนรวม 

(เต็ม 100 

คะแนน) 

ระดับคะแนน  

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

1. คณะครุศาสตร 
29.17 

(4.17) 

15.65 

(3.13) 

21.35 

(4.27) 

8.00 

(4.00) 

4.00 

(4.00) 
78.17 3.91 ดี 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
28.75 

(4.11) 

19.39 

(3.88) 

21.51 

(4.30) 

8.00 

(4.00) 

4.00 

(4.00) 
81.65 4.08 ดี 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
30.00 

(4.29) 

18.30 

(3.66) 

21.82 

(4.36) 

8.00 

(4.00) 

4.00 

(4.00) 
82.12 4.11 ดี 

4. คณะวิทยาการจัดการ 
31.92 

(4.56) 

22.64 

(4.53) 

19.99 

(4.00) 

8.00 

(4.00) 

4.00 

(4.00) 
86.55 4.33 ดี 

5. คณะพยาบาลศาสตร 
33.33 

(4.76) 

24.98 

(5.00) 

23.34 

(4.67) 

8.00 

(4.00) 

4.00 

(4.00) 
93.65 4.68 ดีมาก 
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รายงานการติด
ต
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รวจสอบ และป

ระเมินผ
ลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ สํานัก
 และสถ

าบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นค
รปฐม ประจําปีงบประมาณ

 พ
.ศ

. 2564  

 

สรุปคะแนนผลการดำเนินงานของสำนักและสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน 

สวนที่ 1  

ผลการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตรฯ 

 

 

(เต็ม 35 คะแนน) 

สวนที่ 2 

ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิลการใช

จายงบประมาณฯ 

 

 

(เต็ม 25 คะแนน) 

สวนที่ 3 

ประเมินคุณภาพ

การบริหารงาน

ของผูบริหาร 

 

 

(เต็ม 20 คะแนน) 

สวนที่ 4  

การบริหารความ

เสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

 

 

(เต็ม 10 คะแนน) 

สวนที่ 5 

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

ที่ใหไวในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนนรวม 

(เต็ม 100 

คะแนน) 

ระดับคะแนน  

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

6. สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
31.67 

(4.52) 

18.21 

(3.64) 

19.22 

(3.84) 

8.00 

(4.00) 

4.00 

(4.00) 
81.10 4.06 ดี 

7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31.67 

(4.52) 

20.37 

(4.07) 

21.72 

(4.34) 

8.00 

(4.00) 

4.00 

(4.00) 
85.76 4.29 ดี 

8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
25.00 

(3.57) 

21.39 

(4.28) 

21.11 

(4.22) 

8.00 

(4.00) 

4.00 

(4.00) 
79.50 3.98 ดี 

9. สำนักคอมพิวเตอร 
30.71 

(4.39) 

18.23 

(3.65) 

21.35 

(4.27) 

8.00 

(4.00) 

4.00 

(4.00) 
82.29 4.11 ดี 

10. สถาบันวิจยัและพัฒนา 
33.57 

(4.80) 

23.40 

(4.68) 

21.64 

(4.33) 

8.00 

(4.00) 

4.00 

(4.00) 
90.61 4.53 ดีมาก 

11. สถาบันภาษา 
24.11 

(3.44) 

12.65 

(2.53) 

21.09 

(4.22) 

8.00 

(4.00) 

4.00 

(4.00) 
69.85 3.49 พอใช 

 

 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

จงัหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท 0 3410 9300  โทรสาร 0 3426 1048
E-mail : rajabhat@npru.ac.th  Website : www.npru.ac.th

85 ถนนมาลัยแมน อาํเภอเมอืงนครปฐม
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	ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 5 การดำเนินงาน       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	ส่วนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับ ดี (4.29)
	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน    ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับ ดี (3.66)
	1. คณะมีการดำเนินโครงการต่างๆ ได้มากถึงร้อยละ 97.06 โดยมีผลการบรรลุตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้น้อยเพียงร้อยละ 68.00 เท่านั้น และงบประมาณได้ใช้ไปทั้งสิ้นร้อยละ 82.93 ทำให้ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับควรปรับปรุง  คณะจึงควรให้ความส...
	2. งบประมาณที่คณะได้รับมีแนวโน้มลดลงทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จึงควรวางแผนงานในการหารายได้เพิ่มขึ้น  เช่น การฝึกอบรมระยะสั้นให้กับหน่วยงานในท้องถิ่นตามความต้องการ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งระบบ On site ระบบ Online และอื่นๆ ที่เหมาะสมกั...
	ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี อยู่ในระดับ ดี (4.36)
	(ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์)
	(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ  นาถวรานันต์)
	ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ดี (4.00)
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ           โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการที่ชัดเจนทุกขั้นตอน  วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   ผู้บริหารและบุค...
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 5 การดำเนินงาน       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	5. คณะวิทยาการจัดการ
	ส่วนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับ ดีมาก (4.56)
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน    ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับ ดีมาก (4.53)
	1. คณะมีการดำเนินโครงการต่างๆ ได้มากถึงร้อยละ 96.61 โดยมีผลการบรรลุตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ร้อยละ 80.95 และงบประมาณได้ใช้ไปทั้งสิ้นร้อยละ 92.75 นับว่าประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ดีมาก
	2. งบประมาณที่คณะได้รับมีแนวโน้มลดลงทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จึงควรวางแผนงานในการหารายได้เพิ่มขึ้น  เช่น การฝึกอบรมระยะสั้นให้กับหน่วยงานในท้องถิ่นตามความต้องการ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งระบบ On site ระบบ Online และอื่นๆ ที่เหมาะสมกั...
	ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี อยู่ในระดับ ดี (4.00)
	ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ดี (4.00)
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ  โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการที่ชัดเจนทุกขั้นตอน  วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัต...
	ส่วนที่ 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามความเห็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับ ดี (4.00)
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 5 การดำเนินงาน       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	6. คณะพยาบาลศาสตร์
	ส่วนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับ ดีมาก (4.76)
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน    ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับ ดีมาก (5.00)
	1. คณะมีการดำเนินโครงการต่างๆ ได้ครบทุกโครงการ โดยมีผลการบรรลุตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ร้อยละ 90.48 และงบประมาณได้ใช้ไปทั้งสิ้นร้อยละ 95.07 นับว่าคณะมีผลการใช้จ่ายงบประมาณได้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี ทำให้ประสิทธิภาพแ...
	ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี อยู่ในระดับ ดีมาก (4.67)
	ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ดี (4.00)
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ            โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการที่ชัดเจนทุกขั้นตอน  วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   ผู้บริหารและบุ...
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 5 การดำเนินงาน       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	7. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	ส่วนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก/สถาบันตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับ ดีมาก (4.52)
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน    ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับ ดี (3.64)
	ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการ อยู่ในระดับ ดี (3.84)
	ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ดี (4.00)
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 5 การดำเนินงาน       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	4. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ให้มีความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดทำค...
	ส่วนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก/สถาบันตามแผนยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับ ดีมาก (4.52)
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน    ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับ ดี (4.07)
	1. ผลการดำเนินงานในด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับที่ดี โดยสำนักได้ดำเนินกิจกรรมโครงการได้ร้อยละ 75.00  และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ถึงร้อยละ 83.33 โดยใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 91.59
	2. ควรจะดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนและควรวิเคราะห์โครงการที่ดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและงบประมาณที่เบิกจ่ายไป
	3. ควรจัดงบประมาณเพื่อดำเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์อื่นๆ ด้วย
	ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการ อยู่ในระดับ ดี (4.34)
	ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ดี (4.00)
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ       พ.ศ. 2564
	1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ   โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการที่ชัดเจนทุกขั้นตอน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัต...
	2. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามพันธกิจทุกคนต้องมีความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับหลักการและกระบวนก...
	3. ควรเร่งรัดจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ที่ระบุวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกำหนดหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร...
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 5 การดำเนินงาน       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563

	9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
	ส่วนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก/สถาบันตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับ ดี (3.57)
	สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์  2 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดเพิ่มเติม จำนวน 7 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต...
	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน    ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับ ดี (4.28)
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	3. ควรเร่งรัดจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ที่ระบุวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกำหนดหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร...
	ส่วนที่ 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนัก ตามความเห็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับ ดี (4.00)
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 5 การดำเนินงาน       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	10. สำนักคอมพิวเตอร์
	ส่วนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก/สถาบันตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับ ดี  (4.39)
	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน    ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับ ดี (3.65)
	ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการ อยู่ในระดับ ดี (4.27)
	ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ดี (4.00)
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ   โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการที่ชัดเจนทุกขั้นตอน  วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบ...
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 5 การดำเนินงาน       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	11. สถาบันวิจัยและพัฒนา
	ส่วนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก/สถาบันตามแผนยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับ ดีมาก (4.80)
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน    ตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการ อยู่ในระดับ ดี (4.33)
	ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ดี (4.00)
	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อสถาบันและมหาวิทยาลัย   อย่า...
	ในส่วนของการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  การประเมินควา...
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 5 การดำเนินงาน       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	ส่วนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก/สถาบันตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับ พอใช้ (3.44)
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน    ตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับ พอใช้ (2.53)
	1. ผลการดำเนินงานในด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณของสถาบันอยู่ในระดับพอใช้ โดยสถาบันภาษาได้ดำเนินกิจกรรมโครงการได้ร้อยละ 80.00 และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ร้อยละ 50.00 และใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 69.66
	ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการ อยู่ในระดับ ดี (4.22)
	ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ดี (4.00)
	ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 สถาบันภาษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดำเนินการประชุมร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อสถาบันและมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 คร...
	ในส่วนของการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของสถาบันภาษา มีการจัดระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 5 หลักการ การประเมินความเสี่ยง 4 ...
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ     โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการที่ชัดเจนทุกขั้นตอน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบั...
	2. ควรกําหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามพันธกิจทุกคนต้องมีความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับหลักการและกระบวนก...
	3. ควรเร่งรัดจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ที่ระบุวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกำหนดหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร...
	ส่วนที่ 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนัก ตามความเห็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับ ดี (4.00)
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการประเมินส่วนที่ 5 การดำเนินงาน       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษาที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



