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คํานํา 
 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และ

สถาบัน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได(จัดทําเป)น 2 ฉบับ คือ 1. รายงานฯ ฉบับสมบูรณ/  2. รายงานฯ 
ฉบับสรุปย1อ เนื่องจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมีท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ (5 คณะ) 
ระดับสํานักและสถาบัน (6 สํานัก/สถาบัน) และมีขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 5 ส1วน 
ซ่ึงรายงานฯ ฉบับสมบูรณ/จะมีรายละเอียดมาก  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จึงได(จัดทํารายงานฉบับ
สรุปย1อข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตามผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของหน1วยงาน
ต1างๆ ในภาพรวม ซ่ึงจะปรากฏท้ังสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในแต1ละส1วน (ส1วนท่ี 1-5) 
คะแนนในแต1ละส1วน คะแนนรวม ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ข(อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหน1วยงานทุกระดับ ท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ (5 คณะ) และระดับ
สํานักและสถาบัน (6 สํานัก/สถาบัน) 

หวังเป)นอย1างยิ่งว1ารายงานฯ ฉบับสรุปย1อนี้จะเป)นประโยชน/แก1กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และผู(ท่ีเก่ียวข(องไม1มากก็น(อย 
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และ

สถาบัน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวคิดและกรอบการประเมิน ดังนี้   

 แนวคิดในการประเมิน 
1. ประเมินตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว1าด(วยการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน พ.ศ. 2562 
2. เป)นการประเมินเพ่ือส1งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

ของอธิการบดี คณบดี ผู(อํานวยการสํานัก และสถาบัน 
3. เป)นการประเมินลักษณะกัลยาณมิตร 
4. ไม1ประเมินซํ้าซ(อนกับการประเมินของ สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ. แต1จะใช(ผลการประเมิน

ดังกล1าว และผลการประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาด(วย 

 กรอบการประเมิน  
1. ช1วงเวลาการประเมิน ต้ังแต1 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 แล(ว

รายงานให(สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทราบภายในเดือนกุมภาพันธ/ พ.ศ. 2564 
2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แบ1งออกเป)น 3 ตอน คือ 
 

ตอนที่ 1 ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
  แบ1งออกเป)น 5 ส1วนคือ 

ส/วนท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร/ ป�งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ด(วยการ 

(1) ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/ของ
มหาวิทยาลัย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 1 - 4 จํานวนรวม 30 ตัวชี้วัด 

(2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ 

ส/วนท่ี 1.2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณการจัดการศึกษา 
การวิจัย ท้ังเงินงบประมาณแผ1นดิน และเงินรายได(ของมหาวิทยาลัย ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยศึกษาจาก
ผลการใช(จ1ายงบประมาณเทียบกับเปKาหมาย และศึกษาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
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ส/วนท่ี 1.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี แบ1งเป)น 
(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีโดยใช(แบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) โดยแบ1งการประเมินเป)น 
ก. ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 
ข. ประเมินคุณลักษณะของอธิการบดี  

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีโดยการสัมภาษณ/
บุคคลท่ีเก่ียวข(องกับมหาวิทยาลัย 4 กลุ1ม คือ 

ก. อธิการบดี 
ข. บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได(แก1 ผู(แทนผู(บริหาร ผู(แทนอาจารย/ในสภามหาวิทยาลัย 

ตัวแทนข(าราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนข(าราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัย/ ลูกจ(าง
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  

ค. นักศึกษาระดับผู(นํา ท้ังภาคปกติ/ กศ.พป. 
ง. บุคคลภายนอก ได(แก1 ตัวแทนผู(ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนผู(ทรงคุณวุฒิ

ในสภาวิชาการ ประธานคณะกรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือตัวแทน ผู(แทนหน1วยงานภายนอกท่ี
เก่ียวข(องกับมหาวิทยาลัย ผู(ใช(บัณฑิต ผู(แทนองค/กรท(องถ่ิน ผู(แทนศิษย/เก1า 

ส/วนท่ี 1.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ศึกษาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยจาก

รายงานของหน1วยงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ และสัมภาษณ/ผู(รับผิดชอบและผู(เก่ียวข(อง มีการเปรียบเทียบผล
การประเมินกับป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด(วย 

ส/วนท่ี 1.5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
ท่ีให(ไว(ในป�งบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยศึกษาแผนปฏิบัติการจากรายงานของหน1วยงานท่ี
รับผิดชอบ การให(การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรวมท้ังศึกษาผลของการพัฒนาตามแผนดังกล1าว   
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ตอนที่ 2 ประเมินผลการดําเนินงานของคณะ  
  แบ1งออกเป)น 5 ส1วนคือ 

ส/วนท่ี 2.1 ประเมินผลการดําเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร/ ป�งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ด(วยการ 

(1) ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/ท่ีมหาวิทยาลัย
มอบหมายให(คณะดําเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 1 - 4 และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จําแนกเป)น 

คณะครุศาสตร/  จํานวน 25 ตัวชี้วัด 
คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/  จํานวน 24 ตัวชี้วัด 
คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี  จํานวน 24  ตัวชี้วัด 
คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน 23  ตัวชี้วัด 
คณะพยาบาลศาสตร/ จํานวน 21  ตัวชี้วัด 
 (2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ ในส1วนท่ีคณะได(รับ

มอบหมาย 
ส/วนท่ี 2.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ การจัดการ

ศึกษา การวิจัย ท้ังเงินงบประมาณแผ1นดินและเงินรายได(ของมหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะได(รับจัดสรร 

ส/วนท่ี 2.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี แบ1งเป)น 
(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยใช(แบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) โดยแบ1งการประเมินเป)น 
ก. ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 
ข. ประเมินคุณลักษณะของคณบดี  

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยการสัมภาษณ/บุคคลท่ี
เก่ียวข(อง 3 กลุ1มคือ 

ก. คณบดี 
ข. บุคลากรในคณะ ได(แก1 ตัวแทนผู(บริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทน

ข(าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนข(าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ค. ผู(นํานักศึกษาในคณะ ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีสังกัดคณะ 

ส/วนท่ี 2.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ศึกษาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะจากรายงานของ

หน1วยงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ และสัมภาษณ/ผู(รับผิดชอบและผู(เก่ียวข(อง  มีการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินกับป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด(วย 
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ส/วนท่ี 2.5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะตาม
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
ท่ีให(ไว(ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยศึกษาแผนปฏิบัติการจากรายงานของหน1วยงานท่ี
รับผิดชอบ การให(การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรวมท้ังศึกษาผลของการพัฒนาตามแผนดังกล1าว 

ตอนที่ 3 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักและสถาบัน  

  แบ1งออกเป)น 5 ส1วน คือ 
ส/วนท่ี 3.1 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก และสถาบัน ตามแผนยุทธศาสตร/ 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด(วยการ    
(1) ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/ท่ีมหาวิทยาลัย

มอบหมายให(สํานัก และสถาบันดําเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 1- 4 และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จําแนกเป)น 

สํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 15 ตัวชี้วัด 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  5 ตัวชี้วัด 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน  6 ตัวชี้วัด 
สํานักคอมพิวเตอร/ จํานวน  8 ตัวชี้วัด 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 16 ตัวชี้วัด 
สถาบันภาษา จํานวน   7 ตัวชี้วัด 

(2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ ในส1วนท่ีสํานัก และสถาบัน
ได(รับมอบหมาย 

ส/วนท่ี 3.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณการจัด
การศึกษา การวิจัย ท้ังเงินงบประมาณแผ1นดินและเงินรายได(ของมหาวิทยาลัย ตามท่ีสํานัก และสถาบัน ได(รับ
จัดสรร 

ส/วนท่ี 3.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการสํานัก และ
สถาบันแบ1งเป)น  

(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการสํานักและสถาบัน 
โดยใช(แบบประเมิน (แบบสอบถาม) โดยแบ1งการประเมินเป)น 

ก. ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู(อํานวยการสํานัก และสถาบัน 
ข. ประเมินคุณลักษณะของผู(อํานวยการสํานัก และสถาบัน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2563 
5 

 

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการสํานัก  และสถาบัน 
โดยการสัมภาษณ/บุคคลท่ีเก่ียวข(อง 3 กลุ1มคือ 

ก. ผู(อํานวยการสํานัก/ สถาบัน 
ข. บุคลากรในสํานัก/ สถาบัน ได(แก1 ผู(แทนกรรมการของสํานัก/ สถาบัน ตัวแทน

ผู(บริหารในสํานัก/ สถาบัน ตัวแทนข(าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในสํานัก/ 
สถาบัน  

ค. ตัวแทนผู(ใช(บริการของสํานัก/ สถาบัน (ข้ึนอยู1กับขอบข1ายการให(บริการของสํานัก/
สถาบัน ซ่ึงอาจเป)นอาจารย/ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก) 

ส/วนท่ี 3.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ศึกษาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานัก/สถาบันจาก

รายงานของหน1วยงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ และสัมภาษณ/ผู(รับผิดชอบและผู(เก่ียวข(องมีการเปรียบเทียบผล
การประเมินกับป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด(วย 

ส/วนท่ี 3.5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักและสถาบัน
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  คณะ  สํานัก     
และสถาบัน ท่ีให(ไว(ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยศึกษาแผนปฏิบัติการจากรายงานของหน1วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ การให(การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรวมท้ังศึกษาผลของการพัฒนาตามแผนดังกล1าว 
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หลักเกณฑ%และการประเมินผลการให'คะแนน ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป6
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ส/วนท่ี ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ 
คะแนน 
ป6 2563 

1 ร(อยละของตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปKาหมายตามแผนยุทธศาสตร/ของหน1วยงาน 35 
2 การใช(จ1ายงบประมาณของหน1วยงาน  
 (1) ประสิทธิภาพการใช(จ1ายงบประมาณ  

(ร(อยละตัวชี้วัดท่ีบรรลุเทียบกับร(อยละการใช(จ1ายรวม) 
10 

 (2) ร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเปKาหมาย 10 
 (3) ร(อยละของโครงการท่ีดําเนินการแล(วเสร็จ 10 
3 คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี  คณบดี 

ผู(อํานวยการสํานักและสถาบัน 
 

 (1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 
 (2) การสัมภาษณ/อธิการบดี คณบดี ผู(อํานวยการ และกลุ1มบุคคลท่ี

เก่ียวข(อง 
- 

4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน1วยงาน  
(คณะกรรมการพิจารณาให(คะแนนจากรายงาน) 

10 

5 การดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ                      
ท่ีให(ไว(ในป�ก1อนของหน1วยงาน (คณะกรรมการพิจารณาให(คะแนนจาก
รายงาน) 

5 

รวม 100 
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ส/วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร%ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 

พิจารณาร(อยละของตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินเป)นไปตามเปKาหมายหรือสูงกว1าเปKาหมาย 
เทียบกับร(อยละ 100  

 

 
 
 

ส/วนท่ี 2 (1) ประสิทธิภาพของการใช'จ/ายงบประมาณโดยรวม (ร'อยละตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเทียบกับร'อยละการ
ใช'จ/ายรวม) 

พิจารณาจากความสัมพันธ/ของปริมาณตัวชี้วัดท่ีบรรลุตามเปKาหมาย (เป)นไปตามเปKาหมาย
หรือสูงกว1าเปKาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตร/ฯ กับปริมาณงบประมาณท่ีใช(จ1ายโดยรวมซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพ
การใช(จ1ายงบประมาณท่ีได(ปริมาณงานตามยุทธศาสตร/มากแต1ใช(จ1ายงบประมาณได(เหมาะสม โดยพิจารณาให(
คะแนน ดังนี้  

ร'อยละของตัวช้ีวัด 
ท่ีบรรลุตามเป>าหมาย 

ร'อยละของงบประมาณท่ีใช'จ/ายโดยรวม คะแนนท่ีได' 

มากกว1าหรือเท1ากับร(อยละ 90 น(อยกว1าหรือเท1ากับร(อยละ 90 
มากกว1าร(อยละ 90 

10 
 

ร(อยละ 80 – 89 
 

น(อยกว1าหรือเท1ากับร(อยละ 80 
มากกว1าร(อยละ 80 

9 
8 

ร(อยละ 70 - 79 น(อยกว1าหรือเท1ากับร(อยละ 70 
มากกว1าร(อยละ 70 

7 
6 

ร(อยละ 60 - 69 น(อยกว1าหรือเท1ากับร(อยละ 60 
มากกว1าร(อยละ 60 

5 
4 

น(อยกว1าร(อยละ 60 น(อยกว1าหรือเท1ากับร(อยละ 50 
มากกว1าร(อยละ 50 

3 
2 

 

 

 

 

 

 

  คะแนนท่ีได( = 
ร(อยละของตัวช้ีวดัฯ

100
 x 35  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนท่ีได(

35
 x 5  
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ส/วนท่ี 2 (2) การใช'จ/ายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 
  พิจารณาจากร(อยละของงบประมาณโดยรวมท่ีใช(จ1ายไปในแต1ละไตรมาสเทียบกับเปKาหมาย 
สามารถคิดเป)นคะแนนได(ดังนี้ 

 

ไตรมาส เป>าหมาย(%) วิธีการคํานวณคะแนน คะแนนท่ีได' 

1 21.74 (ใช(จ1ายจริง% / 21.74) x 2.5 (เต็ม 2.50)  
2 49.60 (ใช(จ1ายจริง% / 49.60) x 2.5 (เต็ม 2.50) 
3 74.05 (ใช(จ1ายจริง% / 74.05) x 2.5 (เต็ม 2.50) 
4 94.58 (ใช(จ1ายจริง% / 94.58) x 2.5 (เต็ม 2.50) 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส  (เต็ม 10 คะแนน) 

 
ส/วนท่ี 2 (3) การดําเนินงานตามโครงการต/าง ๆ ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 

พิจารณาร(อยละของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการแล(วเสร็จเทียบกับร(อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 
ส/วนท่ี 2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช'จ/ายงบประมาณ 

พิจารณาตามเกณฑ/การประเมินท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
กําหนด  

 
 

 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได( = (1)+(2)+(3) 
 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนท่ีได(

10  x 5  
 

  คะแนนท่ีได( = 
ร(อยละท่ีดําเนินการ

100  x 10  
 

  ร(อยละท่ีดําเนินการ = 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ

เปKาหมาย  x 100  
 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนท่ีได(

30  x 5  
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ส/วนท่ี 3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี ผู'อํานวยการสํานัก
และสถาบัน 

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตราส1วนประมาณ
ค1า 5 มาตราส1วน 

  
 
 
 
 

ส/วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
กําหนด 

1. มีระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2. มีการดําเนินการตามวิธีการหรือข้ันตอนท่ีกําหนด 

3. ผู(บริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมาย 

4. มีการนําผลการประเมินในข(อ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

5. มีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

เกณฑ%การให'คะแนน 
คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

มีการดําเนินงาน 

1 ข(อ 

มีการดําเนินงาน 

2 ข(อ 

มีการดําเนินงาน 

3 ข(อ 

มีการดําเนินงาน 

4 ข(อ 

มีการดําเนินงาน 

5 ข(อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คะแนนท่ีได( = 
คะแนนเฉลี่ย

5  x 20  
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ส/วนท่ี 5 การดําเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ท่ีให'ไว'ในป6ก/อน 
1. มีแผนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบฯ 

2. มีการดําเนินการตามแผน 

3. ผู(บริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมาย 

4. มีการนําผลการประเมินในข(อ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล1าว 

5. มีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับ
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ในป�ต1อไป 

เกณฑ%การให'คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 

1 ข(อ 

มีการดําเนินงาน 

2 ข(อ 

มีการดําเนินงาน 

3 ข(อ 

มีการดําเนินงาน 

4 ข(อ 

มีการดําเนินงาน 

5 ข(อ 

 

 
เกณฑ%การแปลความหมายค/าคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  ของมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค/าคะแนน แปลความหมาย 
4.50 – 5.00 มากท่ีสุดหรือดีมาก 
3.50 – 4.49 มากหรือดี 
2.50 – 3.49 ปานกลางหรือพอใช( 
1.50 – 2.49 น(อยหรือควรปรับปรุง 
1.00 – 1.49 น(อยท่ีสุดหรือต(องปรับปรุง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิการดาํเนนิงานของมหาวทิยาลัย 
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1. มหาวิทยาลัย 
ผลการประเมินอยู/ในระดับ ดี (3.80) 

ส/วนท่ี 1 ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร% อยู/ในระดับ ดี (3.62)   
(1) ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร%ของ

มหาวิทยาลัย ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 1 – 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนดแผนยุทธศาสตร/ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ซ่ึงผ1านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และได(ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน
ยุทธศาสตร/ ตามประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีกําหนดไว(ในแผนยุทธศาสตร/ 4 ประเด็นยุทธศาสตร/ จํานวน 29 ตัวชี้วัด 
เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงาน พบว1า ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปKาหมายหรือสูงกว1าเปKาหมาย      
21 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 72.41 ของจํานวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/ ตํ่ากว1าเปKาหมาย 
8 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 27.59 ของจํานวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/ โดยสามารถแสดง
รายละเอียดได(ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 
จํานวน 14 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 9 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 5 ตัวชี้วัด ได(แก1 
1.1 หลักสูตรใหม1/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
ท่ีสอดคล(องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย/ท่ีได(รับรางวัลในระดับชาติ/
นานาชาติ 1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ1านเกณฑ/ 1.9 บัณฑิตท่ีได(รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศ
เกียรติคุณด(าน IT ท่ีเป)นท่ียอมรับ และ 1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) สําหรับบุคคล
ทุกช1วงวัย 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปJนศูนย%กลางการพัฒนา
การศึกษาของท'องถ่ิน จํานวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า จํานวน 4 ตัวชี้วัด    
ตํ่ากว1าเปKาหมาย 1 ตัวชี้วัด ได(แก1 2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผู(ช1วย 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท'องถ่ิน จํานวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 5 ตัวชี้วัด   

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 4 มหาวิทยาลัยแห/งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด'วย
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 3 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 
2 ตัวชี้วัด ได(แก1 4.1 ความสําเร็จของการบริหารงานบุคคล และ 4.2 รายได(จากการบริหารทรัพย/สิน 

(2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับในแต/ละประเด็นยุทธศาสตร% 

 มหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 และได(ดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว(ในแผนปฏิบัติ

การ จํานวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร/ โดยในประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 1 “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับ
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การพัฒนาประเทศ” มี 3 กลยุทธ/ 22 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาผลการดําเนินการ พบว1า บรรลุเปKาหมาย จํานวน 

14 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย จํานวน 8 ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 2 “ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป)น

ศูนย/กลางการพัฒนาการศึกษาของท(องถ่ิน” มี 2 กลยุทธ/ 18 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาผลการดําเนินการ พบว1า 

จํานวน 11 ตัวชี้วัด บรรลุเปKาหมาย ตํ่ากว1าเปKาหมาย จํานวน 7 ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 3 “ยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน” มี 3 กลยุทธ/ 10 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาผลการดําเนินการ พบว1า บรรลุเปKาหมาย  

9 ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 4 “มหาวิทยาลัยแห1งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด(วยหลัก 

ธรรมาภิบาล” มี 3 กลยุทธ/ 30 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาผลการดําเนินการ พบว1าบรรลุเปKาหมาย 12 ตัวชี้วัด ตํ่า

กว1าเปKาหมาย 18 ตัวชี้วัด 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน  

จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย 
รวมท้ังผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได( ดังนี้ 

1. สามารถดําเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม
ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร/บรรลุตามเปKาหมายหรือสูงกว1าหลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอย1างยิ่งประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 
3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน ผลประเมินสูงกว1าเปKาหมายทุกตัวชี้วัด  อย1างไรก็ตามยังมีตัวชี้วัดบางตัว
ในบางประเด็นยุทธศาสตร/ มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย  มหาวิทยาลัยจึงควรกําหนดมาตรการแก(ไข
ป̂ญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต1อการดําเนินงานให(บรรลุเปKาหมายอย1างเร1งด1วนด(วยความร1วมมือของผู(บริหาร
และบุคลากรทุกระดับ 

2. ควรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/ท่ี
ได(รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของทุกหน1วยงานท่ีมีผลการประเมินตํ่ากว1าเปKาหมายเพ่ือ
ประสานงานกับผู(เก่ียวข(อง เร1งรัดกําหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ือลดป̂ญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากแผนการปฏิบัติงานของหน1วยงาน ส1งผลต1อการบรรลุเปKาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร/
ของมหาวิทยาลัย 

3. ควรทบทวนระบบและกลไกการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ภายใต(สถานการณ/ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ทําให(ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน1วยงานท้ังระดับคณะ สํานัก และสถาบัน ไม1
เป)นไปตามท่ีกําหนดไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให(รองรับกับสถานการณ/
ท่ีอาจเป)นป̂ญหาและอุปสรรคท้ังในป̂จจุบันและอนาคตเพ่ือการบรรลุเปKาหมายของมหาวิทยาลัย 
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ส/วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช'จ/ายงบประมาณ อยู/ในระดับ ดี (3.67) 

1. มหาวิทยาลัยได(รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ1นดินมากกว1า งบประมาณเงินรายได(  

2. การจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเน(นด(านการมุ1งสู1มหาวิทยาลัยแห1งความสุข มี
เสถียรภาพ และบริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล ร(อยละ 67.70 รองลงมาด(านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมี
ศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ร(อยละ 23.12  จัดสรรงบประมาณเป)นส1วนน(อยด(านยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนท(องถ่ิน ร(อยละ 5.88  และยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป)นศูนย/กลางการพัฒนาการศึกษาของ
ท(องถ่ิน ร(อยละ 3.30 

3. ผลการใช(จ1ายงบประมาณภาพรวมคิดเป)นร(อยละ 75.24 โดยงบประมาณแผ1นดินเบิกจ1าย
ได( ร(อยละ 87.83 งบประมาณเงินรายได(เบิกจ1ายได( ร(อยละ 57.93 

4. ผลการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมตํ่ากว1าเปKาหมายเม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 4 โดยใน
ภาพรวมกําหนดเปKาหมายไว(ร(อยละ 94.58 เบิกจ1ายได(ร(อยละ 75.24 โดยงบประมาณแผ1นดินกําหนดเปKาหมาย
ไว(ร(อยละ 100 เบิกจ1ายได( 87.83 และงบประมาณเงินรายได(กําหนดเปKาหมายไว(ร(อยละ 87.13 เบิกได(ร(อยละ 
57.93  

5. ผลดําเนินโครงการภาพรวม คิดเป)นร(อยละ 84.49 โดยงบประมาณแผ1นดิน ดําเนินการได(
ร(อยละ 92.54 ส1วนงบประมาณเงินรายได( ดําเนินการได(ร(อยละ 81.80 

 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

1. มหาวิทยาลัยควรให(ความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร/ท่ีสําคัญให(มาก
ข้ึน ได(แก1  ยุทธศาสตร/ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป)นศูนย/กลางการพัฒนาการศึกษาของท(องถ่ินและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน เนื่องจากเป)นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ิน 

  2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด(านการใช(จ1ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู1
ในระดับท่ีดีแต1ยังมีจุดท่ีต(องให(ความสําคัญในด(านการใช(จ1ายงบประมาณโดยเฉพาะการใช(จ1ายงบประมาณ
แผ1นดินท่ีมีเปKาหมายการเบิกจ1ายท่ีชัดเจนรายไตรมาส อีกท้ังการเบิกจ1ายงบประมาณเงินรายได(ก็ยังตํ่ากว1า
เปKาหมายมาก ท้ังนี้อาจเป)นเพราะงบประมาณมาล1าช(ากว1ากําหนด และสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให(การเบิกจ1าย การดําเนินโครงการมีป̂ญหาจึงส1งผลกระทบต1อการใช(
จ1ายงบประมาณในภาพรวม 

 

 

 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2563 
15 

 

ส/วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี อยู/ในระดับ ดี (4.17) 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ตามความคิดเห็นของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยใช'แบบประเมิน  

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี โดยรวมอยู1ในระดับดี 
เป)นผู(ท่ีมีความสามารถในการสร(างความสัมพันธ/อันดีกับบุคคลและหน1วยงานภายนอก และการเป)นผู(ท่ีมี
วิสัยทัศน/กว(างไกลทันสมัย ชัดเจน อย1างไรก็ตาม ข(อด(อยคือความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย(ง 
คุณลักษณะประจําตัวของอธิการบดีท่ีเด1นชัดมากคือ การอุทิศตนในการปฏิบัติงานและมีความเสียสละเป)นท่ี
ประจักษ/ และการรู(จักบทบาทหน(าท่ีของตนเอง วางตัวได(ถูกต(องตามกาลเทศะ ท้ังนี้ความเห็นของบุคลากร
ส1วนใหญ1 เป)นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน โดยใช'แบบประเมิน 

โดยภาพรวม คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีอยู1ในระดับดี และมี
ลักษณะเด1นหลายประการ อย1างไรก็ตาม มีข(อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงบางประการท่ีควรทําดังนี้ 

1. ควรให(ความสําคัญในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอนสมัยใหม1เพ่ือรองรับการ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เช1น การพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองต1อการพัฒนาประเทศและพ้ืนท่ี การพัฒนา
บุคลากร ให(มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการเรียนการสอนยุคใหม1 การพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม1 และการวิจัยท่ีตอบสนองต1อการพัฒนาพ้ืนท่ีมากข้ึนเพ่ือขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยเข(าสู1การเป)นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ินอย1างแท(จริง 

2. ควรพัฒนามหาวิทยาลัยเข(าสู1การเป)นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซ่ึงจะส1งผลต1อการ
พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยให(มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช1น การประยุกต/ใช(ระบบสารสนเทศเข(าช1วย 

3. ควรพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐานและสภาพแวดล(อม เช1น ควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ของมหาวิทยาลัยให(เอ้ือต1อการดํารงชีวิตและปฏิบัติงาน (ห(องน้ํา ท่ีจอดรถ คุณภาพของน้ําประปา ระบบการ
บริการและซ1อมบํารุง เป)นต(น) ท้ังนี้ควรมีแผนแม1บทในการดําเนินงานดังกล1าวอย1างเป)นรูปธรรม 

4. ควรปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให(มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช1น การใช(มาตรการ
อย1างจริงจังในการพัฒนาบุคลากรให(พร(อมรับการเปลี่ยนแปลง 

5. การบริหารงานของมหาวิทยาลัยผ1านการทําแผนยุทธศาสตร/ท่ีชัดเจน และส1งผ1านไปยัง
คณะ สํานัก สถาบันต1าง ๆ รวมท้ังการติดตามประเมินผลอย1างมีประสิทธิภาพ 
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(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี  โดยการสัมภาษณ% 
น1าชื่นชมยินดีท่ีผู(เข(ารับการสัมภาษณ/ท่ีเก่ียวข(องกับมหาวิทยาลัยท้ัง 3 กลุ1ม คือ ผู(แทน

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ผู(แทนบุคคลภายนอก และผู(แทนนักศึกษา ต1างก็มีความพึงพอใจในการ
บริหารงานของอธิการบดี ในภาพรวมระดับดีมากเกือบท้ังหมด เห็นว1าอธิการบดีมีความมุ1งม่ัน ทุ1มเทในการ
บริหารโดยเข(าถึงในทุกมิติบนพ้ืนฐานของข(อมูล มีความเป)นผู(นํา มีวิสัยทัศน/กว(างไกล อ1อนน(อมถ1อมตน  
และเป)นผู(มีจิตอาสาอย1างแท(จริง มีความสําเร็จท่ีเป)นรูปธรรม โดยเฉพาะการผลักดันและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ให(เป)นมหาวิทยาลัยท่ีเจริญก(าวหน(า เป)นท่ีพ่ึงของชุมชนท(องถ่ินในด(านต1าง ๆ รวมท้ังมีการ
เสนอแนวคิด ท่ีต(องการให(มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก(ไขในด(านวิชาการและทางด(านกายภาพ และการหารายได( 
ให(ดียิ่งข้ึน 
  ในส1วนของอธิการบดีเอง ได(มีแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย1างชัดเจน โดยการสร(าง
ความเข(าใจในเรื่องเปKาหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัยแก1ผู(บริหาร บุคลากรในทุกระดับ มุ1งพัฒนายกระดับ
คุณภาพของอาจารย/ บุคลากรและส1งเสริมการเป)นบัณฑิตนักปฏิบัติของนักศึกษาอย1างเต็มกําลังความสามารถ 
ในช1วงภาวะวิกฤตการเกิดการแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยได(รับ
คัดเลือกให(เป)นสถานท่ีกักกันตัว  ผู(มีภาวะเสี่ยงต1อการแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019  
(COVID-19) ของจังหวัดนครปฐม (Local quarantine) นับได(ว1ามหาวิทยาลัยได(ทําหน(าท่ีและบทบาทในการ
เป)นท่ีพ่ึงของชุมชนท(องถ่ินอย1างแท(จริง และช1วยทําให(ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความโดด
เด1นยิ่งข้ึนไปอีก 

ส/วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยู/ในระดับ ดี (4.00) 
  ในการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมมีการกําหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มุ1งเน(นให(ทุกหน1วยงานต(องประเมินระบบงานเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และให(มี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป)นมาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย รวมท้ังทุกหน1วยงานต(องดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงให(เป)นงานประจําและดําเนินการอย1างต1อเนื่อง  มีการรายงานผลการดําเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงต1อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นป�งบประมาณ  นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังมีระบบและกลไกในการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงซ่ึงจัดทําตามมาตรฐานสากล จํานวน  
8 ประการ  มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือนํามาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
          ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได(ติดตามประเมินผลระดับความเสี่ยงในแต1ละ
องค/ประกอบ ซ่ึงพิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นป�งบประมาณ  
พบว1า มีความเสี่ยง จํานวน 7 ด(าน คือ ด(านการผลิตบัณฑิต  6 ประเด็นความสี่ยง  ด(านการพัฒนาวิชาชีพครู  
1 ประเด็นความเสี่ยง  ด(านการพัฒนาชุมชนให(เกิดความยั่งยืน 1 ประเด็นความเสี่ยง  ด(านความเชื่อมโยงของ
แผนงานการบริการวิชาการชุมชน ในแต1ละคณะ 1 ประเด็นความเสี่ยง  ด(านนโยบาย/ระเบียบ/ข(อบังคับ  
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1 ประเด็นความเสี่ยง  ด(านเหตุการณ/ภายนอก 2 ประเด็นความเสี่ยง และด(านการปฏิบัติงาน 1 ประเด็นความ
เสี่ยง  ซ่ึงมหาวิทยาลัยได(กําหนดกิจกรรมท่ีสามารถควบคุมความเสี่ยงโดยจัดทําเป)นแผนบริหารความเสี่ยง  
อย1างไรก็ตามแม(ว1ามหาวิทยาลัยจะกําหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงหรือแนวทางปKองกันและแก(ไขไว(แล(ว   
ณ วันสิ้นป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว1า ความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงบางประเด็น มีระดับความเสี่ยงลดลง 
บางประเด็นไม1พบความเสี่ยงหลังดําเนินการแล(ว แต1บางประเด็นความเสี่ยงยังมีความเสี่ยงเหลืออยู1 เช1น นักศึกษา
ไม1สําเร็จการศึกษาตามระยะการศึกษาของหลักสูตร  จํานวนอาจารย/ท่ีดํารงตําแหน1งทางวิชาการยังไม1เป)นไปตาม
มาตรฐาน  นักศึกษาสอบไม1ผ1านเกณฑ/มาตรฐานวิชาชีพตามข(อกําหนดของสภาวิชาชีพ  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู(ไม1
เพียงพอ  และอาจารย/จํานวนมากยังไม1มีตําแหน1งวิชาการ 
  ในส1วนของการดําเนินงานด(านการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีการ
จัดทํารายงานผลการควบคุมภายในของหน1วยงานเป)นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 กําหนดให(องค/กรมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  และ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต1อหัวหน(าหน1วยงาน จัดส1งให(ผู(กํากับดูแล และกระทรวงเจ(าสังกัด  งาน
ประกันคุณภาพการศึกษามีหน(าท่ีรวบรวมรายงานผลระบบการควบคุมภายในระดับคณะ สํานัก และสถาบัน มา
สรุปเป)นภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ือสอบทานผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการควบคุม
ภายในมีหน(าท่ีกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให(มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม   ท้ังนี้มหาวิทยาลัยมี
การจัดการควบคุมภายในโดยอ(างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด จํานวน 5 องค/ประกอบ 17 หลักการ  ประกอบด(วยสภาพแวดล(อมการควบคุม 5 หลักการ  การประเมิน
ความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ   สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ  และการ
ติดตามผลประเมินผล 2 หลักการ โดยได(ดําเนินการตามสาระสําคัญขององค/ประกอบดังกล1าว 
 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 
  จากผลการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้  
       1.มีการกําหนดแผนงาน กระบวนการดําเนินการตามแผนงาน การกํากับติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย1างมีระบบและกลไกตามท่ีกําหนดไว(ในคู1มือการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกําหนดให(หน1วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดนําไปสู1กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในเป)นมาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 
      2. ควรกําหนดมาตรการแก(ไขเร1งด1วนสําหรับป̂จจัยเสี่ยงท่ียังคงมีระดับความเสี่ยงเหลืออยู1  
ซ่ึงอาจส1งผลกระทบต1อการบรรลุเปKาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร/ของมหาวิทยาลัยโดยดําเนินการร1วมกันของ
ผู(บริหารและผู(มีส1วนเก่ียวข(องทุกระดับพิจารณาองค/ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มาเป)นแนวทางในการดําเนินการดังกล1าวเพ่ือลดความเสี่ยงให(เหลือน(อยท่ีสุดหรือไม1มีความเสี่ยงเหลืออยู1 



 

18 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

        3. ควรติดตามและเร1งรัดให(มีการจัดทําเกณฑ/ประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไกการ
ควบคุมภายในตามหลักการท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ/ของกระทรวงการคลังในแต1ละองค/ประกอบอย1างเป)น
รูปธรรม เพ่ือให(การประเมินการควบคุมภายในเพียงพอและมีความเหมาะสม มีหลักเกณฑ/ และหลักฐาน
ประกอบอย1างชัดเจนตรวจสอบได( 

ส/วนท่ี 5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยท่ีให'ไว'ในป6งบประมาณ พ.ศ. 2562 
อยู/ในระดับ ดี (4.00) 

 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได(ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันท่ีให(ไว(ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน1วยงานระดับคณะ สํานัก 
สถาบัน รับผิดชอบดูแลการดําเนินงาน ดังนี้  

ส1วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร/ 
   1. มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการเร1งรัดและติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร/ รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงหน1วยงานส1วนใหญ1
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตร/ 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร/ บรรลุตามเปKาหมาย แต1มีบางส1วนท่ีไม1บรรลุเนื่องจากติดสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให(ไม1สามารถดําเนินโครงการกิจกรรมได( 
  2. มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดประชุมเตรียมความพร(อมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร/ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป)นเวทีให(คณะผู(บริหารและบุคลากรของแต1ละหน1วยงานได(
รายงานผลการดําเนินงาน ป̂ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังวางแผนและ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของแต1ละหน1วยงานได(รายงานผลการดําเนินงาน ป̂ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังวางแผนและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของแต1ละหน1วยงานใน
ป�งบประมาณถัดไป 

3. มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม       
ทุก ๆ ป� พร(อมท้ังจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
ซ่ึงได(มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยให(ผู(บริหาร คณาจารย/และผู(เก่ียวข(องได(
ร1วมกันระดมความคิดเห็นในการกําหนดแผนยุทธศาสตร/และแผนปฏิบัติการ เพ่ือให(มีความรู(ความเข(าใจเป)นไป
ในทิศทางเดียวกัน และได(กําหนดตัวชี้วัดและเปKาหมายท่ีท(าทายจากการเปลี่ยนแปลงในป̂จจุบัน 

4. มหาวิทยาลัยได(กําหนดวันส1งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร/ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 และได(ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563  โดยได(ชี้แจงให(
หน1วยงานส1งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร/ ซ่ึงหน1วยงานส1วนใหญ1สามารถ
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ดําเนินการจัดส1งรายงานได(ครบตามกําหนดเวลา และสามารถนําผลการวิเคราะห/และรวบรวมมาทบทวนระบบ
และกลไกการดําเนินงานในป�ถัดไป 

ส1วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ 
1. มหาวิทยาลัยได(จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดยุทธศาสตร/ท่ี 4 เน(นด(านการมุ1งสู1มหาวิทยาลัย

แห1งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล ร(อยละ 67.70 ส1วนใหญ1เป)นรายการ
สิ่งก1อสร(าง รองลงมาด(านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ร(อยละ 23.12  จัดสรร
งบประมาณเป)นส1วนน(อยด(าน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน ร(อยละ 5.88  และ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและเป)นศูนย/กลางการพัฒนาการศึกษาของท(องถ่ิน ร(อยละ 3.30 ซ่ึงคณะต1างๆ ได(จัดทําโครงการท่ี
เก่ียวข(องกับการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู(สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และโครงการท่ีเก่ียวข(องกับ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน มีผลการดําเนินการโครงการส1วนใหญ1บรรลุผลสัมฤทธิ์และเป)นไปตาม
เปKาหมาย 

2. กองนโยบายและแผนได(จัดทําประกาศการใช(จ1ายงบประมาณ โดยให(หน1วยงานจัดทํา
รายงานการใช(จ1ายงบประมาณเป)นรายไตรมาส เสนอต1ออธิการบดี พร(อมท้ังรายงานป̂ญหาอุปสรรคของ
หน1วยงาน กองนโยบายและแผนจะดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายงานการใช(จ1ายงบประมาณเสนอต1อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป)นรายเดือนและเสนอต1อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเป)นราย 
ไตรมาส  ซ่ึงหน1วยงานได(จัดทํารายงานการใช(จ1ายงบประมาณเสนอต1ออธิการบดีทุกเดือน บางหน1วยงานมีผล
การเบิกจ1ายท่ีดีข้ึน แต1เนื่องด(วยสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทําให(การใช(จ1ายงบประมาณต(องหยุดชะงักลงไปบางช1วง มหาวิทยาลัยจึงได(ให(หน1วยงานทบทวนแผน
ดําเนินงานและการใช(จ1ายงบประมาณ จึงทําให(บางหน1วยงานมีผลการเบิกจ1ายไม1เป)นไปตามเปKาหมาย 

3. หน1วยงานของมหาวิทยาลัยได(ดําเนินการวางแผนการจัดทําโครงการกิจกรรมให(มีความ
สอดคล(องกันท้ังเปKาหมายการดําเนินการและวัตถุประสงค/ของการจัดโครงการกิจกรรม รวมท้ังมีการติดตาม
และประเมินผลความสําเร็จของโครงการ ซ่ึงโครงการส1วนใหญ1บรรลุวัตถุประสงค/และเปKาหมายของโครงการ 
โดยหน1วยงานมีการรายงานผลโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณเสนอต1อมหาวิทยาลัย
ทราบ 

4. กองนโยบายและแผนดําเนินการจัดทําประกาศการใช(จ1ายงบประมาณ เรื่องการกันเงินไว(
เบิกเหลื่อมป� ท้ังเงินแผ1นดินและเงินรายได(มาหาวิทยาลัย โดยประกาศแจ(งให(หน1วยงานทราบว1า มหาวิทยาลัย
ไม1อนุญาตให(กันเงินเหลื่อมป� ยกเว(นมีหนี้ผูกพัน หรือกิจกรรมท่ีมีการดําเนินการต1อเนื่องเท1านั้น ซ่ึงหน1วยงานมี
การกันเงินเหลื่อมป�รายจ1ายประจําลดลง รายการกันเงินส1วนใหญ1จะเป)นรายจ1ายลงทุน ครุภัณฑ/และสิ่งก1อสร(าง 
ท่ีได(รับอนุมัติใช(เงินเหลือจ1าย เนื่องจากสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ทําให(หน1วยงานทบทวนแผนและมีการคืนงบประมาณให(แก1มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมี
นโยบายให(แต1ละหน1วยงานดําเนินการขอวัสดุครุภัณฑ/ท่ีมีความจําเป)น และใช(เงินเหลือจ1ายท่ีหน1วยงานขอคืน
มา จึงทําให(ไม1สามารถเบิกจ1ายได(ทัน ทําให(ต(องมีการกันเงินไว(เบิกเหลื่อมป� 
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  ส1วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี  
  1. มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนให(เป)นไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม1ๆ 
มหาวิทยาลัยจึงได(มอบนโยบายด(านต1างๆ ให(คณะ สํานักและสถาบันเป)นแนวทางในการดําเนินงาน เช1น การ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐาน รวมท้ังพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด(านต1างๆ ของมหาวิทยาลัยให(มีประสิทธิภาพ  
   2. มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย 
ปรับปรุงตัวชี้วัดและค1าเปKาหมาย เพ่ือให(การดําเนินงานเป)นไปตามแผนยุทธศาสตร/ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังมี
การกํากับ ติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของแต1ละหน1วยงาน ซ่ึงคณะและหน1วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยให(การตอบรับนโยบายและแผนยุทธศาสตร/ของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานด(านต1างๆ เช1น 
การจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน / จัดทําสื่อการสอนแบบต1างๆ การอบรมพัฒนาสื่อการสอน
ออนไลน/  โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม1 โครงการพัฒนาศักยภาพด(านภาษาอังกฤษให(กับนักศึกษา โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให(มีความเชี่ยวชาญสอดคล(องกับการเรียนรูปแบบท่ีทันสมัย การจัดต้ังศูนย/การเรียนรู(
เศรษฐกิจพอเพียงและส1งเสริมให(อาจารย/ในคณะมีส1วนร1วมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาให(ชุมชน โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช1วยให(การบริหารงานคณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการการบริหารหลักสูตรท่ีมุ1งเน(นผลลัพธ/การเรียนรู(ในแนวทาง Outcome Based Education  

 3. คณะและหน1วยงานของมหาวิทยาลัยได(ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการผลิต
บัณฑิตท่ีตอบสนองต1อการพัฒนาประเทศให(มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการเรียนการสอนยุคใหม1 
เช1น การจัดทํากิจกรรมโครงการเปลี่ยนครูเป)นโค(ช การส1งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนอก
ห(องเรียน/การใช(แหล1งการเรียนรู(ท่ีหลากหลาย/การฝrกปฏิบัติจริง/บทเรียนออนไลน/ รวมท้ังมีการปรับปรุง
หลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

 4. มหาวิทยาลัยส1งเสริมและสนับสนุนให(คณาจารย/ของมหาวิทยาลัยเข(าร1วมโครงการ/
กิจกรรมท่ีเก่ียวข(องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน/การจัดทําสื่อการสอนแบบต1างๆ เช1น การสร(าง
นวัตกรรมการเรียนการสอน  บทเรียนออนไลน/ โครงการอบรมพัฒนาอาจารย/ การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร การอบรมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน/ของสํานักคอมพิวเตอร/ท่ีจัดให(กับอาจารย//การอบรม
พัฒนาภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ส1วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    มหาวิทยาลัยให(ความสําคัญในการวางระบบและกลไกกระบวนการปฏิบัติงานและการ

ติดตามผลการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการด(านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

โดยให(หน1วยงานวิเคราะห/ความเสี่ยง และทบทวนป̂จจัยเสี่ยงจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนด

แนวทางปKองกันและลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต พร(อมท้ังจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน และกําหนดเกณฑ/การประเมินเก่ียวกับระบบและกลไกการควบคุมภายในของหน1วยงาน 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

ในป�งบประมาณท่ีแล(วคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได(ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รวม 5 ส1วน และได(มีความเห็นแนบท(ายเพ่ือการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและ
ต1อยอดในทุกส1วนของการประเมิน (ส1วนท่ี 1 - 5) ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการ
พัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด ความคิดเห็นดังกล1าว อย1างเป)นระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา แก(ไข 
ปรับปรุงและต1อยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกําหนดผู(รับผิดชอบ และมีการประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม ครบถ(วนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซ่ึงนอกจากจะเป)นการพัฒนา
การศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให(ดีข้ึนและแก(ไขป̂ญหาต1างๆ ได(แล(ว ยังทําให(วงจรการบริหารงาน
คุณภาพ PDCA ครบถ(วนสมบูรณ/อีกด(วย 

ส1วนในป�งบประมาณต1อไปควรมีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารองรับข(อท่ีควรพัฒนา และข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทําให(
การดําเนินงานในส1วนท่ี 5 สมบูรณ/มากข้ึน 

 

ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

1. ควรเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณแผ1นดินเพ่ือการดําเนินการในยุทธศาสตร/ท่ี 2 “ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและเป)นศูนย/กลางการพัฒนาการศึกษาของท(องถ่ิน” และยุทธศาสตร/ท่ี 3 “ยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน” ให(มากข้ึนเพ่ือทําหน(าท่ีมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ินให(สมบูรณ/ยิ่งข้ึน 

2. ควรทบทวนระบบ กลไกและวิธีดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ ภายใต(สถานการณ/ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ท่ีเป)นป̂ญหาและอุปสรรค ทําให(ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน1วยงานระดับคณะ 
สํานักและสถาบัน ไม1เป)นไปตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ โดยอาจมีทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพช1วยเป)นท่ีปรึกษา เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร/ท่ีต(องปรับเปลี่ยนให(ทันความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว 
ภายใต(ความร1วมมือของผู(บริหารและบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังกํากับติดตามการใช(จ1ายงบประมาณให(เป)นไป
ตามแผนให(มากท่ีสุดด(วย 

3. ควรให(ความสําคัญในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอนสมัยใหม1 เพ่ือรองรับการ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เช1นการพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองต1อการพัฒนาประเทศและพ้ืนท่ี การพัฒนา
บุคลากร ให(มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการเรียนการสอนยุคใหม1 การพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม1 การเรียน online และการวิจัยท่ีตอบสนองต1อการพัฒนาพ้ืนท่ี
มากข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข(าสู1การเป)นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ินอย1างแท(จริง 

4. ควรพัฒนามหาวิทยาลัยเข(าสู1การเป)นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซ่ึงจะส1งผลต1อการ
พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยให(มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช1นการประยุกต/ใช(ระบบสารสนเทศเข(าช1วย 
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5. ควรมีแผนแม1บทในการดําเนินงานโครงสร(างพ้ืนฐานและสภาพแวดล(อม โดยจัดให(เอ้ือต1อ
การดํารงชีวิตและปฏิบัติงาน (ห(องเรียน ห(องปฏิบัติการ ห(องน้ํา ท่ีจอดรถ คุณภาพของน้ําประปา ระบบการ
บริการและซ1อมบํารุง เป)นต(น) ท้ังนี้ดังกล1าวอย1างเป)นรูปธรรม 

6. ควรปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให(มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีการใช(มาตรการ
อย1างจริงจังในการพัฒนาบุคลากรให(พร(อมรับการเปลี่ยนแปลง ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน และส1งเสริม
ให(บุคลากรมีตําแหน1งท่ีสูงข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิการดาํเนนิงานของคณะ 
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 2. คณะครุศาสตร% 
ผลการประเมินอยู/ในระดับ ดี (3.52) 

ส/วนท่ี 1 ประเมินผลการดําเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร% อยู/ในระดับ พอใช' (3.20) 
คณะครุศาสตร/ได(ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/ ตามประเด็น

ยุทธศาสตร/ท่ีกําหนดไว(ในแผนยุทธศาสตร/  3 ประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จํานวน 25 ตัวชี้วัด  
เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงาน พบว1า ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปKาหมายหรือสูงกว1าเปKาหมาย  
16 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 64.00 ของจํานวนตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 9 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 36.00 ของ
จํานวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดได(ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 
จํานวน 14 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 8 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 6 ตัวชี้วัด คือ 
1.1 หลักสูตรใหม1/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
ท่ีสอดคล(องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 1.6 นักศึกษาท่ีสอบผ1าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา    
1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ1านเกณฑ/ 1.10 รายวิชาท่ีสอน/จัดทําสื่อการสอนเป)นภาษาอังกฤษ/
บทเรียนออนไลน//คลังข(อสอบ 1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต1อการจัดการเรียนรู( และ 1.14 หลักสูตร
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) สําหรับบุคคลทุกช1วงวัย 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปJนศูนย%กลางการพัฒนา
การศึกษาของท'องถ่ิน จํานวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 4 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1า
เปKาหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ 2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผู(ช1วย 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 4 มหาวิทยาลัยแห/งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด'วย
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 3 ตัวชี้วัด  

การใช'จ/ายงบประมาณของหน/วยงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงาน ตํ่ากว1า
เปKาหมาย คือ ร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณแผ1นดิน และร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณเงินรายได( 

  ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร%คณะครุศาสตร% จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตาม
เปKาหมายหรือสูงกว1า 1 ตัวชี้วัด 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และ
สถาบัน 

จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยท่ีได(รับ
มอบหมาย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะครุศาสตร/ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้ 

1. สามารถดําเนินการได(บรรลุเปKาหมายหรือสูงกว1าหลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอย1างยิ่งประเด็น
ยุทธศาสตร/ท่ี 4  มหาวิทยาลัยแห1งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล  
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และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/คณะครุศาสตร/ มีผลการดําเนินงานสูงกว1าเปKาหมายทุกตัวชี้วัด  แต1อย1างไรก็
ตามยังมีบางตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะ มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย 

2. ควรเร1งรัดหาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานท้ังตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมท่ีคณะรับผิดชอบซ่ึงผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย    
เพ่ือลดป̂ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว(โดยดําเนินการร1วมกันระหว1างผู(เก่ียวข(อง
ทุกฝuาย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ภายใต(สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของคณะ  
ไม1เป)นไปตามท่ีกําหนดไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให(รองรับกับ
สถานการณ/ท่ีอาจเป)นป̂ญหาและอุปสรรคท้ังในป̂จจุบันและอนาคตเพ่ือการบรรลุเปKาหมายของคณะ 

ส/วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช'จ/ายงบประมาณ อยู/ในระดับ พอใช' (3.29) 
 1. คณะครุศาสตร/ได(รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ1นดิน ร(อยละ 1.55 งบประมาณ

เงินรายได( ร(อยละ 98.45 
2. คณะครุศาสตร/ได(รับจัดสรรงบประมาณ รายจ1ายหน1วยงาน ร(อยละ 71.07 รายจ1ายตาม

ภารกิจยุทธศาสตร/ ร(อยละ 28.93  โดยได(รับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเน(นด(านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ร(อยละ 52.96 รองลงมาด(านมหาวิทยาลัยแห1งความสุข  มีเสถียรภาพ 
และบริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล ร(อยละ 42.99 จัดสรรงบประมาณเป)นส1วนน(อยด(านยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและเป)นศูนย/กลางการพัฒนาการศึกษาของท(องถ่ิน ร(อยละ 4.05 และไม1ได(รับจัดสรรยุทธศาสตร/ท่ี 3 
ด(านยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน 

3. ผลการใช(จ1ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ1ายได(ร(อยละ 57.02 โดยงบประมาณแผ1นดิน 
เบิกได(ร(อยละ 96.94 ใกล(เคียงกับเปKาหมาย ส1วนงบประมาณเงินรายได( เบิกได(ร(อยละ 56.39 ตํ่ากว1าเปKาหมาย 

4. ผลการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมตํ่ากว1าเปKาหมาย โดยในภาพรวมกําหนด
เปKาหมายไว(ร(อยละ 94.58 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจ1ายได(ร(อยละ 57.02 

5. ผลการดําเนินโครงการ คิดเป)นร(อยละ 92.50 โดยงบประมาณแผ1นดินดําเนินการได( 
ร(อยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได(ดําเนินการได(ร(อยละ 91.67 

 
ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และ
สถาบัน 

1. ควรมีการตรวจสอบ ทบทวนแผนการดําเนินงานในสถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนไม1
สามารถจะดําเนินโครงการได( เช1น การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะได(
หาทางปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหม1ให(มีความเหมาะสม 
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2. การใช(จ1ายงบประมาณงบประเมินอยู1ในระดับท่ีดี แต1มีป̂ญหาด(านการใช(จ1ายงบประมาณ
เงินรายได( จึงควรให(ความสําคัญให(มากข้ึนเพราะนักศึกษามีส1วนกระทบโดยตรง โดยอาจทุ1มเทไปกับการ
พัฒนาการสอนแบบใหม1ท่ีเป)นนวัตกรรม จากการปรับแผนการใช(จ1ายเพ่ือทําโครงการรองรับ 

ส/วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี อยู/ในระดับ ดี (4.08) 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี ตามความคิดเห็นของ

บุคลากรในคณะ โดยใช'แบบสอบถาม 

พบว1าผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยรวม อยู1ใน
ระดับดี มีคุณลักษณะเด1น คือความสามารถในการสร(างความสัมพันธ/อันดีกับบุคคลและหน1วยงานภายนอก 
และการเป)นผู(ท่ีมีวิสัยทัศน/กว(างไกลทันสมัย ชัดเจน ปฏิบัติตนเป)นแบบอย1างท่ีดี เป)นท่ียอมรับท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ส1วนข(อคิดเห็นท่ีแนะนําให(มีการปรับปรุงหรือพัฒนา คือความสามารถในการบริหาร
จัดการความขัดแย(ง และความสามารถในการเสริมแรงกําลังใจให(ผู(ร1วมงาน 

 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน โดยใช'แบบประเมิน 
  1. ควรให(ความสําคัญกับการแก(ป^ญหาความขัดแย(งภายในคณะอย1างเป)นรูปธรรม โดยการยึด
หลักธรรมาภิบาล 

 2. ควรจัดทําแผนการพัฒนาให(สอดคล(องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให(เกิด
พลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

 3. ควรให(ความสําคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการเข(าด(วยกัน 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยการสัมภาษณ%  

ในการสัมภาษณ/กลุ1มบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับคณะครุศาสตร/ 2 กลุ1ม คือ กลุ1มบุคลากรในคณะ 
และตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร/ เป)นท่ีน1าชื่นชมว1า ผู(เข(ารับการสัมภาษณ/ท้ัง 2 กลุ1ม มีความพึงพอใจใน
การบริหารงานของคณบดีในภาพรวมระดับดีมากเกือบท้ังหมด โดยเห็นว1าคณบดีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
สามารถสร(างเครือข1ายจํานวนมาก เป)นท่ียอมรับของหน1วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให(การ
ช1วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก ส1งเสริมความเจริญก(าวหน(า ของอาจารย/และบุคลากร และมีส1วนช1วยในการ
ส1งเสริมบัณฑิตของคณะครุศาสตร/ ให(สอบบรรจุเป)นข(าราชการครูได(เป)นจํานวนมาก ผู(เข(ารับการสัมภาษณ/มี
ความมุ1งหวังท่ีจะให(คณะครุศาสตร/ได(แก(ไขปรับปรุงในเรื่อง อาคารเรียนและสื่อการสอนให(มีความพร(อมและ
เพียงพอ ปรับปรุงด(านกายภาพของคณะให(สวยงาม สะอาด สะดวก ส1งเสริมการทํางานของบุคลากรในคณะ 
ให(ทํางานเป)นทีมอย1างมีระบบ และมีการสื่อสารภายในองค/กรด(วยความเข(าใจท่ีดีต1อกัน 

ในส1วนของคณบดีเอง มีความเห็นว1าได(ดําเนินการพัฒนาให(คณะครุศาสตร/มีความโดดเด1น 
สามารถเป)นต(นแบบของคณะครุศาสตร/ในมหาวิทยาลัยราชภัฏต1าง ๆ และดําเนินการสร(างเครือข1ายต1าง ๆ กับ
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หน1วยงานภายนอกอย1างกว(างขวางในทุกระดับ เพ่ือนําเอาป̂ญหาและแนวทางต1าง ๆ มาปรับปรุง เพ่ือให(
บัณฑิตของคณะครุศาสตร/ สําเร็จการศึกษาออกไปอย1างมีคุณภาพ สอดคล(องกับ ตลาดแรงงาน เป)นการ
ดําเนินการในอีกด(านหนึ่งของคณะ ท่ีให(ความสําคัญกับป̂ญหาท่ีมักเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยใน
ป̂จจุบัน และมีความพยายามท่ีจะแก(ไขป̂ญหาต1าง ๆ เหล1านั้นให(ลุล1วงไปได(ด(วยดี 

ส/วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยู/ในระดับ ดี (4.00) 
  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร/แต1งต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ดําเนินการประชุมร1วมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต1อท่ีประชุมคณะกรรรมการประจําคณะ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต1อคณะและมหาวิทยาลัย อย1างน(อยป�ละ 1 ครั้ง   
ณ วันสิ้นป�งบประมาณ พบว1า คณะได(ดําเนินงานด(านการจัดการความเสี่ยง จํานวน 4 ด(าน คือ ความเสี่ยงด(าน
การดําเนินงานด(านการพัฒนานักศึกษา 1 ประเด็นความเสี่ยง  การดําเนินงานด(านจัดการเรียนการสอน  
1 ประเด็นความเสี่ยง  การดําเนินงานด(านทรัพยากรและบุคคล 1 ประเด็นความเสี่ยง  และการดําเนินงานด(าน
พัสดุ 1 ประเด็นความเสี่ยง   โดยได(จัดทําระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงท้ัง 4 ด(าน มีการระบุความ
เสี่ยงท่ีเหลืออยู1  แนวทางแก(ไข  และผลการดําเนินงาน ซ่ึงพบว1า แม(คณะจะกําหนดแนวทางแก(ไขเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1แล(วก็ตาม ความเสี่ยงบางด(านยังคงเหลืออยู1  คือ ความเสี่ยงด(านการดําเนินงานด(านการ
พัฒนานักศึกษา  และการดําเนินงานด(านการจัดการเรียนการสอน 
         ในส1วนของการดําเนินงานด(านการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร/ ได(ดําเนินการจัดระบบการ

ควบคุมภายใน โดยอ(างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

ประกอบด(วย 5 องค/ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล(อมการควบคุม 5 หลักการ  การประเมินความเสี่ยง  

4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ  และการติดตาม

ประเมินผล 2 หลักการ  โดยมุ1งเน(นดําเนินการตามสาระสําคัญขององค/ประกอบดังกล1าว มีการติดตาม

ประเมินผลอย1างต1อเนื่อง เม่ือพบป̂ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน จะร1วมกันกําหนดวิธีการแก(ไขเพ่ือลด

ความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพความคล1องตัวในการปฏิบัติงานให(มากข้ึน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
        จากผลการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร/ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้ 
  1. มีข้ันตอนชัดเจนในการกําหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน เน(นการทํางานร1วมกันของผู(บริหารและผู(รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงในแต1ละประเด็นความ
เสี่ยง เป)นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงและการกําหนดแนวทางควบคุมภายในส1งผลให(ระดับ
ความเสี่ยงลดลง 
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  2. ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ในแต1ละองค/ประกอบ แต1ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของ

กระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)นรูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการ

ความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ส/วนท่ี 5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน ท่ีให'ไว'
ในป6งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู/ในระดับ ดี (4.0) 

 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร/ได(ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร/ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในตําแหน1งคณบดีคณะครุศาสตร/ ท่ีเสนอต1อสภามหาวิทยาลัยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 ส1วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร/  
1. ทีมบริหารคณะครุศาสตร/ได(ดําเนินการแก(ไขปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานให(เป)นไป

ตามเปKาหมาย และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด สําหรับตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีตํ่ากว1าเปKาหมาย เช1น 
การพัฒนาบัณฑิตทางด(านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี และการใช(จ1ายงบประมาณ ทางคณะได(จัดกิจกรรม
ร1วมกับสถาบันภาษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษและร1วมกับสํานักคอมพิวเตอร/ ในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา  

2. ทีมบริหารคณะครุศาสตร/ ได(ทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม โดยการทบทวนตัวชี้วัดโครงการ ติดตามการดําเนินโครงการรายไตรมาส มีการจัดโครงการทบทวน
และจัดทําแผนยุทธศาสตร/และแผนปฏิบัติการ เพ่ือให(เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู(ในการดําเนินงาน และ
กําหนดให(ทุกโครงการระบุตัวชี้วัดท่ีสามารถประเมินและสะท(อนผลการดําเนินงานได(จริง สําหรับโครงการใดท่ี
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล(ว ให(มีการจัดทํารายงานและประเมินผลโครงการให(เสร็จสิ้นภายในกําหนด 

3. ทีมบริหารคณะครุศาสตร/ มีการทบทวนค1าเปKาหมายตัวชี้วัดให(สะท(อนและสอดคล(องกับ
การดําเนินงาน โดยการนําป̂ญหา อุปสรรค และนโยบายของผู(บริหารมาวิเคราะห/ เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
เช1น การบ1มเพาะด(านภาษาอังกฤษให(กับนักศึกษาโครงการครูคืนถ่ิน  โครงการเตรียมความพร(อมเพ่ือสร(าง
ความเข(มแข็งทางด(านวิชาการให(กับนักศึกษาในการเตรียมความพร(อมการออกฝrกสอน  และเตรียมความ
พร(อมในการสอบบรรจุครูผู(ช1วย 

  ส1วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ  
  1. ทีมบริหารคณะครุศาสตร/และคลัสเตอร/การผลิตพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�และมีการติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส โดยมีการเร1งรัดการ
จัดซ้ือจัดจ(างให(เป)นไปตามแผนปฏิบัติการ แต1เนื่องด(วยสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2563 
29 

 

2019 (COVID-19) ทางคณะจึงได(ทบทวนปรับแผนการดําเนินงานให(เหมาะสมกับสถานการณ/ ซ่ึงยังมีบาง
โครงการท่ีไม1สามารถดําเนินการ เนื่องจากต(องปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเป)นต(องคืน
งบประมาณแก1มหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปใช(ในการบริหารจัดการด(านอ่ืนแทน 

   2. รองคณบดีฝuายแผนของคณะครุศาสตร/ได(พิจารณาทบทวนปรับตัวชี้วัด และรายละเอียด
ในโครงการในแผนปฏิบัติงานให(สอดคล(อง ครบถ(วน และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป�ให(สมบูรณ/เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา พร(อมท้ังมีการติดตามการรายงานผลโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือประเมิน
ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ติดตามผลการดําเนินงานตามกําหนดระยะเวลา และ
รายงานผลการติดตามให(ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารคณะทราบ 

  ส1วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  
  คณะได(มอบหมายให(คลัสเตอร/การผลิตพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาดําเนินการ

รับผิดชอบดูแลการวางแผนงานการบริการวิชาการและการพัฒนาท(องถ่ิน รวมถึงการสร(างเครือข1ายโรงเรียนใน
ชุมชนท่ีรับผิดชอบ ส1งเสริมและสนับสนุนให(บุคลากรนําผลการบริการวิชาการไปใช(ในการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน และการวิจัย จัดทําแผนบริการวิชาการให(สอดคล(องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและพันธกิจ
ของคณะ มีการกํากับติดตามรายไตรมาส พร(อมท้ังสร(างเครือข1ายโรงเรียนในการพัฒนายกระดับโรงเรียนและบุ
คลาการทางการศึกษาและเครือข1ายสถานท่ีฝrกประสบการณ/วิชาชีพครู โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย/เก1า จํานวน 15 โครงการ 95 รุ1น  และมีการ
กํากับติดตามผลการนําความรู(ไปใช( การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู(และการนําเสนอผลงาน 

 ส1วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  1. ทีมบริหารคณะครุศาสตร/ได( ดําเนินการพิจารณาแผนความเสี่ยง และติดตามการ

ดําเนินงาน เพ่ือเฝKาระวังความเสี่ยงท่ียังคงเหลืออยู1 พร(อมท้ังวางแผนในการจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม1ใน
ไตรมาสถัดไป มีการจัดโครงการทบทวนและจัดทําแผนของคณะฯ โดยจัดให(มีการทบทวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของทุกหน1วยงานภายใต(การกํากับดูแลของคณะ ซ่ึงทุกหน1วยงานภายใต(การกํากับดูแลของคณะ     
มีการทบทวนและตรวจสอบความเสี่ยงของตนเองท่ีเหลืออยู1และค(นหาความเสี่ยงใหม1ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในไตร
มาสต1อไป 

 2. ทีมบริหารคณะครุศาสตร/ได(ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงาน ทบทวน
ป̂ญหาและอุปสรรค จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง จําแนกความเสี่ยงให(ชัดเจนและถูกต(อง มีการกําหนด
แนวทางจัดการความเสี่ยงให(สอดคล(องเพ่ือให(ความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป ซ่ึงทางคณะได(รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1ลดลง เช1น ความเสี่ยงด(านการตอบแบบประเมิน ซ่ึงเกิดจากป̂จจัยภายนอก ท้ังนี้
ผลจากการควบคุมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3. ทีมบริหารคณะครุศาสตร/ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกการควบคุม
ภายใน มีการกํากับและติดตามการควบคุมภายในให(เป)นไปตามกําหนด  นําผลจากการทบทวนระบบและ
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กลไกมาใช( โดยการปรับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และชี้แจงทําความเข(าใจกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ภายในคณะรับทราบ 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

ในป�งบประมาณท่ีแล(วคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได(ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของคณะครุศาสตร/ รวม 5 ส1วน และได(มีความเห็นแนบท(ายเพ่ือการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและ
ต1อยอดในทุกส1วนของการประเมิน (ส1วนท่ี 1 - 5) ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร/ ได(
ดําเนินการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด ความคิดเห็นดังกล1าวอย1างเป)นระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา 
แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกําหนดผู(รับผิดชอบ และมีการประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม ครบถ(วนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซ่ึงนอกจากจะเป)นการ
พัฒนาการศึกษาตามพันธกิจของคณะครุศาสตร/ให(ดีข้ึนและแก(ไขป̂ญหาต1างๆ ได(แล(ว ยังทําให(วงจรการ
บริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถ(วนสมบูรณ/อีกด(วย 

ส1วนในป�งบประมาณต1อไปควรมีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารองรับข(อท่ีควรพัฒนา และข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทําให(
การดําเนินงานในส1วนท่ี 5 สมบูรณ/มากข้ึน 
 

ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของคณะครุศาสตร% 
1. ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบ กลไกและวิธีการ

ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ ภายใต(สถานการณ/ท่ีเป)นป̂ญหา อุปสรรค ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของ
คณะไม1เป)นไปตามท่ีต้ังเปKาหมายไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน หรือ
ปรับโครงการ/ กิจกรรมให(รวดเร็วทันการมากข้ึน 

2. ควรให(ความสําคัญกับการใช(จ1ายงบประมาณเงินรายได(ให(มากข้ึน เพราะมีส1วนกระทบ
โดยตรงกับนักศึกษา โดยอาจทุ1มเทไปกับการพัฒนาการสอนแบบใหม1ท่ีเป)นนวัตกรรม 

3. ควรให(ความสําคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการเข(าด(วยกันให(มากข้ึน 

4. ควรให(ความสําคัญกับการแก(ป^ญหาความขัดแย(งท่ีอาจมีในคณะอย1างเป)นรูปธรรม โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เช1น การจัดกิจกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสําคัญๆ ในคณะ การจัด
กิจกรรมเสริมสร(างความเข(าใจ ความรักสามัคคีของบุคลากรในคณะให(มากข้ึน เป)นต(น 
  5. ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไก
การควบคุมภายในระดับคณะกับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยในแต1ละองค/ประกอบ    
แต1ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของกระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)น
รูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 3. คณะมนุษยศาสตร%และสังคมศาสตร% 
ผลการประเมินอยู/ในระดับ พอใช' (3.30) 

 

ส/วนท่ี 1 ประเมินผลการดําเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร% อยู/ในระดับ พอใช' (2.92) 
คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ได(ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตร/ ตามประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีกําหนดไว(ในแผนยุทธศาสตร/ 4 ประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 
จํานวน 24 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงาน พบว1า ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปKาหมายหรือสูง
กว1าเปKาหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 58.33 ของจํานวนตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป)น          
ร(อยละ 41.67 ของจํานวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดได(ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 
จํานวน 14 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 8 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 6 ตัวชี้วัด คือ  
1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย/ท่ีได(รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษ
ผ1านเกณฑ/ 1.9 บัณฑิตท่ีได(รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด(าน IT ท่ีเป)นท่ียอมรับ  
1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต1อการจัดการเรียนรู( 1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีได(รับการตีพิมพ/
เผยแพร1 และ 1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) สําหรับบุคคลทุกช1วงวัย 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปJนศูนย%กลางการพัฒนา
การศึกษาของท'องถ่ิน จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย คือ 2.1 การสอบบรรจุครู/ครู
ผู(ช1วย 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท'องถ่ิน จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 3 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 4  มหาวิทยาลัยแห/งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด'วย
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 2 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 
1 ตัวชี้วัด คือ 4.2 รายได(จากการบริหารทรัพย/สิน 

การใช'จ/ายงบประมาณของหน/วยงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1า
เปKาหมาย คือ ร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณแผ1นดิน และร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณเงินรายได( 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร%คณะมนุษยศาสตร%และสังคมศาสตร% จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผล
การดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 1 ตัวชี้วัด 
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และสถาบัน 

จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยท่ีได(รับ
มอบหมาย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  
สรุปความเห็นได(ดังนี้ 

1.  สามารถดําเนินการได(บรรลุเปKาหมายหรือสูงกว1าหลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอย1างยิ่งประเด็น
ยุทธศาสตร/ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/คณะมนุษยศาสตร/และ
สังคมศาสตร/ มีผลการดําเนินงานสูงกว1าเปKาหมายทุกตัวชี้วัด  แต1อย1างไรก็ตามยังมีบางตัวชี้วัดในประเด็น
ยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะ มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย 

2.  ควรเร1งรัดหาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานท้ังตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมท่ีคณะรับผิดชอบซ่ึงผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย    
เพ่ือลดป̂ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว(โดยดําเนินการร1วมกันระหว1างผู(เก่ียวข(องทุก
ฝuาย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ภายใต(สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของคณะไม1
เป)นไปตามท่ีกําหนดไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให(รองรับกับสถานการณ/
ท่ีอาจเป)นป̂ญหาและอุปสรรคท้ังในป̂จจุบันและอนาคตเพ่ือการบรรลุเปKาหมายของคณะ 

ส/วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช'จ/ายงบประมาณ อยู/ในระดับ พอใช' (2.68) 
1. คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ได(รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ1นดิน      

ร(อยละ 22.51 งบประมาณเงินรายได( ร(อยละ 77.49 
2. คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ได(รับจัดสรรงบประมาณ รายจ1ายหน1วยงาน        

ร(อยละ 69.76 รายจ1ายตามภารกิจยุทธศาสตร/ ร(อยละ 30.24 
3. ได(รับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเน(นด(านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับ

การพัฒนาประเทศ  ร(อยละ 97.81 รองลงมาด(านมหาวิทยาลัยแห1งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการ
ด(วยหลักธรรมาภิบาล ร(อยละ 2.19 

4. ผลการใช(จ1ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ1ายได(ร(อยละ 63.71 โดยงบประมาณแผ1นดินเบิก
ได(ร(อยละ 91.25 งบประมาณเงินรายได( เบิกได(ร(อยละ 55.71 

5. ผลการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมตํ่ากว1าเปKาหมาย โดยในภาพรวมกําหนด
เปKาหมายไว(ร(อยละ 94.58 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจ1ายได(ร(อยละ 63.71 

6. ผลการดําเนินโครงการภาพรวม คิดเป)นร(อยละ 90.54 โดยงบประมาณแผ1นดินดําเนินการ
ได(ร(อยละ 86.96 งบประมาณเงินรายได(ดําเนินการได(ร(อยละ 92.16 
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และสถาบัน 

1. ควรให(ความสําคัญของจัดงบประมาณในยุทธศาสตร/ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป)น
ศูนย/กลางการพัฒนาการศึกษาของท(องถ่ินและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน เนื่องจากเป)นหน(าท่ีหลัก
ของมหาวิทยาลัย 

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช(จ1ายงบประมาณของคณะยังไม1ดีนัก อาจเกิดจาก
สถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงคณะควรจะมีการปรับและ
ทบทวนแผนงานในการปฏิบัติงานโดยอาจมีการประชุมคณะเพ่ือปรับโครงการกิจกรรม ซ่ึงจะทําให(ผลการ
ดําเนินงานของคณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ส/วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี อยู/ในระดับ ดี (4.38) 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี ตามความคิดเห็นของ

บุคลากรในคณะ โดยใช'แบบสอบถาม 

พบว1าผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยรวม อยู1ใน
ระดับดี มีคุณลักษณะเด1นคือ ความสามารถในการสร(างความสัมพันธ/อันดีกับบุคคลและหน1วยงานภายนอก 
และการเป)นผู(ท่ีมีวิสัยทัศน/กว(างไกลทันสมัย ชัดเจน มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย1างถ(วนท่ัวและต1อเนื่อง 
อุทิศตนในการปฏิบัติงานและมีความเสียสละเป)นท่ีประจักษ/ และการรู(จักบทบาทหน(าท่ีของตนเอง วางตัวได(
ถูกต(องตามกาลเทศะ ส1วนข(อคิดเห็นท่ีแนะนําให(มีการปรับปรุงหรือพัฒนา คือ ความสามารถในการบริหาร
จัดการความขัดแย(ง 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และ
สถาบัน โดยใช'แบบประเมิน 

  1. ควรจัดทําแผนการพัฒนาให(สอดคล(องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให(เกิด
พลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

 2. ควรให(ความสําคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการเข(าด(วยกัน 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยการสัมภาษณ% 
ในการสัมภาษณ/กลุ1มบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ 2 กลุ1มคือ  

กลุ1มบุคลากรในคณะ และตัวแทนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ เป)นท่ีน1าชื่นชมว1าผู(เข(ารับการ
สัมภาษณ/ท้ัง 2 กลุ1ม มีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีในระดับดีมาก รองลงมาคือระดับดี โดยเห็น
ว1าคณบดีมีความสามารถในการบริหารจัดการได(รวดเร็ว ชัดเจน มีวิสัยทัศน/ในการจัดทําหลักสูตรท่ีคาดว1าจะ
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เป)นหลักสูตรท่ีมีอนาคต มีความสามารถสร(างเครือข1ายกับภายนอก ท้ังมหาวิทยาลัยในต1างประเทศ สมาคม
ธุรกิจเอกชน และองค/กรปกครองส1วนท(องถ่ินของจังหวัดนครปฐม สามารถดําเนินการด(านบริการวิชาการแก1
ชุมชน อย1างเห็นผล และทํากิจกรรมเตรียมการให(นักศึกษาก1อนออกฝrกประสบการณ/และก1อนจบการศึกษา
อย1างมีคุณภาพ ผู(เข(ารับการสัมภาษณ/มีความมุ1งหวังให(คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ มหาวิทยาลัย 
แก(ไขปรับปรุงในเรื่องของการปรับปรุงห(องปฏิบัติการทางวิชาการ ท่ีเก่ียวข(อง ปรับปรุงเรื่องการบริหารงาน
บุคคลในคณะ การสื่อสารภายในองค/กร ให(มีประสิทธิภาพ แก(ป̂ญหาทางกายภาพ เก่ียวกับอาคาร ห(องน้ํา 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต1าง ๆ 

ในส1วนของคณบดีเอง ให(ความเห็น ถึงสิ่งท่ีเป)นความโดดเด1นของคณะ คือดําเนินการเปvด
หลักสูตรใหม1 2 หลักสูตร จัดทําหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการบริการวิชาการ มีการทําสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติ
ทุกสาขา ส1งเสริมให(อาจารย/ในคณะมีการทําผลงานทางวิชาการมากข้ึน ดําเนินการแก(ป̂ญหาบัณฑิตท่ีจบ
ออกไป ให(สามารถออกไปปฏิบัติงานได(ตามความต(องการของตลาดแรงงาน โดยหาวิธีการในรูปแบบต1าง ๆ 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให(มีความรู(ความสามารถ เพ่ือรองรับกับบริบทใหม1ๆ ท่ีเปลี่ยนไปของภาวการณ/ป^จจุบัน 

ส/วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยู/ในระดับ ดี (4.00) 
  ในป�งบประมาณพ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/แต1งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในดําเนินการประชุมร1วมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต1อท่ีประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต1อคณะและมหาวิทยาลัย   
อย1างน(อยป�ละ 1 ครั้ง   ณ วันสิ้นป�งบประมาณ พบว1า คณะได(ดําเนินการจัดการความเสี่ยง จํานวน 3 ด(าน คือ 
ความเสี่ยงด(านการดําเนินงานด(านยุทธศาสตร/ 2 ประเด็นความเสี่ยง  ด(านการดําเนินงานด(านการปฏิบัติงาน  
1 ประเด็นความเสี่ยง  และด(านการดําเนินงานด(านบุคลากร 1 ประเด็นความเสี่ยง โดยคณะได(จัดทําระบบและ
กลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงท้ัง 3 ด(าน  มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1 แนวทางแก(ไข และผลการดําเนินงาน 
ซ่ึงพบว1าจากการกําหนดแนวทางแก(ไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1ส1งผลให(ผลการดําเนินงานเป)นไปตาม
เปKาหมายท้ัง 3 ด(าน 
          ในส1วนของการดําเนินงานด(านการควบคุมภายในของคณะมนุษย/ศาสตร/และสังคมศาสตร/  
มีการจัดระบบการควบคุมภายในโดยอ(างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐท่ีกระทรวง
การ คลังกําหนด ประกอบด(วย 5 องค/ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล(อมการควบคุมภายใน             
5 หลักการ  การประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 
3 หลักการ และการติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุ1งเน(นดําเนินการตามสาระสําคัญขององค/ประกอบ
ดังกล1าว มีการติดตามประเมินผลอย1างต1อเนื่อง เม่ือพบป̂ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน จะร1วมกันกําหนด
วิธีการแก(ไขเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพความคล1องตัวในการปฏิบัติงานให(มากข้ึน 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก       
และสถาบัน 
        จากผลการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ
มนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้  
        1.  มีข้ันตอนชัดเจนในการกําหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน เน(นการทํางานร1วมกันของผู(บริหารและผู(รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงในแต1ละประเด็นความ
เสี่ยง เป)นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงและการกําหนดแนวทางควบคุมภายใน ส1งผลให(การ
ดําเนินงานเป)นไปตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว( 
        2.  ควรระบุระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1และผลการดําเนินงานตามแนวทางแก(ไข เพ่ือให(ได(
ข(อมูลการจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1อย1างเป)นรูปธรรม สะท(อนถึงความเคลื่อนไหวของระดับความเสี่ยง 
ประกอบการพิจารณาแก(ไขป̂ญหาและจัดการความเสี่ยงให(มีระดับลดลงหรือหมดไป 

   3.  ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไก
การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ในแต1ละองค/ประกอบ แต1ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)นรูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ส/วนท่ี 5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน ท่ีให'ไว'
ในป6งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู/ในระดับ ดี (4.0) 
  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ได(ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน1งคณบดีคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ ท่ีเสนอต1อ          
สภามหาวิทยาลัยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 ส1วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร/  
1. รองคณบดีฝuายวิชาการและประธานสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ได(

ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา และทบทวนตัวชี้วัดท่ีไม1สามารถดําเนินการได(ตามเปKาหมาย โดยการจัดโครงการ
อบรมให(ความรู(นักศึกษาในด(านภาษาอังกฤษและการใช(คอมพิวเตอร/ เช1น โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา กิจกรรมการอบรมการใช(โปรแกรมคอมพิวเตอร/แก1นักศึกษา (MOS)  

2. รองคณบดีฝuายบริหารรับผิดชอบดูแล ติดตาม ประเมินผลระบบและกลไกในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือกําหนดนโยบายให(แต1ละสาขาวิชาจัด
กิจกรรม/โครงการให(มุ1งเน(นเปKาหมาย ตัวชี้วัด และกํากับให(เป)นไปตามเปKาหมายท่ีตั้งเอาไว( หากมีโครงการหรือ
กิจกรรมใดไม1เป)นไปตามเปKาหมายท่ีตั้งไว( จะต(องจัดทํารายงานป̂ญหา อุปสรรคให(คณะทราบ เพ่ือเป)นข(อมูลใน
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การดําเนินโครงการในป�ถัดไป ซ่ึงแต1ละสาขาวิชามีการดําเนินการตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว(ในคําขออนุมัติ
โครงการ เนื่องจากทางคณะ มีการกํากับติดตาม ต้ังแต1การเสนอขอกรอบงบประมาณ และขออนุมัติโครงการ 
ตลอดจนรายงานผลการดําเนินโครงการให(คณบดีทราบอย1างต1อเนื่อง  

3. รองคณบดีฝuายบริหารได(ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือทบทวนแผนงานต1างๆ เช1น แผนยุทธศาสตร/ แผนพัฒนาต1างๆ ทบทวนค1า
เปKาหมายตัวชี้วัด ในการดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ภารกิจต1าง ๆ ให(มีค1าตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม ไม1มากเกิน
ความสามารถ และไม1น(อยกว1าเกณฑ/ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือให(ได(ค1าเปKาหมายท่ีเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานของคณะ โดยกําหนดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/ให(สูงข้ึนเล็กน(อย ทุกๆ ป� เพ่ือให(เกิดการ
ดําเนินงานให(เป)นไปตามเปKาหมายท่ีสูงข้ึน ส1งผลให(มีความท(าทายในการดําเนินงานภายในคณะ 
  ส1วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ  
   1. ทีมบริหารคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ โดยมีการเชิญเจ(าหน(าท่ีการเงินของคณะ ซ่ึงเป)นผู(ท่ีมีประสบการณ/ ความรู(และความเก่ียวข(องโดยตรง 
มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร(อมท้ังรายงานป̂ญหาอุปสรรคในการดําเนินการ เพ่ือให(เกิดความร1วมมือในการ
แก(ป^ญหาท่ีตรงจุด พร(อมท้ังมีการกํากับติดตามการใช(จ1ายงบประมาณให(เป)นไปตามไตรมาสท่ีกําหนดไว( เร1งรัด
และติดตามป̂ญหาในการเบิกจ1ายงบประมาณ โดยกําหนดให(มีการรายงานผลการใช(งบประมาณทุกเดือนให(
ทางมหาวิทยาลัยทราบ  
   2. รองคณบดีฝuายบริหารรับผิดชอบในการกํากับ ติดตามให(ผู(ท่ีรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ต1าง ๆ รายงานผลการดําเนินโครงการ เพ่ือตรวจสอบผลสําเร็จในการจัดโครงการว1า เป)นไปตามเปKาหมายท่ีต้ัง
ไว(หรือไม1 และเน(นการประเมินผลสําเร็จของโครงการให(เป)นไปตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ี
กําหนดไว( ทําให(การใช(จ1ายงบประมาณในรอบป�ท่ีผ1านมาของคณะ เป)นไปตามเปKาหมายและแผนงานท่ีต้ัง
เอาไว(  

  ส1วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 
 ทีมบริหารคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ มีการสนับสนุนให(อาจารย/และเจ(าหน(าท่ีขอ

งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย หรือหน1วยงานภายนอก เพ่ือทําวิจัยร1วมกับหน1วยงานในท(องถ่ิน และมีการ
จัดโครงการ กิจกรรมท่ีตอบสนองต1อความต(องการของท(องถ่ิน ตลอดจนมีโครงการของเจ(าหน(าท่ีท่ีสามารถ
แก(ไขความขัดแย(งท่ีเกิดข้ึนในองค/กรให(สามารถทํางานร1วมกันได(อย1างผาสุกได( เช1น กิจกรรมการจัดทํา
บทความ และงานวิจัย โครงการสร(างเครือข1ายสถานประกอบการ/ชุมชน โครงการสร(างความรักความผูกพัน
ในองค/กรและการบริการท่ีดี 

ส1วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  1. รองคณบดีฝuายบริหารรับผิดชอบดูแล ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวน

จัดการกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน โดยจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือวิเคราะห/ถึงป̂ญหาความเสี่ยงต1าง ๆ เช1น โครงการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงทางคณะได(ดําเนินการวิเคราะห/ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง หาแนวทางการ
แก(ไขและเรียงลําดับความเสี่ยงจากมากไปน(อย พร(อมท้ังรายงานผลให(มหาวิทยาลัยทราบ  
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 2. คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ ได(มีการนําผลรายงานการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย มาทําการศึกษาวิเคราะห/ และจัดโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือ
ทําการศึกษา ทบทวน วิเคราะห/เชื่อมโยงความสัมพันธ/ และหาแนวทางการแก(ไขป̂ญหา โดยดําเนินการอบรม
ให(บุคลากรและคณะกรรมการ เพ่ือจัดทําข(อมูลการควบคุมภายในให(เหมาะสมกับโครงสร(างองค/กรและภารกิจ
ของคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

ในป�งบประมาณท่ีแล(วคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได(ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ รวม 5 ส1วน และได(มีความเห็นแนบท(ายเพ่ือการ
พัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอดในทุกส1วนของการประเมิน (ส1วนท่ี 1 - 5) ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ได(ดําเนินการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด ความคิดเห็นดังกล1าว 
อย1างเป)นระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกําหนด
ผู(รับผิดชอบ และมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถ(วนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม            
ตรวจสอบฯ ซ่ึงนอกจากจะเป)นการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ให(ดี
ข้ึนและแก(ไขป̂ญหาต1างๆ ได(แล(ว ยังทําให(วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถ(วนสมบูรณ/อีกด(วย 

ส1วนในป�งบประมาณต1อไปควรมีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารองรับข(อท่ีควรพัฒนา และข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทําให(
การดําเนินงานในส1วนท่ี 5 สมบูรณ/มากข้ึน 

 

ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร%และสังคมศาสตร% 
 1. ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบ กลไกและวิธีการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ ภายใต(สถานการณ/ท่ีเป)นป̂ญหา อุปสรรค ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของ
คณะไม1เป)นไปตามท่ีต้ังเปKาหมายไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน หรือ
ปรับโครงการ/ กิจกรรมให(รวดเร็วทันการมากข้ึน 

 2. ควรปรับและทบทวนแผนงานในการปฏิบัติงานภายใต(สถานการณ/การแพร1ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีทําให(คณะใช(จ1ายงบประมาณไม1เป)นไปตามเปKาหมาย โดยอาจ
ประชุมหารือในคณะ เพ่ือปรับโครงการ/กิจกรรมให(รวดเร็วทันการมากข้ึน 

 3. ควรจัดทําแผนการพัฒนาคณะให(สอดคล(องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยให(มาก
ข้ึน เพ่ือให(เกิดพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย1างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 4. ควรให(ความสําคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย      
และการบริการวิชาการเข(าด(วยกันให(มากข้ึน 
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5. ควรระบุระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1และผลการดําเนินงานตามแนวทางแก(ไข เพ่ือให(ได(
ข(อมูลการจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1อย1างเป)นรูปธรรม สะท(อนถึงความเคลื่อนไหวของระดับความเสี่ยง 
ประกอบการพิจารณาแก(ไขป^ญหาและการจัดการความเสี่ยงให(มีระดับลดลงหรือหมดไป 

6. ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไก
การควบคุมภายในระดับคณะ กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยในแต1ละองค/ประกอบ แต1
ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของกระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)น
รูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี
ผลการประเมินอยู/ในระดับ พอใช' (3.27) 

ส/วนท่ี 1 ประเมินผลการดําเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร% อยู/ในระดับ พอใช' (2.92) 
คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีได(ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตร/ ตามประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีกําหนดไว(ในแผนยุทธศาสตร/ 4 ประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 
จํานวน 24 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงาน พบว1า ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปKาหมายหรือสูง
กว1าเปKาหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 58.33 ของจํานวนตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อย
ละ 41.67 ของจํานวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดได(ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 
จํานวน 14 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 9 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 5 ตัวชี้วัด คือ 
1.1 หลักสูตรใหม1/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
ท่ีสอดคล(องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 1.6 นักศึกษาท่ีสอบผ1าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา 
1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ1านเกณฑ/ 1.9 บัณฑิตท่ีได(รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด(าน 
IT ท่ีเป)นท่ียอมรับ และ 1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) สําหรับบุคคลทุกช1วงวัย 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปJนศูนย%กลางการพัฒนา
การศึกษาของท'องถ่ิน จํานวน 14 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ 2.1 การสอบ
บรรจุครู/ครูผู(ช1วย 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท'องถ่ิน จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 3 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 4  มหาวิทยาลัยแห/งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด'วย
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 1 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 
2 ตัวชี้วัด คือ 4.2 รายได(จากการบริหารทรัพย/สิน และ 4.4 ความสุขในการทํางาน 

ASUS
Rectangle
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การใช'จ/ายงบประมาณของหน/วยงาน  จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1า
เปKาหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ ร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณแผ1นดิน และร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณเงินรายได( 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร%คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 1 ตัวชี้วัด 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยท่ีได(รับ
มอบหมาย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  
สรุปความเห็นได(ดังนี้ 

1.  สามารถดําเนินการได(บรรลุตามเปKาหมายหรือสูงกว1าหลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอย1างยิ่ง
ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/คณะวิทยาศาสตร/
และเทคโนโลยี มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปKาหมายหรือสูงกว1าเปKาหมายทุกตัวชี้วัด แต1อย1างไรก็ตามยังมี
บางตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะ มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย 
  2.  ควรเร1งรัดหาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานท้ังตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมท่ีคณะรับผิดชอบซ่ึงผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย 
เพ่ือลดป̂ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว(โดยดําเนินการร1วมกันระหว1างผู(เก่ียวข(อง
ทุกฝuาย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ภายใต(สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของคณะ  
ไม1เป)นไปตามท่ีกําหนดไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให(รองรับกับ
สถานการณ/ท่ีอาจเป)นป̂ญหาและอุปสรรคท้ังในป̂จจุบันและอนาคตเพ่ือการบรรลุเปKาหมายของคณะ 

ส/วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช'จ/ายงบประมาณ อยู/ในระดับ พอใช' (2.76)  
1. คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีได(รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ1นดิน          

ร(อยละ 14.91 งบประมาณเงินรายได( ร(อยละ 85.09 
2. คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี ได(รับจัดสรรงบประมาณ รายจ1ายหน1วยงาน            

ร(อยละ 71.02 รายจ1ายตามภารกิจยุทธศาสตร/ ร(อยละ 28.98 โดยได(รับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวม 
เน(นด(านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  ร(อยละ 87.93 รองลงมาด(าน
มหาวิทยาลัยแห1งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล ร(อยละ 12.07 

3. ผลการใช(จ1ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ1ายได(ร(อยละ 56.92 โดยงบประมาณแผ1นดิน 
เบิกได(ร(อยละ 99.70 งบประมาณเงินรายได( เบิกได(ร(อยละ 49.42 

4. ผลการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมตํ่ากว1าเปKาหมาย โดยในภาพรวมกําหนด
เปKาหมายไว(ร(อยละ 94.58 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจ1ายได(ร(อยละ 56.92 
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5. ผลการดําเนินโครงการภาพรวม คิดเป)นร(อยละ 88.82 โดยงบประมาณแผ1นดินดําเนินการ
ได(ร(อยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได(ดําเนินการได(ร(อยละ 85.83 

 
ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และ
สถาบัน 

1. คณะควรให(ความสําคัญของการเบิกจ1ายงบประมาณให(มากข้ึน เพราะการได(รับ
งบประมาณท่ีได(รับการจัดสรรจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให(มาดําเนินงานตามพันธกิจต1างๆ เพ่ือให(บรรลุ
เปKาหมายตามท่ีกําหนดไว( กรณีท่ีมีสถานการณ/จําเป)นอย1างสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ทําให(โครงการต1างๆ ไม1สามารถดําเนินการได( แต1คณะก็ควรจะมีการปรับเปลี่ยนแผน 
โครงการท่ีสามารถดําเนินการได(อันทําให(เกิดประโยชน/ต1อพันธกิจ 

2. คณะควรจัดสรรงบประมาณให(ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร/ โดยเฉพาะยุทธศาสตร/การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป)นศูนย/กลางการพัฒนาการศึกษาของท(องถ่ินและยุทธศาสตร/ยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน ซ่ึงเป)นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

ส/วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี อยู/ในระดับ ดี (4.09) 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี ตามความคิดเห็นของ

บุคลากรในคณะ โดยใช'แบบสอบถาม 

พบว1าผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยรวม อยู1ใน
ระดับดี มีคุณลักษณะเด1น คือ ความสามารถในการสร(างความสัมพันธ/อันดีกับบุคคลและหน1วยงานภายนอก 
การเป)นผู(ท่ีมีวิสัยทัศน/กว(างไกลทันสมัย ชัดเจน  การปฏิบัติตนเป)นแบบอย1างท่ีดี เป)นท่ียอมรับท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ส1วนข(อคิดเห็นท่ีแนะนําให(มีการปรับปรุงหรือพัฒนา คือความสามารถในการบริหาร
จัดการความขัดแย(ง 

 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน โดยใช'แบบประเมิน 

  1. ควรเพ่ิมพูนความรู(ด(านการบริหารจัดการความขัดแย(ง และมีมาตรการแก(ป̂ญหาความ
ขัดแย(งในคณะ 
  2. จัดทําแผนการพัฒนาให(สอดคล(องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให(เกิดพลัง
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

3. ควรให(ความสําคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการเข(าด(วยกัน 
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(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยการสัมภาษณ% 
ในการสัมภาษณ/กลุ1มบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับคณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี 2 กลุ1ม คือ  

กลุ1มบุคลากรในคณะ และตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี  เป)นท่ีน1าชื่นชมท่ีผู(เข(ารับการ
สัมภาษณ/ท้ัง 2 กลุ1ม มีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี 

ในภาพรวมระดับดีถึงดีมาก โดยเห็นว1าคณบดีมีความสามารถในการผลักดันให(คณะ
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีมีคุณภาพและเป)นไปตามมาตรฐานทางวิชาการในทุก ๆ ด(าน คณบดีมีวิสัยทัศน/
กว(างไกล ส1งเสริมการทําวิจัย การทําผลงานวิชาการและส1งเสริมศักยภาพของนักศึกษาในด(านต1าง ๆ  สิ่งท่ีกลุ1ม
ผู(เข(ารับการสัมภาษณ/ต(องการให(คณะ มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก(ไข คือการเพ่ิมบุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือช1วยเหลืองานของอาจารย/ คณบดีควรมีความเด็ดขาดในการบริหารงานบุคคล และแก(ป̂ญหาความขัดแย(ง
ต1าง ๆ ในคณะ 
  ในส1วนของคณบดีเองมีความเห็นว1า ได(ดําเนินการผลักดันให(อาจารย/ในคณะมีตําแหน1ง    
ทางวิชาการและมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป)นจํานวนมากอย1างท่ีไม1เคยมีมาก1อน  ส1งเสริมให(อาจารย/ในคณะมี
ผลงานตีพิมพ/ในวารสารมากข้ึน มีการขอยื่นจดสิทธิบัตรและได(รับสิทธิบัตรหลายรายการ นักศึกษามีผลงาน
ทางด(านการแข1งขันทักษะ ทางวิชาการระดับชาติเป)นจํานวนมาก พัฒนาอาจารย/เพ่ือนําไปสู1การสร(างนักศึกษา
ให(มีคุณภาพ มีความพร(อมท่ีจะออกไปปฏิบัติงานตามบริบทต1าง ๆ ท่ีเปลี่ยนไป  คณะมีอุปสรรคในด(านต1าง ๆ 
ท่ีต(องการให(มหาวิทยาลัยได(แก(ไข คือการขาดกําลังบุคลากรสายสนับสนุน ควรปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจ(าง 
การปรับโครงสร(างสาขาวิชาโดยควบรวมหลักสูตรบางสาขาในคณะ เพ่ือความคล1องตัวในการพัฒนาทาง
วิชาการของคณะต1อไป 

ส/วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยู/ในระดับ ดี (4.00) 
  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีแต1งต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในดําเนินการประชุมร1วมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต1อท่ีประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต1อคณะและมหาวิทยาลัย อย1างน(อยป�
ละ 1 ครั้ง   ณ วันสิ้นป�งบประมาณ พบว1า คณะได(ดําเนินงานจัดการความเสี่ยง จํานวน 2 ด(าน คือ ความเสี่ยง
ด(านเหตุการณ/ภายนอก 1 ประเด็นความเสี่ยง และด(านการดําเนินงานด(านยุทธศาสตร//กลยุทธ/  3 ประเด็นความ
เสี่ยง โดยคณะได(จัดทําระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงท้ัง 2 ด(าน มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1 แนว
ทางแก(ไข และผลการดําเนินงาน ซ่ึงพบว1าความเสี่ยงด(านเหตุการณ/ภายนอกยังมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง 
และความเสี่ยงด(านการดําเนินงานด(านยุทธศาสตร//กลยุทธ/ มีระดับความเสี่ยงสูง ท้ัง 3 ประเด็นความเสี่ยง  
  ในส1วนของการดําเนินงานด(านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี มีการ
จัดระบบการควบคุมภายในโดยอ(างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด ประกอบด(วย 5 องค/ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล(อมการควบคุมภายใน 5 หลักการ      
การประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ 
และการติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุ1งเน(นดําเนินการตามสาระสําคัญขององค/ประกอบดังกล1าว มีการ
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ติดตามประเมินผลอย1างต1อเนื่อง เม่ือพบป̂ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน จะร1วมกันกําหนดวิธีการแก(ไข
เพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพความคล1องตัวในการปฏิบัติงานให(มากข้ึน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 
  จากผลการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้  
      1. มีข้ันตอนชัดเจนในการกําหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ส1งผลให(ความเสี่ยงบางด(านมีระดับปานกลาง แม(ว1าบางด(านยังอยู1ในระดับสูง แต1ผู(บริหารและ
ผู(รับผิดชอบแต1ละด(านได(ร1วมกันพิจารณาป̂ญหาและอุปสรรคท่ีทําให(ระดับความเสี่ยงไม1ลดลง เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงแนวทางแก(ไขให(สามารถจัดการความเสี่ยงได(ตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว( 
      2. ควรเร1งรัดให(ผู(รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงทุกระดับร1วมกันพิจารณาการดําเนินกิจกรรม
ตามท่ีกําหนดไว(ในแนวทางแก(ไข เพ่ือวางแผนงาน กระบวนการดําเนินงาน การกํากับติดตามอย1างต1อเนื่องเพ่ือให(
ระดับความเสี่ยงลดลงหรือไม1เหลืออยู1 เป)นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินการตามพันธกิจท่ีต(องปฏิบัติรวมท้ัง
บรรลุเปKาหมายในแผนยุทธศาสตร/ของคณะ 
  3. ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไกการ
ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ในแต1ละองค/ประกอบ แต1ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)นรูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ส/วนท่ี 5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน ท่ีให'ไว'
ในป6งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู/ในระดับ ดี (4.00) 

 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีได(ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน1งคณบดีคณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี ท่ีเสนอต1อ                
สภามหาวิทยาลัยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
   ส1วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร/  

1. รองคณบดีฝuายบริหารคณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีรับผิดชอบดูแลในเรื่องการทบทวน
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/ท่ีมีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมายท่ีกําหนดไว( ซ่ึงทางคณะได(กําหนดการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เช1น การพัฒนาหลักสูตรใหม1 บัณฑิตท่ีมีทักษะ
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ภาษาอังกฤษผ1านเกณฑ/ หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) สําหรับบุคคลทุกช1วงวัย         
เพ่ือวางแผนพัฒนาการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการให(มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน  

2. คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีดําเนินการทบทวนปรับปรุงแบบฟอร/มในการรายงานผล
การดําเนินโครงการ โดยกําหนดให(รายงานผลในประเด็นป̂ญหาและอุปสรรค ผลการดําเนินการปรับปรุงจาก
การดําเนินงานในป�ท่ีผ1านมา และแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานในป�ถัดไป ซ่ึงทุกหลักสูตรมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการตามแบบฟอร/มท่ีคณะกําหนด  

3. คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ       
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงเปKาหมายของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร/คณะ โดยการจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร/
ของคณะ ซ่ึงคณะได(ทบทวนเปKาหมายของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร/ โดยมีการปรับปรุงค1าเปKาหมายของตัวชี้วัด
ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 1.5 : รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท(องถ่ินปรับให(
สูงข้ึนจาก 3 รายวิชา เป)น 3 รายวิชา 6 รายวิชา 

ตัวชี้วัด 1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ1านเกณฑ/ ปรับให(สูงข้ึนจากร(อยละ 15 เป)นร(อย
ละ 18 

ตัวชี้วัด 1.9 บัณฑิตท่ีได(รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด(าน IT ท่ีเป)นท่ียอมรับ 
ปรับให(สูงข้ึนจากร(อยละ 15 เป)นร(อยละ 18 

ตัวชี้วัด 1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของอาจารย/ท่ีได(รับการตีพิมพ/เผยแพร1 
ปรับให(สูงข้ึนจากร(อยละ 45  เป)นร(อยละ 50 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผู(ช1วย ปรับให(สูงข้ึนจากร(อยละ 40  เป)นร(อยละ 45 
  ส1วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ  
  1. รองคณบดีฝuายบริหารคณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีรับผิดชอบติดตามผลการ

ดําเนินงานโครงการและการใช(จ1ายงบประมาณของสาขาวิชาทุกไตรมาส โดยได(กําหนดมาตรการปรับลด
งบประมาณท่ีจะจัดสรรให(กับสาขาวิชาในป�ถัดไป หากสาขาวิชาดําเนินงานไม1เป)นไปตามเปKาหมายท่ีกําหนด  

  2. ทางคณะมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ)  
ในรายละเอียดการจัดทําคําของบประมาณ เพ่ือให(สามารถสะท(อนผลการดําเนินงานได(อย1างชัดเจนตาม
วัตถุประสงค/ของโครงการ ซ่ึงทุกโครงการมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณท่ีสามารถสะท(อนผล
การดําเนินงานตามวัตถุประสงค/ได( 

  ส1วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  
 คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีได(ดําเนินการจัดต้ังศูนย/ศาสตร/พระราชาและส1งเสริมให(

อาจารย/ในคณะมีส1วนร1วมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให(ชุมชน ดังนี้ 
1. โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการยกระดับสินค(าชุมชน OTOP เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ/

ผักสลัดแผ1น  
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 รายวิชาท่ีมีการบูรณาการ:  
 - 5075503 การพัฒนาผลิตภัณฑ/อาหารและการประเมินโดยประสาทสัมผัส 
2. โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผงโรยข(าว  
  รายวิชาท่ีมีการบูรณาการ:  
 - 4514314 การพัฒนาผลิตภัณฑ/อาหารและการประเมินโดยประสาทสัมผัส 
  - 4513310 การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร 

  ส1วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีดําเนินการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง โดยประชุม
วิเคราะห/ป̂จจัยเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอก ทบทวนป̂ญหาและอุปสรรคท่ีส1งผลต1อการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงพิจารณาเกณฑ/ในการประเมินความเสี่ยงให(มีความเหมาะสม และประสานงานกับหน1วยงานท่ี
รับผิดชอบในการจัดส1งแผนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามกําหนดเวลา 
พร(อมท้ังมีการประชุมทบทวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาระบบและ
กลไกการควบคุมภายในของคณะ มาตรการควบคุมต1างๆ มาจัดวางระบบให(เหมาะสมกับการทํางานของคณะ
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และ
สถาบัน 

ในป�งบประมาณท่ีแล(วคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได(ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี รวม 5 ส1วน และได(มีความเห็นแนบท(ายเพ่ือการ             
พัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอดในทุกส1วนของการประเมิน (ส1วนท่ี 1 - 5) ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี ได(ดําเนินการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด ความคิดเห็นดังกล1าวอย1าง
เป)นระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกําหนด
ผู(รับผิดชอบ และมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถ(วนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม             
ตรวจสอบฯ ซ่ึงนอกจากจะเป)นการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีให(ดีข้ึน
และแก(ไขป̂ญหาต1างๆ ได(แล(ว ยังทําให(วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถ(วนสมบูรณ/อีกด(วย 

ส1วนในป�งบประมาณต1อไปควรมีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารองรับข(อท่ีควรพัฒนา และข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทําให(
การดําเนินงานในส1วนท่ี 5 สมบูรณ/มากข้ึน 
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ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี 
1. ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบ กลไกและวิธีการ

ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ ภายใต(สถานการณ/ท่ีเป)นป̂ญหา อุปสรรค ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของ
คณะไม1เป)นไปตามท่ีต้ังเปKาหมายไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน หรือ
ปรับโครงการ/ กิจกรรมให(รวดเร็วทันการมากข้ึน 

 2. ควรจัดสรรงบประมาณให(ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร/ โดยเฉพาะยุทธศาสตร/ ท่ี 2 
“ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป)นศูนย/กลางการพัฒนาการศึกษาของท(องถ่ิน” และยุทธศาสตร/ท่ี 3 
“ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน” ซ่ึงเป)นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 3. ควรจัดทําแผนการพัฒนาคณะให(สอดคล(องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยให(มาก
ข้ึน เพ่ือให(เกิดพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย1างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 4. ควรให(ความสําคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการเข(าด(วยกันให(มากข้ึน 

5. ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไก
การควบคุมภายในระดับคณะ กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยในแต1ละองค/ประกอบ แต1
ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของกระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)น
รูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 

5. คณะวิทยาการจัดการ 
ผลการประเมินอยู/ในระดับ พอใช' (3.45) 

ส/วนท่ี 1 ประเมินผลการดําเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร% อยู/ในระดับ พอใช' (3.26) 
คณะวิทยาการจัดการได(ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/  

ตามประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีกําหนดไว(ในแผนยุทธศาสตร/ 2 ประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จํานวน 23 
ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงาน พบว1า ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปKาหมายหรือสูงกว1า
เปKาหมาย 15 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 65.22 ของจํานวนตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 8 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 
34.78 ของจํานวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดได(ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 
จํานวน 14 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 10 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 4 ตัวชี้วัด คือ 
1.1 หลักสูตรใหม1/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
ท่ีสอดคล(องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 1.4 หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการ
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ทํางาน 1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ1านเกณฑ/ และ 1.9 บัณฑิตท่ีได(รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศ
เกียรติคุณด(าน IT ท่ีเป)นท่ียอมรับ 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท'องถ่ิน จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 2 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ 3.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี
เปKาหมายมีรายได(ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน/ต(นทุนการผลิตลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 4  มหาวิทยาลัยแห/งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด'วย
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 3 ตัวชี้วัด  

การใช'จ/ายงบประมาณของหน/วยงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1า
เปKาหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ ร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณแผ1นดิน และร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณเงินรายได( 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร%คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงาน
ตํ่ากว1าเปKาหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ ร(อยละการบรรลุเปKาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/คณะวิทยาการจัดการ 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยท่ีได(รับ
มอบหมาย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะวิทยาการจัดการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(
ดังนี้ 

1.  สามารถดําเนินการได(บรรลุตามเปKาหมายหรือสูงกว1าหลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอย1างยิ่ง
ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 4 มหาวิทยาลัยแห1งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล     
มีผลการดําเนินงานสูงกว1าเปKาหมายทุกตัวชี้วัด  แต1อย1างไรก็ตามยังมีบางตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร/        
มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะ มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย      
ทุกตัวชี้วัด 

2.  ควรเร1งรัดหาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานท้ังตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมท่ีคณะรับผิดชอบซ่ึงผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย เพ่ือ
ลดป̂ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว(ภายใต(สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย
ดําเนินการร1วมกันระหว1างผู(เก่ียวข(องทุกฝuาย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ภายใต(สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของคณะ   
ไม1เป)นไปตามท่ีกําหนดไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให(รองรับกับ
สถานการณ/ท่ีอาจเป)นป̂ญหาและอุปสรรคท้ังในป̂จจุบันและอนาคตเพ่ือการบรรลุเปKาหมายของคณะ 
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ส/วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช'จ/ายงบประมาณ อยู/ในระดับ พอใช' (2.96) 
1. คณะวิทยาการจัดการได(รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ1นดิน ร(อยละ 10.95 

งบประมาณเงินรายได( ร(อยละ 89.05 
2. คณะวิทยาการจัดการได(รับจัดสรรงบประมาณ รายจ1ายหน1วยงาน ร(อยละ 70.60 รายจ1าย

ตามภารกิจยุทธศาสตร/ ร(อยละ 29.40 โดยได(รับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเน(นตามภารกิจยุทธศาสตร/
ส1วนใหญ1เป)นด(านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  ร(อยละ 87.93 และด(าน
มหาวิทยาลัยแห1งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาลเป)นส1วนน(อย ร(อยละ 12.07 

3. ผลการใช(จ1ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ1ายได(ร(อยละ 67.85 โดยงบประมาณแผ1นดิน  
เบิกได(ร(อยละ 90.94 งบประมาณเงินรายได( เบิกได(ร(อยละ 65.02 

4. ผลการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมตํ่ากว1าเปKาหมาย โดยในภาพรวมกําหนด
เปKาหมายไว(ร(อยละ 94.58 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจ1ายได(ร(อยละ 67.85 

5. ผลการดําเนินโครงการภาพรวม คิดเป)นร(อยละ 78.75 โดยงบประมาณแผ1นดินดําเนินการ
ได(ร(อยละ 85.71  งบประมาณเงินรายได(ดําเนินการได(ร(อยละ 77.27 

 
ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก         
และสถาบัน  
   1. ควรให(ความสําคัญของการจัดงบประมาณในยุทธศาสตร/ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป)น
ศูนย/กลางการพัฒนาการศึกษาของท(องถ่ินและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน เนื่องจากเป)นหน(าท่ีหลักของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะต(องรับหน(าท่ีนี้ด(วย 

   2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช(จ1ายงบประมาณของคณะอยู1ในระดับพอใช( ควร
ปรับปรุงด(านการใช(จ1ายงบประมาณให(สูงข้ึนโดยคณบดีต(องกํากับติดตามอย1างใกล(ชิด แต1อาจเกิดจากสถานการณ/
การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงคณะจะต(องปรับและทบทวนแผนงานในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปรับโครงการกิจกรรม ซ่ึงจะทําให(ผลการดําเนินงานของคณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ส/วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี อยู/ในระดับ ดี (4.10) 
(1)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี ตามความคิดเห็นของ

บุคลากรในคณะ โดยใช'แบบสอบถาม 

พบว1าผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยรวม อยู1ใน
ระดับดี มีคุณลักษณะเด1น คือ ความสามารถในการสร(างความสัมพันธ/อันดีกับบุคคลและหน1วยงานภายนอก  
มีความสามารถและทักษะในการบริหารให(บุคลากรภายในดําเนินงานตามนโยบายและแผนได(อย1างมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดการและระดมทรัพยากรและบริหารทรัพยากรอย1างมีประสิทธิภาพ 
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ส1วนข(อคิดเห็นท่ีแนะนําให(มีการปรับปรุงหรือพัฒนา คือความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย(ง เป)น
ต(น คุณลักษณะท่ัวไปของคณบดีอยู1ในระดับดีในทุกลักษณะ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 
และสถาบัน  
  1. ควรให(ความสําคัญของการจัดงบประมาณในยุทธศาสตร/ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
เป)นศูนย/กลางการพัฒนาการศึกษาของท(องถ่ินและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน เนื่องจากเป)นหน(าท่ี
หลักของมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะต(องรับหน(าท่ีนี้ด(วย 

 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช(จ1ายงบประมาณของคณะอยู1ในระดับพอใช( ควร
ปรับปรุงด(านการใช(จ1ายงบประมาณให(สูงข้ึนโดยคณบดีต(องกํากับติดตามอย1างใกล(ชิด แต1อาจเกิดจาก
สถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงคณะจะต(องปรับและทบทวน
แผนงานในการปฏิบัติงานเพ่ือปรับโครงการกิจกรรม ซ่ึงจะทําให(ผลการดําเนินงานของคณะมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

 
(2)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยการสัมภาษณ%ผู'ท่ีมี

ส/วนได'ส/วนเสีย 

 ในการสัมภาษณ/กลุ1มบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับคณะวิทยาการจัดการ 2 กลุ1มคือ กลุ1มบุคลากรใน
คณะ และตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป)นท่ีน1าชื่นชมว1า ผู(เข(ารับการสัมภาษณ/ท้ัง 2 กลุ1ม มีความ 
พึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในภาพรวมระดับ ดีมาก โดยเห็นว1าคณบดีเป)นผู(มี
ประสบการณ/ในการบริหาร การมอบนโยบายสู1สาขาวิชามีความชัดเจน มีการบริการวิชาการเพ่ือหารายได(
ให(กับมหาวิทยาลัยหลายโครงการ เน(นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเข(ากับงาน (wil) มีการทํางานเชิงรุกใน
หลายด(าน จัดให(นักศึกษาออกปฏิบัติงานจริง โดยใช(เครือข1ายภายนอก เพ่ือมุ1งเน(นให(นักศึกษามีงานทําใน
อนาคต สิ่งท่ีกลุ1มผู( เข(ารับการสัมภาษณ/ต(องการให(มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก(ไข คือการปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ให(ดีข้ึน เร1งรัดโครงการบริการวิชาการท่ีทําให(เกิดรายได( ปรับปรุงระบบ Wi-Fi /อินเทอร/เน็ตให(ครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย 
 ในส1วนของคณบดีเอง มีความเห็นว1าในการดําเนินการท่ีผ1านมา คณะให(ความสําคัญในเรื่อง
การกํากับดูแลหลักสูตร การจัดทําหลักสูตรเพ่ือสร(างโครงการท่ีทําให(เกิดรายได( ขอทุนมาดําเนินการสร(าง
บัณฑิตนักปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สิ่งทีคณบดีเห็นว1าเป)นป̂ญหาในการดําเนินงาน คือเรื่องของ
การเบิกจ1ายงบประมาณซ่ึงขาดความยืดหยุ1น การเบิกจ1ายไม1สอดคล(องกับระยะเวลา คณะต(องการให(
มหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องการบริหารจัดการในการก1อสร(างให(ทันตามกรอบเวลา และการวางระบบการลา
ของอาจารย/ในการออกไปเพ่ิมพูนความรู(ทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
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ส/วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยู/ในระดับ ดี (4.00) 
  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการแต1งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ดําเนินการประชุมร1วมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต1อท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  และรายงานต1อคณะและมหาวิทยาลัย อย1างน(อยป�ละ 
1 ครั้ง ณ วันสิ้นป�งบประมาณ พบว1า คณะได(ดําเนินงานด(านการจัดการความเสี่ยง จํานวน 2 ด(าน คือ ความ
เสี่ยงด(านการดําเนินงานด(านการปฏิบัติงาน 2 ประเด็นความเสี่ยง และด(านความเสี่ยงจากเหตุการณ/ภายนอก 
5 ประเด็นความเสี่ยง  โดยคณะได(จัดทําระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงท้ัง 2 ด(าน มีการระบุความเสี่ยง
ท่ีเหลืออยู1 แนวทางแก(ไข และผลการดําเนินงาน ซ่ึงพบว1าความเสี่ยงด(านการดําเนินงานด(านการปฏิบัติงาน
ยังคงเหลืออยู1ท้ัง 2 ประเด็นความเสี่ยง ส1วนความเสี่ยงจากเหตุการณ/ภายนอกไม1พบความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1 
ยกเว(นกิจกรรมการประชาสัมพันธ/หลักสูตรซ่ึงมีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย 
  ในส1วนของการดําเนินงานด(านการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ ได(ดําเนินการ
จัดระบบการควบคุมภายในโดยอ(างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด ประกอบด(วย 5 องค/ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล(อมการควบคุม 5 หลักการ การประเมิน
ความเสี่ยง 4 หลักการ กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และการ
ติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุ1งเน(นดําเนินการตามสาระสําคัญขององค/ประกอบดังกล1าว มีการติดตาม
ประเมินผลอย1างต1อเนื่อง เม่ือพบป̂ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน จะร1วมกันกําหนดวิธีการแก(ไขเพ่ือลด
ความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพความคล1องตัวในการปฏิบัติงานให(มากข้ึน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 
   จากผลการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาการ
จัดการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้  
   1. มีข้ันตอนชัดเจนในการกําหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ส1งผลให(ความเสี่ยงบางด(านไม1พบความเสี่ยงเหลืออยู1 แม(ว1าบางด(านยังไม1บรรลุเปKาหมาย แต1ผู(บริหาร
และผู(รับผิดชอบแต1ละด(านได(ร1วมกันพิจารณาป̂ญหาและอุปสรรคท่ีทําให(ระดับความเสี่ยงไม1ลดลง เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงแนวทางแก(ไขให(สามารถจัดการความเสี่ยงได(ตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว( 
   2. ควรเร1งรัดให(ผู(รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงทุกระดับร1วมกันพิจารณาการดําเนินกิจกรรม
ตามท่ีกําหนดไว(ในแนวทางแก(ไข เพ่ือวางแผนงาน กระบวนการดําเนินงาน การกํากับติดตามอย1างต1อเนื่อง
เพ่ือให(ระดับความเสี่ยงลดลงหรือไม1เหลืออยู1 เป)นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินการตามพันธกิจท่ีต(อง
ปฏิบัติรวมท้ังบรรลุเปKาหมายในแผนยุทธศาสตร/ของคณะ 

3. ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเอง เก่ียวกับระบบและกลไก
การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ในแต1ละองค/ประกอบ แต1ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของ
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กระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)นรูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ส/วนท่ี 5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามความเห็น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันท่ีให'ไว'ใน
ป6งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู/ในระดับ ดี (4.00) 

 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการได(ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานในตําแหน1งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ท่ีเสนอต1อสภามหาวิทยาลัยในป�งบประมาณ          
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 
 ส1วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร/  
1. คณะผู(บริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบดูแลใน

เรื่องการพัฒนาผลการดําเนินงานในตัวชี้วัดท่ียังมีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย และรวบรวมข(อมูลในการ
วางแผนการดําเนินงานในป�ต1อไป ซ่ึงคณะดําเนินกิจกรรมต1างๆ ดังนี้ 

  1) บูรณาการกับการทํางาน มีการดําเนินโครงการ เช1น โครงการเสวนาสร(างเครือ 
ข1ายความร1วมมือระหว1างสาขาวิชาคอมพิวเตอร//ธุรกิจและสาขาวิชาการบัญชี กับผู((ประกอบการ/ชุมชน/ท(องถ่ิน 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนิเทศศาสตร/โดยเน(นการปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง  

  2) ผลงานนักศึกษา/ อาจารย%ท่ีได'รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ มีการดําเนิน
โครงการ เช1น โครงการส1ง นักศึกษาเข(าแข1งขันระดับชาติ การประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 6:          
ผู(ประกอบการรุ1นใหม1กับการพัฒนา นวัตกรรมธุรกิจทางการเกษตร  โครงการจัดแสดงผลงานและประกวดการ
แข1งขันการเขียนแผนธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป โครงการเตรียมความพร(อมการเรียนรู(ด(านบัญชีเพ่ือการ
แข1งขันทางวิชาการ 
    3) บัณฑิตท่ีทักษะภาษาอังกฤษผ/านเกณฑ% มีการดําเนินโครงการ เช1น โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหว1างประเทศ (ฟ̂ง พูด อ1าน เขียน) โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (การเขียนจดหมายธุรกิจเพ่ือการสื่อสารระหว1างประเทศ) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค1ายภาษาต1างประเทศเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

2. คณะวิทยาการจัดการดําเนินการจัดประชุมกรรมการบริหารคณะ เพ่ือทบทวนผลการ
ประเมินฯ จากป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวท่ีวัดท่ียังไม1บรรลุเปKาหมาย โดยการมอบหมายให(ประธานสาขา 
ติดตาม ผลักดันให(มีการดําเนินงานให(บรรลุเปKาหมายตามท่ีกําหนด และใช(เป)นข(อมูลในการวางแผนการ
ดําเนินงานในป�ต1อไป 

3. คณะผู(บริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการ
ทบทวนกําหนดเปKาหมายของตัวชี้วัดให(สอดคล(องกับความเป)นไปได(ของการดําเนินงานอย1างแท(จริง มีการจัด
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร/คณะวิทยาการจัดการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2566 (ทบทวน ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2563) เพ่ือกําหนดเปKาหมาย กําหนดเกณฑ/แต1ละตัวชี้วัดให(สอดคล(องกับตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดทําแผนต1าง ๆ เพ่ือให(รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป�
การศึกษา 2562 

  ส1วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ  
  1. คณะผู(บริหาร งานประกันคุณภาพการศึกษา และสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ 

รับผิดชอบดูแลในเรื่องการติดตามการใช(จ1ายงบประมาณ โดยมีการกํากับติดตามการใช(จ1ายของทุกส1วนงาน
ภายในคณะ การวางนโยบายให(ทุกหน1วยงานภายในคณะปรับเปลี่ยนกลยุทธ/การจัดโครงการให(เหมาะสมกับ
สถานการณ/ท่ีเกิดข้ึนในแต1ละช1วง โดยเฉพาะสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีการจัดโครงการโดยเน(นการจัดแบบออนไลน/ การติดตามการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาส
และเป)นประจําอย1างต1อเนื่อง โดยนําเข(าพิจารณาในท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะ และประชุมกรรมการ
ประจําคณะ    

  2. ทีมบริหารคณะมีการติดตามและกํากับตัวชี้วัดของแต1ละโครงการท้ังในด(านเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ และให(ทุกโครงการรายงานผลการดําเนินโครงการ ซ่ึงในป�งบประมาณ 2563 คณะมีการจัด
โครงการ/กิจกรรม ท้ังสิ้นจํานวน 101 โครงการ อาทิเช1น โครงการฝrกอบรม “การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน/” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานด(านโลจิสติกส/และโซ1อุปทาน  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา Job description & Job specification ในองค/กร โครงการจัดการความรู(สู1ความ
เป)นเลิศ ประจําป�การศึกษา 2562 เป)นต(น 

  ส1วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  
1. คณะผู(บริหาร งานประกันคุณภาพการศึกษา และสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 

รับผิดชอบดูแลในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับเนื้อหา คําอธิบายรายวิชาให(สอดคล(องกับการเรียนการ
สอนในป̂จจุบันและท่ีคาดว1าจะเกิดข้ึนในอนาคต เช1น โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน/ การทํา
วิจัยร1วมกับชุมชน เช1น 

2. คณะดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต1างๆ เพ่ือรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
ขับเคลื่อนเข(าสู1มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ินท่ีชัดเจน การทําวิจัยร1วมกับชุมชน เช1น โครงการชุมชน
ต(นแบบชุมชนหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร(างชุมชนต(นแบบ ตําบลคลอง
จินดา  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   

3. คณะมีการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก1ผู(ประกอบการ ผู(บริหาร และผู(สนใจในจังหวัด
นครปฐม และพ้ืนท่ีใกล(เคียง เช1น โครงการฝrกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด(านการบันทึกบัญชีด(วยระบบคอมพิวเตอร/ขององค/กรปกครอง ส1วนท(องถ่ิน (e-LAAS) โครงการบริการ
วิชาการฝrกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS การจัดทํารายงาน
สินทรัพย/การจัดชื้อจัดจ(าง การสร(างฐานข(อมูลภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร(าง  การจัดทํารายงานทางการเงิน และ
วิธีการแก(ไขข(อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร/ขององค/กรปกครองส1วนท(องถ่ิน(e-LAAS)  
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ส1วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   1. ทีมบริหารคณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือวิเคราะห/ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1 ทบทวน ป̂ญหา
อุปสรรค และป̂จจัยด(านต1างๆ  
   2. ทีมบริหารคณะวิทยาการจัดการ กํากับ ติดตามการจัดทําแผนความเสี่ยงประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอต1อท่ีประชุมให(คําแนะนําและปรับปรุงความเสี่ยง มีการติดตามและดําเนิน
กิจกรรมท่ีช1วยลดความเสี่ยง เช1น การสํารวจนักศึกษาตกค(างของแต1ละสาขาวิชาและแนวทางการแก(ไข 
โครงการเตรียมความพร(อมนักศึกษาในการเข(าทดสอบ Microsoft Office Specialist Word 2016 โครงการ
อบรมภาษาอังกฤษ โครงการค1ายภาษาต1างประเทศเพ่ือการบริหารธุรกิจ โครงการสร(างความร1วมมือ MOU 
กับหน1วยงานภายนอก  โครงการ MINI MBA รุ1น 1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
การตีพิมพ/เผยแพร1 โครงการคลินิกวิจัยระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร1งรัดเข(าสู1
ตําแหน1งทางวิชาการ  

 3. คณะได(ดําเนินการประสานงานกับงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักส1งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพ่ือนําเสนอผลการประเมินองค/ประกอบของการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ 
รวมท้ังประสานงานกับหน1วยตรวจสอบภายใน เพ่ือขอเกณฑ/การประเมินความเสี่ยงตามป̂จจัยเสี่ยงและเกณฑ/
การจัดระดับความเสี่ยง และดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของคณะวิทยาการ
จัดการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

ในป�งบประมาณท่ีแล(วคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได(ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการ รวม 5 ส1วน และได(มีความเห็นแนบท(ายเพ่ือการพัฒนา แก(ไข 
ปรับปรุงและต1อยอดในทุกส1วนของการประเมิน (ส1วนท่ี 1 - 5) ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการ
จัดการได(ดําเนินการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด ความคิดเห็นดังกล1าวอย1างเป)นระบบ อาทิ มีแผนการ
พัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกําหนดผู(รับผิดชอบ และมีการ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถ(วนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซ่ึงนอกจากจะ
เป)นการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการให(ดีข้ึนและแก(ไขป̂ญหาต1างๆ ได(แล(ว ยังทําให(
วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถ(วนสมบูรณ/อีกด(วย 

ส1วนในป�งบประมาณต1อไปควรมีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารองรับข(อท่ีควรพัฒนา และข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทําให(
การดําเนินงานในส1วนท่ี 5 สมบูรณ/มากข้ึน 

 

ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของคณะวิทยาการจัดการ 
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 1. ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบ กลไกและวิธีการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ ภายใต(สถานการณ/ท่ีเป)นป̂ญหา อุปสรรค ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของ
คณะไม1เป)นไปตามท่ีต้ังเปKาหมายไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน หรือ
ปรับโครงการ/ กิจกรรมให(รวดเร็วทันการมากข้ึน 

 2. ควรมีการกํากับติดตามการใช(จ1ายงบประมาณอย1างใกล(ชิด กรณีเกิดสถานการณ/การแพร1
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะต(องปรับและทบทวนแผนงาน ปรับโครงการ/
กิจกรรม อย1างรวดเร็วทันการ จะทําให(การใช(จ1ายงบประมาณของคณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3. ควรให(ความสําคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการเข(าด(วยกันให(มากข้ึน 

 4. ควรให(ความสําคัญกับการแก(ป^ญหาความขัดแย(งท่ีอาจมีในคณะอย1างเป)นรูปธรรม โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เช1น การจัดกิจกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสําคัญๆในคณะ การจัด
กิจกรรมเสริมสร(างความเข(าใจ ความรักสามัคคีของบุคลากรในคณะให(มากข้ึน เป)นต(น 

 5. ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไก
การควบคุมภายในระดับคณะ กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยในแต1ละองค/ประกอบ แต1
ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของกระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)น
รูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

 

6. คณะพยาบาลศาสตร% 
ผลการประเมินอยู/ในระดับ ดีมาก (4.59) 

 

ส/วนท่ี 1 ประเมินผลการดําเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร% อยู/ในระดับ ดีมาก (5.00) 
คณะพยาบาลศาสตร/ได(ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/              

ตามประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีกําหนดไว(ในแผนยุทธศาสตร/ 3 ประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จํานวน 21 
ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงาน พบว1า ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปKาหมายหรือสูงกว1า
เปKาหมาย 21 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 100 ของจํานวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดได(ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 
จํานวน 13 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 13 ตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท'องถ่ิน จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 3 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 4 มหาวิทยาลัยแห/งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด'วย
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 3 ตัวชี้วัด  
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การใช'จ/ายงบประมาณของหน/วยงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมาย
หรือสูงกว1า 2 ตัวชี้วัด  

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร%คณะพยาบาลศาสตร% จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงาน
ตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 1 ตัวชี้วัด 

 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

 จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยท่ี
ได(รับมอบหมาย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะพยาบาลศาสตร/ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็น
ได(ดังนี้ 

1.  สามารถดําเนินการได(บรรลุตามเปKาหมายหรือสูงกว1า ทุกตัวชี้วัด ในประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี
ได(รับมอบหมาย ตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย รวมท้ังทุกตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะพยาบาลศาสตร/ แสดง
ให(เห็นศักยภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะด(วยความร1วมมือร1วมใจของผู(บริหารและบุคลากรของ
คณะทุกระดับต้ังแต1 การวางแผนงาน การกํากับติดตามการปฏิบัติงาน การทํางานเป)นทีม และการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย1างต1อเนื่องเพ่ือลดป̂ญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต(สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2.  ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ภายใต(สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของคณะ  
ไม1เป)นไปตามท่ีกําหนดไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให(รองรับกับ
สถานการณ/ท่ีอาจเป)นป̂ญหาและอุปสรรคท้ังในป̂จจุบันและอนาคตเพ่ือการบรรลุเปKาหมายของคณะ 
 
ส/วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช'จ/ายงบประมาณ อยู/ในระดับ ดีมาก (4.58) 

1. คณะพยาบาลศาสตร/ได(รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ1นดิน ร(อยละ 10.72
งบประมาณเงินรายได( ร(อยละ 89.28 

2. คณะพยาบาลศาสตร/ได(รับจัดสรรงบประมาณ รายจ1ายหน1วยงาน ร(อยละ 44.34 รายจ1าย
ตามภารกิจยุทธศาสตร/ ร(อยละ 55.66 โดยในภาพรวมส1วนใหญ1เป)นด(านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพ
รองรับการพัฒนาประเทศ  ร(อยละ 78.83  รองลงมาด(านมหาวิทยาลัยแห1งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหาร
จัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล ร(อยละ 20.86 และด(านยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน ร(อยละ 0.31 

3. ผลการใช(จ1ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ1ายได(ร(อยละ 96.51 โดยงบประมาณแผ1นดิน 
เบิกได(ร(อยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได( เบิกได(ร(อยละ 96.09 

4. ผลการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมสูงกว1าเปKาหมาย โดยในภาพรวมกําหนด
เปKาหมายไว(ร(อยละ 94.58 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจ1ายได(ร(อยละ 96.51 

5. ผลการดําเนินโครงการภาพรวม คิดเป)นร(อยละ 86.67 โดยงบประมาณแผ1นดินดําเนินการ
ได(ร(อยละ 80.00  งบประมาณเงินรายได(ดําเนินการได(ร(อยละ 88.00 
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ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 
และสถาบัน 

ผลการดําเนินงานของคณะในด(านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช(จ1ายงบประมาณ
อยู1ในระดับดีมาก อย1างไรก็ดีคณะควรให(ความสําคัญในยุทธศาสตร/ท่ี 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
เป)นศูนย/กลางการพัฒนาการศึกษาของท(องถ่ินและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ินด(วยการจัดสรร
งบประมาณไปดําเนินการ ท้ังนี้เพ่ือให(เป)นไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ิน 

ส/วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี อยู/ในระดับ ดี (4.35) 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี ตามความคิดเห็นของ

บุคลากรในคณะ โดยใช'แบบสอบถาม 

พบว1าผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยรวม อยู1ใน
ระดับดี มีคุณลักษณะเด1น คือ เป)นผู(มีวิสัยทัศน/กว(างไกลทันสมัย ชัดเจน มีความคิดริเริ่มสร(างสรรค/อย1าง
ต1อเนื่อง มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย1างถ(วนท่ัว ต1อเนื่อง และอุทิศตนในการปฏิบัติงานและมีความ
เสียสละเป)นท่ีประจักษ/ ส1วนข(อคิดเห็นท่ีแนะนําให(มีการปรับปรุงหรือพัฒนา คือความสามารถในการบริหาร
จัดการความขัดแย(ง และการเสริมแรงให(กําลังใจผู(ร1วมงานในการปฏิบัติงาน 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน โดยใช'แบบประเมิน 

1. ควรจัดทําแผนการพัฒนาให(สอดคล(องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให(เกิด
พลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

  2. ควรให(ความสําคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการเข(าด(วยกัน 
 3. ควรให(ความสําคัญกับการแก(ป^ญหาความขัดแย(งภายในคณะอย1างเป)นรูปธรรม โดยการยึด
หลักธรรมาภิบาล 

 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยการสัมภาษณ% 
ในการสัมภาษณ/กลุ1มบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับคณะพยาบาลศาสตร/ 2 กลุ1ม คือ กลุ1มบุคลากรในคณะ 

และตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร/ เป)นท่ีน1าชื่นชมว1า ผู(เข(ารับการสัมภาษณ/ท้ัง 2 กลุ1มมีความพึงพอใจ
ในการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร/ ในภาพรวมระดับดีมาก โดยเห็นว1าคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร/ มีความสามารถในการบริหารทํางานรวดเร็ว ชัดเจน ทํางานเชิงรุก คิดเป)นระบบ คณะพยาบาลศาสตร/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได(รับการ รับรองจากสภาการพยาบาลเป)นเวลาถึง 4 ป� นักศึกษาสามารถสอบ
รับใบประกอบวิชาชีพได(มากภายในระยะเวลาอันสั้น คณะได(รับความเชื่อม่ันและได(รับการยอมรับในการเป)น
หน1วยงานหลักในการบริหารจัดการศูนย/กักกัน สําหรับผู(ท่ีถูกเฝKาระวังและสังเกตอาการจากการแพร1ระบาด
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนครปฐม (Local quarantine) สิ่งท่ีคณะพยาบาล
ศาสตร/ต(องปรับปรุงแก(ไข คือการเพ่ิมอาจารย/ ในคณะและดําเนินการให(เกิดการธํารงอาจารย/เก1าในคณะ ควร
มีการบริหารความขัดแย(งภายในองค/กร และมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแก(ไขในเรื่อง ทางกายภาพของคณะท่ี
เป)นป̂ญหาท้ังหมด 
 ในส1วนของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร/ เห็นว1าผลงานท่ีโดดเด1นของคณะ ได(แก1 การท่ีบัณฑิต
พยาบาลสอบได(รับใบประกอบวิชาชีพในป�แรกจํานวนมาก ดําเนินการผลักดันให(มหาวิทยาลัยออกระเบียบการ
ให(ทุนเพ่ือพัฒนาเป)นอาจารย/พยาบาลของคณะ มีการพัฒนาทางวิชาการในหลายๆด(านของคณะ ทําหน(าท่ีเป)น
ด1านหน(าของมหาวิทยาลัย ในการเป)นหน1วยคัดกรองเพ่ือปKองกันการแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยตรง รวมท้ังการปฏิบัติงานในศูนย/กักตัวสําหรับผู(ท่ีมีภาวะเสี่ยงต1อการเกิดการแพร1
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนครปฐม (Local quarantine) สิ่งท่ีเป)น
ป̂ญหาท่ีควรแก(ไขคืออาจารย/ในคณะยังไม1เพียงพอ และลาออกบ1อย เนื่องจากค1าตอบแทนไม1เท1าสถาบันอ่ืน 
ป̂ญหาเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องงบประมาณท่ีไม1ตรงตามภารกิจและนโยบาย การขาดเจ(าหน(าท่ีสาย
สนับสนุน 

ส/วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยู/ในระดับ ดี (4.00) 
  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร/แต1งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ดําเนินการประชุมร1วมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต1อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต1อคณะและมหาวิทยาลัย อย1างน(อย
ป�ละ 1 ครั้ง  ณ วันสิ้นป�งบประมาณ พบว1า คณะได(ดําเนินงานด(านการจัดการความเสี่ยง จํานวน 4 ด(าน คือ 
ความเสี่ยงด(าน  การดําเนินงานด(านการพัฒนานักศึกษา 2 ประเด็นความเสี่ยง   การดําเนินงานด(านทรัพยากร
และบุคลากร 2 ประเด็นความเสี่ยง   ด(านการดําเนินงานด(านจัดการเรียนการสอน 1 ประเด็นความเสี่ยง  และ
ด(านการบริหารจัดการท่ีเอ้ือต1อการเรียนรู(ร1วมกันด(วยหลักธรรมาภิบาล 1 ประเด็นความเสี่ยงโดยคณะได(จัดทํา
ระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงท้ัง 4 ด(าน  มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1  แนวทางแก(ไข และผลการ
ดําเนินงาน  ซ่ึงพบว1าจากการกําหนดแนวทางแก(ไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1ส1งผลให(ผลการดําเนินงาน
เป)นไปตามเปKาหมายท้ัง 4 ด(าน 
  ในส1วนของการดําเนินงานด(านการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร/ ได(ดําเนินการ
จัดระบบการควบคุมภายในโดยอ(างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด ประกอบด(วย 5 องค/ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล(อมการควบคุม 5 หลักการ  การประเมิน
ความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ  และการ
ติดตามประเมินผล 2 หลักการ  โดยมุ1งเน(นดําเนินการตามสาระสําคัญขององค/ประกอบดังกล1าว มีการติดตาม
ประเมินผลอย1างต1อเนื่อง เม่ือพบป̂ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน จะร1วมกันกําหนดวิธีการแก(ไขเพ่ือลด
ความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพความคล1องตัวในการปฏิบัติงานให(มากข้ึน 
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        จากผลการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะพยาบาล
ศาสตร/ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้  
        1.  มีข้ันตอนการกําหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน       
อย1างละเอียดครอบคลุมพันธกิจหลักของคณะ มีการกํากับติดตามอย1างใกล(ชิด มีการจัดกิจกรรมท่ีส1งเสริมให(
การบริหารงานของคณะมีประสิทธิภาพ เม่ือเกิดป̂ญหาผู(รับผิดชอบกิจกรรมต1าง ๆ ร1วมกันแก(ไขป̂ญหาเพ่ือลด
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
        2.  ควรทบทวนความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1และแนวทางแก(ไขท่ีได(กําหนดไว(เปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานในกิจกรรมต1าง ๆ รวมท้ังระบบและกลไกการควบคุมภายในท่ีจะส1งผลต1อการบรรลุเปKาหมายตาม
แผนจัดการความเสี่ยงให(ลดลงหรือหมดไปจากการดําเนินพันธกิจของคณะ 
  3. ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเอง เก่ียวกับระบบและกลไก
การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ในแต1ละองค/ประกอบ แต1ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)นรูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ส/วนท่ี 5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามความเห็น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันท่ีให'ไว'ใน
ป6งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู/ในระดับ ดี (4.00) 

 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร/ได( ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร/ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานในตําแหน1งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร/ท่ีเสนอต1อสภามหาวิทยาลัยในป�งบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ส1วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร/  
คณะพยาบาลศาสตร/ได(ดําเนินแผนการพัฒนา ปรับปรุง และติดตามตัวชี้วัดเป)นระยะ      

ทุกไตรมาส โดยมีรองคณบดีฝuายบริหารเป)นผู(กํากับดูแล ซ่ึงทางคณะได(ดําเนินการจัดกิจกรรมคณบดีพบ
คณาจารย/ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และกํากับติดตามการดําเนินงานทุกไตรมาสทุกโครงการฯ โดย
การจัดกิจกรรมดังกล1าวมีจุดประสงค/เพ่ือระดมความคิดเห็น ข(อเสนอแนะ ทบทวนระบบและกลไกการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัด มีการให(นําเสนอความก(าวหน(าเพ่ือช1วยกันพัฒนาให(การดําเนินงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปKาหมาย ทบทวนโครงการและปรับแผนการดําเนินกิจกรรมให(สอดรับกับสถานการณ/ในป̂จจุบัน 
วิเคราะห/ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด กําหนดเปKาหมายตัวชี้วัดให(มีผลการดําเนินงานสูงกว1าผลการ
ดําเนินการในป�ท่ีผ1านมา โดยผ1านความคิดเห็นและการประเมินผลของคณะกรรมการบริหารคณะ 
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  ส1วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ  
  คณะพยาบาลศาสตร/มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู1ในระดับท่ีดีมาก แต1ทางคณะยังคงให(ความสําคัญในการบริหารจัดการการ
ใช(จ1ายงบประมาณให(มีประสิทธิภาพอย1างสมํ่าเสมอ โดยการจัดกิจกรรมคณบดีพบคณาจารย/ ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินการโครงการต1างๆภายในคณะ และใช(วิธีการการ
ประเมินเชิงคุณภาพ เป)นเครื่องมือวัดผลการดําเนินงานร1วมกัน 

 ส1วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  
1. รองคณบดีฝuายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร/ดําเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาเชิงรุก เพ่ือให(

เกิดการบริหารจัดการเชิงบูรณาการท่ีสอดรับกับสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยการจัดทําเป)น LQ (Longevity Quotient) คือ การมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดี ปKองกันการ
แพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให(การดูแลท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และดําเนินการจัดทําโครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ/ในการปKองกันการแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  2. รองคณบดีฝuายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร/รับผิดชอบดูแลในเรื่องการสริมสร(าง
วัฒนธรรมองค/กร โดยการสร(างความรัก ความสามัคคีภายในคณะ เพ่ือลดป̂ญหาความขัดแย(งภายใน เช1น การ
จัดโครงการวัฒนธรรมองค/กรปv�นโตเดียวกัน ซ่ึงอาจารย/ทุกคนจะมีส1วนร1วมในการรับประทานอาหารร1วมกัน    
มีการแลกเปลี่ยนของขวัญวันเกิด พร(อมท้ังมีการปรับโครงสร(างทางกายภาพของห(องพักคณาจารย/และ
เจ(าหน(าท่ี เพ่ือให(เกิดการสื่อสารในองค/กรร1วมกันมากข้ึน  

 3. รองคณบดีฝuายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ/ รับผิดชอบดูแลในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรให(มีความรู( ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
สําหรับอาจารย/และเจ(าหน(าท่ี  มีการมอบหมายให(ทํางานร1วมกับอาจารย/ชาวต1างชาติท่ีสังกัดภายในคณะ เพ่ือ
สนับสนุนการทํางานเป)นทีมและเพ่ือให(เกิดการพัฒนาทางด(านภาษามากยิ่งข้ึน 

  ส1วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 คณะพยาบาลศาสตร/ดําเนินการประเมินความเสี่ยง และดําเนินกิจกรรมเพ่ือปKองกันความ

เสี่ยงเป)นระยะ โดยบูรณาการเข(ากับงานประจําและประเมินผล จึงทําให(เห็นความเสี่ยง และทําให(มีการเฝKา
ระวังและปKองกันความเสี่ยงอย1างสมํ่าเสมอ  โดยเฉพาะในช1วงการแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ซ่ึงเป)นความเสี่ยงท่ีไม1สามารถควบคุมได( ทางคณะจึงได(ดําเนินการจัดกิจกรรมการปรับ
แผนการเรียนการสอนในมาตรการสําหรับสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 
 
 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2563 
59 

 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

ในป�งบประมาณท่ีแล(วคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได(ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของคณะพยาบาลศาสตร/ รวม 5 ส1วน และได(มีความเห็นแนบท(ายเพ่ือการพัฒนา แก(ไข 
ปรับปรุงและต1อยอดในทุกส1วนของการประเมิน (ส1วนท่ี 1 - 5) ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะพยาบาล
ศาสตร/ได(ดําเนินการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด ความคิดเห็นดังกล1าวอย1างเป)นระบบ อาทิ มีแผนการ
พัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกําหนดผู(รับผิดชอบ และมีการ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถ(วนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซ่ึงนอกจากจะ
เป)นการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร/ให(ดีข้ึนและแก(ไขป̂ญหาต1างๆ ได(แล(ว ยังทําให(
วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถ(วนสมบูรณ/อีกด(วย 
  ส1วนในป�งบประมาณต1อไปควรมีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารองรับข(อท่ีควรพัฒนา และข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทําให(
การดําเนินงานในส1วนท่ี 5 สมบูรณ/มากข้ึน 

 
ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร% 

1. ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบ กลไกและวิธีการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ ภายใต(สถานการณ/ท่ีเป)นป̂ญหา อุปสรรค ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของ
คณะไม1เป)นไปตามท่ีต้ังเปKาหมายไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน หรือ
ปรับโครงการ/ กิจกรรมให(รวดเร็วทันการมากข้ึน 

 2. ควรให(ความสําคัญในยุทธศาสตร/ท่ี 2 “ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป)นศูนย/กลางการ
พัฒนาการศึกษาของท(องถ่ิน” และยุทธศาสตร/ท่ี 3 “ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน” ด(วยการจัดสรร
งบประมาณไปดําเนินการให(มากข้ึน เพ่ือให(เป)นไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ิน 

 3. ควรให(ความสําคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการเข(าด(วยกันให(มากข้ึน 

 4. ควรให(ความสําคัญกับการแก(ป^ญหาความขัดแย(งท่ีอาจมีในคณะอย1างเป)นรูปธรรม โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เช1น การจัดกิจกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสําคัญๆในคณะ การจัด
กิจกรรมเสริมสร(างความเข(าใจ ความรักสามัคคีของบุคลากรในคณะให(มากข้ึน เป)นต(น 
    5. ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไก
การควบคุมภายในระดับคณะ กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยในแต1ละองค/ประกอบ แต1
ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของกระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)น
รูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 7. สํานักส/งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผลการประเมินอยู/ในระดับ ดี (3.50) 

ส/วนท่ี 1 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก/สถาบันตามแผนยุทธศาสตร% อยู/ในระดับ พอใช' (3.33) 
สํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได(ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตร/ ตามประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีกําหนดไว(ในแผนยุทธศาสตร/ 2 ประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 
จํานวน 15 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงาน พบว1า ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปKาหมายหรือสูง
กว1าเปKาหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 66.67 ของจํานวนตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 
33.33 ของจํานวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดได(ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 
จํานวน 10 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 7 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 3 ตัวชี้วัด คือ  
1.1 หลักสูตรใหม1/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
ท่ีสอดคล(องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย/ท่ีได(รับรางวัลในระดับชาติ/
นานาชาติ และ 1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) สําหรับบุคคลทุกช1วงวัย 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 4  มหาวิทยาลัยแห/งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด'วย
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 2 ตัวชี้วัด  

การใช'จ/ายงบประมาณของหน/วยงาน  จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงาน ตํ่ากว1า
เปKาหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ ร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณแผ1นดิน และร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณเงินรายได( 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร%สํานักส/งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 1 ตัวชี้วัด     
มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 1 ตัวชี้วัด 

 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยท่ีได(รับ
มอบหมาย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สรุปความเห็นได(ดังนี้ 

1.  สามารถดําเนินการได(บรรลุตามเปKาหมายหรือสูงกว1าหลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอย1างยิ่ง
ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 4 มหาวิทยาลัยแห1งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล และ
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/สํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปKาหมาย
หรือสูงกว1าเปKาหมายทุกตัวชี้วัด  แต1อย1างไรก็ตามยังมีบางตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม
ของสํานัก มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย 
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2.  ควรเร1งรัดหาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานท้ังตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมท่ีสํานักรับผิดชอบซ่ึงผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย เพ่ือ
ลดป̂ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว(โดยดําเนินการร1วมกันระหว1างผู(เก่ียวข(องทุก
ฝuาย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ภายใต(สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของสํานัก 
ไม1เป)นไปตามท่ีกําหนดไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให(รองรับกับ
สถานการณ/ท่ีอาจเป)นป̂ญหาและอุปสรรคท้ังในป̂จจุบันและอนาคตเพ่ือการบรรลุเปKาหมายของสํานัก 

  

ส/วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช'จ/ายงบประมาณ อยู/ในระดับ พอใช' (3.38) 
1. สํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได(รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ1นดิน 

ร(อยละ 5.08 งบประมาณเงินรายได( ร(อยละ 94.92 
2. สํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได(รับจัดสรรงบประมาณ รายจ1ายหน1วยงาน  

ร(อยละ 97.30 รายจ1ายตามภารกิจยุทธศาสตร/ ร(อยละ 2.70  โดยได(รับงบประมาณเฉพาะด(านผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  เพียงยุทธศาสตร/เดียว 

3. ผลการใช(จ1ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ1ายได(ร(อยละ 69.63 โดยงบประมาณแผ1นดิน 
เบิกได(ร(อยละ 65.43 งบประมาณเงินรายได( เบิกได(ร(อยละ 69.85 

4. ผลการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมตํ่ากว1าเปKาหมาย โดยในภาพรวมกําหนด
เปKาหมายไว(ร(อยละ 94.58 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจ1ายได(ร(อยละ 69.63 

5. ผลการดําเนินโครงการภาพรวม คิดเป)นร(อยละ 81.25 โดยงบประมาณแผ1นดินดําเนินการ
ได( ร(อยละ 100.00  งบประมาณเงินรายได(ดําเนินการได( ร(อยละ 76.92 

ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 
และสถาบัน 

 1. ควรให(ความสําคัญกับประสิทธิภาพของการใช(จ1ายงบประมาณให(มากข้ึน แม(จะมี
สถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ตาม โดยสํานักอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการเพ่ือให(บรรลุเปKาหมายตามตัวชี้วัดในแต1ละยุทธศาสตร/ 

 2. ควรเร1งรัด กํากับ ติดตามการใช(จ1ายงบประมาณ ท้ังงบประมาณแผ1นดินและงบประมาณ
เงินรายได(  โดยเฉพาะงบประมาณแผ1นดินต(องให(เป)นไปตามเปKาหมาย 
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ส/วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ อยู/ในระดับ ดี (3.62) 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ ตามความคิดเห็น

ของบุคลากรในสํานัก/สถาบัน โดยใช'แบบสอบถาม 

พบว1าผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการ โดยรวม อยู1
ในระดับดี มีคุณลักษณะเด1น คือ ความสามารถในการสร(างสัมพันธ/อันดีกับบุคคลและหน1วยงานภายนอก และ
การอุทิศตนในการปฏิบัติงานและความเสียสละ ส1วนข(อคิดเห็นท่ีแนะนําให(มีการปรับปรุงหรือพัฒนา คือ
ความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย(ง ท้ังนี้มีข(อสังเกตว1าความเห็นของบุคลการในสํานักมีความเห็น
แตกต1างกันค1อนข(างมาก ซ่ึงอาจแสดงถึงการมีความขัดแย(งภายในสํานัก 

 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน โดยใช'แบบประเมิน 

  1. ผู(อํานวยการควรต(องปรับปรุงเรื่องการอุทิศตนในการปฏิบัติงานให(หน(าท่ี โดยการจัดเวลา
ท่ีเหมาะสม 

 2. ควรเพ่ิมพูนความรู(ด(านการบริหารจัดการความขัดแย(ง และมีมาตรการแก(ป̂ญหาความ
ขัดแย(งในสํานัก 

 
(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ โดยการสัมภาษณ% 
ในการสัมภาษณ/กลุ1มบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับสํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 กลุ1ม คือ

กลุ1มบุคลากรในสํานัก/สถาบัน และกลุ1มผู(แทนผู(ใช(บริการของสํานัก เป)นท่ีน1าชื่นชมว1า ผู(เข(ารับการสัมภาษณ/
ท้ัง 2 กลุ1ม ส1วนใหญ1มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผู(อํานวยการ ในภาพรวมระดับดีมาก รองลงไปคือ 
ระดับดี โดยเห็นว1าสํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกระบวนการกําหนดตําแหน1งทางวิชาการท่ีชัดเจน 
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีความเข(มแข็งรวดเร็ว การรับนักศึกษาใหม1ดําเนินการได(ตามแผน 
สํานักมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทําให(นักศึกษาได(รับความสะดวกในการใช(บริการมากข้ึน สิ่งท่ีสํานัก
ส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต(องแก(ไขเร1งด1วน คือการปรับปรุงโครงสร(างของสํานักเพ่ือความก(าวหน(าของ
บุคลากร แก(ป^ญหาการสื่อสารภายในองค/กรเพ่ือความเข(าใจท่ีดีต1อกัน รวมท้ังเรื่องการสื่อสารกับผู(ใช(บริการซ่ึง
ยังไม1คุ(นเคยกับระบบสารสนเทศท่ีนํามาใช(ในการบริการ 
 ในส1วนของผู(อํานวยการสํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เห็นว1าผลงานท่ีโดดเด1นคือ
การรับนักศึกษาได(ใกล(เคียงกับเปKาหมายของแผนการรับนักศึกษา ปรับปรุงระบบการให(บริการของสํานักเป)น
แบบออนไลน/เกือบท้ังหมดโดยเฉพาะในช1วงสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  การวางระบบควบคุมคุณภาพหลักสูตรผ1านคณะกรรมการชุดต1าง ๆ ทําให(หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยได(รับการ "รับทราบ" จากสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกอ.เดิม) ภายในระยะเวลาอันสั้น ป̂ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของสํานัก นอกจากป̂ญหาการแพร1
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ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ป̂ญหาการปรับปรุงเรื่องอาคารสถานท่ีแล(ว ก็คือมีความ
ต(องการให(มหาวิทยาลัยจัดสรรบุคลากรมาทดแทนตําแหน1งท่ีจะเกษียณเพ่ือการเรียนรู(งาน 

ส/วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยู/ในระดับ ดี (4.00) 
  ในป�งบประมาณพ.ศ. 2563 สํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแต1งต้ังคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดําเนินการประชุมร1วมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต1อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต1อสํานักและ
มหาวิทยาลัย อย1างน(อยป�ละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นป�งบประมาณ พบว1า สํานักได(ดําเนินงานด(านการจัดการความ
เสี่ยง จํานวน 2 ด(าน คือ ความเสี่ยงด(านการดําเนินงานด(านยุทธศาสตร/หรือกลยุทธ/ 2 ประเด็นความเสี่ยง  
และด(านการดําเนินงานด(านการปฏิบัติงาน 1ประเด็นความเสี่ยง โดยสํานักได(จัดทําระบบและกลไกเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงท้ัง 2 ด(าน มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1 แนวทางแก(ไข และผลการดําเนินงาน ซ่ึงพบว1าจากการ
กําหนดแนวทางแก(ไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1ส1งผลให(ผลการดําเนินงานเป)นไปตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว(
ของความเสี่ยงท้ัง 2 ด(าน 
        ในส1วนของการดําเนินงานด(านการควบคุมภายในของสํานักส1งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีการจัดระบบการควบคุมภายในโดยอ(างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด ประกอบด(วย 5 องค/ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล(อมการควบคุมภายใน  
5 หลักการ  การประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 
3 หลักการ และการติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุ1งเน(นดําเนินการตามสาระสําคัญขององค/ประกอบ
ดังกล1าว มีการติดตามประเมินผลอย1างต1อเนื่อง เม่ือพบป̂ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน จะร1วมกันกําหนด
วิธีการแก(ไขเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพความคล1องตัวในการปฏิบัติงานให(มากข้ึน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 
        จากผลการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักส1งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้  
 1.  มีข้ันตอนการกําหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ผู(บริหารกํากับและติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสํานัก  บุคลากรในหน1วยงานท่ีรับผิดชอบรายงานใน
ท่ีประชุมเพ่ือร1วมกันหาแนวทางแก(ไขในส1วนท่ีไม1สามารถดําเนินการตามแผนได( ส1งผลให(การจัดการความเสี่ยง
เป)นไปตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว(  
 2.  ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไก
การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ในแต1ละองค/ประกอบ แต1ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของ
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กระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)นรูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ส/วนท่ี 5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก ตามความเห็น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันท่ีให'ไว'ใน
ป6งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู/ในระดับ ดี (4.00) 

 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได(ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน1งผู(อํานวยการสํานักส1งเสริมวิชาการและ     
งานทะเบียน ท่ีเสนอต1อสภามหาวิทยาลัยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 ส1วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร/  
ทีมบริหารสํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับผิดชอบดูแลในเรื่องการติดตาม ทบทวน

ผลการดําเนินงานให(เป)นไปตามเปKาหมาย โดยสํานักฯดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตร/ ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือให(หน1วยงานสามารถปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว(ได(สําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน มีการ
กํากับติดตามการดําเนินงานให(เป)นไปตามแผนท่ีวางไว( และนําเสนอท่ีประชุมสํานักพิจารณาปรับปรุงให(มีผล
การดําเนินงานเป)นไปตามเปKาหมาย 

ส1วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ  
ทีมบริหารสํานักฯ ดําเนินการทบทวนกระบวนการและวางแผนการใช(จ1ายงบประมาณให(

เป)นไปตามไตรมาสท่ีกําหนด พร(อมท้ังกํากับติดตามการดําเนินงานให(เป)นไปตามแผนท่ีวางไว( มีการติดตามผล
การดําเนินงาน และนําเสนอท่ีประชุมสํานักงานพิจารณาปรับปรุงให(มีผลการดําเนินงานเป)นไปตามเปKาหมายท่ี
วางไว( 

  ส1วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการ 
สํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได(ดําเนินการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานเป)นทีม 

โดยใช(หลักการมอบหมายงานควบคู1กับการมอบอํานาจในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรให(สามารถพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานเป)นทีม และให(บุคลากรภายในหน1วยงานมีส1วนร1วมในการปฏิบัติงานในแต1ละด(าน 
เพ่ือให(สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได(อย1างมีประสิทธิภาพ  

 ส1วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

สํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนําเสนอความคืบหน(าและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเป)นระยะ ๆ จัดทําข(อเสนอเพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงแผนการควบคุม
ภายในให(ครอบคลุมหลักเกณฑ/ของกระทรวงการคลัง 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สํานัก และสถาบัน 
ในป�งบประมาณท่ีแล(วคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได(ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของสํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวม 5 ส1วน และได(มีความเห็นแนบท(ายเพ่ือการ
พัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอดในทุกส1วนของการประเมิน (ส1วนท่ี 1 - 5) ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได(ดําเนินการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด ความคิดเห็นดังกล1าว
อย1างเป)นระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกําหนด
ผู(รับผิดชอบ และมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถ(วนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม           
ตรวจสอบฯ ซ่ึงนอกจากจะเป)นการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจของสํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน           
ให(ดีข้ึนและแก(ไขป̂ญหาต1างๆ ได(แล(ว ยังทําให(วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถ(วนสมบูรณ/อีกด(วย 
  ส1วนในป�งบประมาณต1อไปควรมีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารองรับข(อท่ีควรพัฒนา และข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทําให(
การดําเนินงานในส1วนท่ี 5 สมบูรณ/มากข้ึน 
 

ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของสํานักส/งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตาม

ตัวชี้วัดในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีได(รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสํานัก รวมท้ัง
กํากับดูแลการใช(จ1ายงบประมาณให(เป)นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว( โดยสามารถปรับแผนต1างๆ ได(ทันท1วงทีกับ
สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ควรจัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงานของสํานักให(สอดคล(องกับทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป)นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให(มีผลงานโดดเด1นยิ่งข้ึน 

 2. ควรเร1งรัดการปรับปรุงโครงสร(างของสํานักเพ่ือความก(าวหน(าของบุคลากร กําหนด
แนวทางการบริหารความขัดแย(ง พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค/กรเพ่ือสร(างความเข(าใจท่ีดีต1อ
กันนําไปสู1การทํางานร1วมกันอย1างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับผู(ใช(บริการเก่ียวกับ
ข(อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือให(การดําเนินงานของสํานักบรรลุเปKาหมายท่ีกําหนดไว( 

3. ควรวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสํานักให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยพิจารณาทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายในอย1างรอบคอบรัดกุม
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให(บรรลุเปKาหมายตามท่ีกําหนดไว( 
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8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการประเมินอยู/ในระดับ ดี (3.59) 

ส/วนท่ี 1 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก/สถาบันตามแผนยุทธศาสตร% อยู/ในระดับ พอใช' (3.00) 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได(ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม

แผนยุทธศาสตร/ ตามประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีกําหนดไว(ในแผนยุทธศาสตร/ 1 ประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัด
เพ่ิมเติม จํานวน 5 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงาน พบว1า ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปKาหมาย
หรือสูงกว1าเปKาหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 60 ของจํานวนตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อย
ละ 40 ของจํานวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดได(ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 4  มหาวิทยาลัยแห/งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด'วย
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 2 ตัวชี้วัด  

การใช'จ/ายงบประมาณของหน/วยงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1า
เปKาหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ ร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณเงินแผ1นดิน และร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณเงิน
รายได( 
   ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร%สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ตัวชี้วัด 
มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 1 ตัวชี้วัด 
 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยท่ีได(รับ
มอบหมาย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้ 

1.  สามารถดําเนินการได(บรรลุเปKาหมายหรือสูงกว1าหลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอย1างยิ่งประเด็น
ยุทธศาสตร/ท่ี 4  มหาวิทยาลัยแห1งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล และตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร/สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงานสูงกว1าเปKาหมายทุก
ตัวชี้วัด  แต1อย1างไรก็ตามยังมีบางตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสํานัก มีผลการ
ดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย 

2.  ควรเร1งรัดหาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานท้ังตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมท่ีสํานักรับผิดชอบซ่ึงผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย เพ่ือลด
ป̂ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว(โดยดําเนินการร1วมกันระหว1างผู(เก่ียวข(องทุกฝuาย 
เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ภายใต(สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของสํานัก 
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ไม1เป)นไปตามท่ีกําหนดไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให(รองรับกับ
สถานการณ/ท่ีอาจเป)นป̂ญหาและอุปสรรคท้ังในป̂จจุบันและอนาคตเพ่ือการบรรลุเปKาหมายของสํานัก  

ส/วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช'จ/ายงบประมาณ อยู/ในระดับ ดี (3.59)    
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได(รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ1นดิน 

ร(อยละ 13.07 งบประมาณเงินรายได( ร(อยละ 86.03 
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได(รับจัดสรรงบประมาณ รายจ1ายหน1วยงาน 

ร(อยละ 90.69 รายจ1ายตามภารกิจยุทธศาสตร/ ร(อยละ 9.31 โดยได(รับงบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร/
เฉพาะด(านมหาวิทยาลัยแห1งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล เพียงยุทธศาสตร/
เดียว 

3. ผลการใช(จ1ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ1ายได(ร(อยละ 86.15 โดยงบประมาณแผ1นดิน 
เบิกได(ร(อยละ 98.02 งบประมาณเงินรายได( เบิกได(ร(อยละ 84.37 

4. ผลการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมตํ่ากว1าเปKาหมาย โดยในภาพรวมกําหนด
เปKาหมายไว(ร(อยละ 94.58 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจ1ายได(ร(อยละ 86.15 

5. ผลการดําเนินโครงการภาพรวม คิดเป)นร(อยละ 77.78  โดยงบประมาณแผ1นดิน
ดําเนินการได(ร(อยละ 100.00  งบประมาณเงินรายได(ร(อยละ 75.00 

ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 
และสถาบัน 

1. ควรให(ความสําคัญของการใช(จ1ายงบประมาณให(มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะเก่ียวข(องกับ
การจัดทําแผน การทําโครงการและการจัดสรรงบประมาณโดยมีตัวชี้วัดของแต1ละยุทธศาสตร/เป)นตัวกําหนด
ความสําเร็จในการใช(งบประมาณ ดังนั้นสํานักต(องกํากับดูแล และสามารถปรับแผนต1างๆได(ตามความจําเป)น 
อย1างไรก็ดีสํานักได( กันเหลื่อมเงินโครงการก1อสร(างอาคารและการปรับปรุงสิ่งก1อสร(าง และโครงการสร(าง
บุคลากรให(เป)นผู(มีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามค1านิยมหลัก NPRU และงบประมาณเงินรายได(  ได(แก1  
โครงการก1อสร(างอาคารและการปรับปรุงสิ่งก1อสร(าง รายการสิ่งก1อสร(าง จํานวน 3 รายการ  937,000.00 บาท 
จึงทําให(การใช(จ1ายงบประมาณไม1เป)นไปตามเปKาหมาย แต1ไม1เป)นป̂ญหาในการดําเนินการ 

2. ควรจัดสรรงบประมาณไปยังยุทธศาสตร/อ่ืนๆ ด(วยในส1วนท่ีสํานักเก่ียวข(อง 

ส/วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ อยู/ในระดับ ดี (4.32) 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ ตามความคิดเห็น

ของบุคลากรในสํานัก/สถาบัน โดยใช'แบบสอบถาม 

พบว1าผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการ โดยรวม อยู1
ในระดับดี มีคุณลักษณะเด1น คือ มีความสามารถและทักษะในการบริหารให(บุคลากรภายใน ดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนได(อย1างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดหาและระดมทรัพยากรและบริหาร
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ทรัพยากรอย1างมีประสิทธิภาพ และการมีความสัมพันธ/อันดีกับบุคคลและหน1วยงานภายนอก เป)นต(น 
เช1นเดียวกับเรื่องคุณลักษณะของผู(อํานวยการซ่ึงอยู1ในระดับดีทุกลักษณะ เช1น การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล การอุทิศตนในการปฏิบัติงานและมีความเสียสละเป)นท่ีประจักษ/ เป)นต(น 

 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน โดยใช'แบบประเมิน 
     1. ควรจัดทําแผนการพัฒนาให(สอดคล(องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให(เกิด
พลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
  2. ควรมีแผนบูรณาการงานห(องสมุดกับการพัฒนาท(องถ่ิน เพ่ือให(สามารถทํางานได(มากข้ึน
เพ่ือสอดรับกับนโยบายเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ิน 

 3. ควรมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข(าสู1การเป)นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ 

 
(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ โดยการสัมภาษณ% 
ในการสัมภาษณ/กลุ1มบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 กลุ1ม

คือ กลุ1มบุคลากรในสํานัก/สถาบัน และกลุ1มผู(แทนผู(ใช(บริการของสํานัก เป)นท่ีน1าชื่นชมว1า ผู(เข(ารับการ
สัมภาษณ/ท้ัง 2 กลุ1ม มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผู(อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับดีมาก โดยเห็นว1าสํานักมีการจัดสรรมุมอ1านหนังสือและมุมสารสนเทศต1าง ๆ ได(เป)นอย1างดี 
มีหนังสือจํานวนมากมีความหลากหลาย มีระบบการให(บริการเชิงรุกในด(านต1าง ๆ มีการบริการสืบค(นและการ
ช1วยเหลือท่ีดี สถานท่ีสะอาด และมีมุมผ1อนคลายท่ีมีบรรยากาศน1าใช(บริการ สิ่งท่ีสํานักควรแก(ไขปรับปรุงโดย
เร1งด1วน คือจํานวนบรรณารักษ/ไม1เพียงพอต1อการให(บริการ ควรมีการจัดการอบรมระยะสั้น สําหรับนักศึกษา
หรือบุคลากรผู(สนใจเรื่องการสืบค(นหนังสือ 
  สําหรับผู(อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นว1า ผลงานท่ีโดดเด1นของ
สํานัก คือการเบิกจ1ายงบประมาณแผ1นดินและงบประมาณเงินรายได(บรรลุเปKาหมายร(อยละ 100 สํานักและตัว
ของผู(อํานวยการได(รับการประเมินดีเยี่ยมและดีมากในหลายๆด(าน มีการนําระบบต1าง ๆ ทางเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช( และมีระบบการให(บริการเชิงรุก เพ่ือเป)นการเริ่มต(น NPRU Digital Library ในการพัฒนาให(เป)น
ห(องสมุดสมัยใหม1 สําหรับป̂ญหาอุปสรรคและสิ่งท่ีควรแก(ไขคือ มหาวิทยาลัยไม1ได(จัดวิชาการใช(ห(องสมุดหรือ
วิชาสารสนเทศเพ่ือการค(นคว(าแก1นักศึกษาเป)นวิชาบังคับ ทําให(นักศึกษาขาดความรู(ในด(านนี้ ป̂ญหา
สถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให(สํานักไม1ได(จัดกิจกรรม
สําคัญๆไปหลายรายการ สิ่งท่ีสํานักต(องการให(มหาวิทยาลัยช1วยเหลือ คือการจัดบุคลากรให(สํานักตามกรอบ
อัตรากําลังท่ีสภามหาวิทยาลัยได(อนุมัติไว(แล(ว 
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ส/วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยู/ในระดับ ดี (4.00) 
  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแต1งต้ังคณะกรรม 
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดําเนินการประชุมร1วมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต1อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต1อสํานักและ
มหาวิทยาลัย   อย1างน(อยป�ละ 1 ครั้ง   ณ วันสิ้นป�งบประมาณ พบว1า สํานักได(ดําเนินงานด(านการจัดการความ
เสี่ยง จํานวน 2 ด(าน คือ ความเสี่ยงด(านการดําเนินงานด(านทรัพยากรสารสนเทศ 1 ประเด็นความเสี่ยง และ
ด(านการดําเนินงานด(านการปฏิบัติงาน 1 ประเด็นความเสี่ยง โดยสํานักได(จัดทําระบบและกลไกเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงท้ัง 2 ด(าน  มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1 แนวทางแก(ไข และผลการดําเนินงาน ซ่ึงพบว1าจากการ
กําหนดแนวทางแก(ไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1ส1งผลให(ผลการดําเนินงานด(านการปฏิบัติงานเป)นไปตาม
เปKาหมายท่ีกําหนดไว(  แต1ความเสี่ยงด(านการดําเนินงานด(านทรัพยากรสารสนเทศไม1สามารถดําเนินกิจกรรม
ส1งเสริมการบริการทรัพยากรสารสนเทศอย1างต1อเนื่องได( เนื่องจากการแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
  ในส1วนของการดําเนินงานด(านการควบคุมภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
การจัดระบบการควบคุมภายในโดยอ(างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด ประกอบด(วย 5 องค/ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล(อมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  การ
ประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และ
การติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุ1งเน(นดําเนินการตามสาระสําคัญขององค/ประกอบดังกล1าว มีการ
ติดตามประเมินผลอย1างต1อเนื่อง เม่ือพบป̂ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน จะร1วมกันกําหนดวิธีการแก(ไข
เพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพความคล1องตัวในการปฏิบัติงานให(มากข้ึน 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 
        จากผลการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้  
       1.  มีข้ันตอนการกําหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม
วิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีการจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1แม(จะประสบป̂ญหาและอุปสรรค เนื่องจาก
สถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ตาม แต1ก็ยังได(กําหนดแนว
ทางแก(ไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลือเพ่ือให(บรรลุเปKาหมายในแผนจัดการความเสี่ยง 
       2.  ควรทบทวนแผนงานจัดการความเสี่ยง รวมท้ังแนวทางแก(ไขเพ่ือลดความเสี่ยงหรือจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1ให(หมดไป มุ1งเน(นการร1วมมือร1วมใจกันของผู(บริหารและผู(รับผิดชอบทุกระดับ แก(ไข
ป̂ญหาท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให(สามารถ
ดําเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได(อย1างมีประสิทธิภาพ 
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  3.  ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไก
การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ในแต1ละองค/ประกอบ แต1ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)นรูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ส/วนท่ี 5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก ตามความเห็น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันท่ีให'ไว'ใน
ป6งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู/ในระดับ ดี (4.00) 
  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได(ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน1งผู(อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีเสนอต1อสภามหาวิทยาลัยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
   ส1วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร/  

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได(รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยท่ีได(รับมอบหมาย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสํานัก ทางสํานักได(
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีเพ่ิมตัวบ1งชี้เก่ียวกับการจัดการห(องสมุดสีเขียว ซ่ึงตอบสนองแผนยุทธศาสตร/
มหาวิทยาลัยในประเด็นเรื่อง Green & Clean University เช1น  จัดกิจกรรมด(านห(องสมุดสีเขียว  การปรับ 
ภูมิทัศน/และลดการใช(พลังงาน อย1างน(อย 3 กิจกรรม นอกจากนี้สํานักได(ดําเนินการปรับปรุงเปKาหมายตัวชี้วัด
ท้ังในแผนยุทธศาสตร/ และ ตัวบ1งชี้เพ่ิมเติมในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการฯ ให(
มีความสอดคล(องกับการปฏิบัติภารกิจมากข้ึน  

ส1วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินการติดตามการใช(งบประมาณ และ

รายงานผลการใช(จ1ายงบประมาณต1อท่ีประชุมกรรมการบริหารสํานักทุกเดือน เพ่ือติดตามการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ป̂ญหา อุปสรรคในการดําเนินงานเป)นรายไตรมาส  

  ส1วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินงานด(านการบูรณาการงานห(องสมุด

กับการพัฒนาท(องถ่ิน เพ่ือให(สามารถปฏิบัติงานเพ่ือสอดรับกับนโยบายเพ่ือได(พัฒนาท(องถ่ินได(มากข้ึน เช1น 
การบริการวิชาการแก1ท(องถ่ิน ณ ห(องสมุดโรงเรียน ตชด. การให(บริการโดยใช(โซเซียลเน็ตเวิร/คเข(าร1วมในการ
ให(บริการแก1ผู(รับบริการ บริการช1วยสืบค(นและตอบคําถามผ1านทางระบบ Line@ บริการ Book drive thru 
เป)นต(น 
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  ส1วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดความเสี่ยง และดําเนินการควบคุมความเสี่ยงโดยการ
จัดประชุม อบรม บุคลากรภายในสํานักเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร1วมมือกันทบทวน ป̂ญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน การดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สํานัก และสถาบัน 

ในป�งบประมาณท่ีแล(วคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได(ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 5 ส1วน และได(มีความเห็นแนบท(าย           
เพ่ือการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอดในทุกส1วนของการประเมิน (ส1วนท่ี 1 - 5) ซ่ึงในป�งบประมาณ             
พ.ศ. 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได(ดําเนินการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด ความ
คิดเห็นดังกล1าวอย1างเป)นระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ 
มีการกําหนดผู(รับผิดชอบ และมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถ(วนตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ ซ่ึงนอกจากจะเป)นการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศให(ดีข้ึนและแก(ไขป̂ญหาต1างๆ ได(แล(ว ยังทําให(วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถ(วน
สมบูรณ/อีกด(วย 

ส1วนในป�งบประมาณต1อไปควรมีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารองรับข(อท่ีควรพัฒนา และข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทําให(
การดําเนินงานในส1วนท่ี 5 สมบูรณ/มากข้ึน 

 

ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม     

ตามตัวชี้วัดในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีได(รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสํานัก 
รวมท้ังกํากับดูแลการใช(จ1ายงบประมาณให(เป)นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว( โดยสามารถปรับแผนต1างๆ ได(
ทันท1วงทีกับสถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ควรจัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงานของสํานักให(
สอดคล(องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป)นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให(มีผลงาน
โดดเด1นยิ่งข้ึน 

2. ควรเร1งรัดกําหนดแผนงาน/แนวทางการดําเนินงานของสํานัก ภายใต(ข(อจํากัดในเรื่อง
อัตรากําลังของบุคลากรท่ียังไม1เพียงพอต1อภาระงานท่ีต(องปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองการพัฒนาสํานักให(เป)น
ห(องสมุดสมัยใหม1 สําหรับการบริการด(านข(อมูลและสารสนเทศต1างๆ แก1บุคลากรและนักศึกษาในยุคสังคมแห1ง
การเรียนรู(ด(วยระบบดิจิทัล 

3. ควรวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสํานักให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยพิจารณาทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายในอย1างรอบคอบรัดกุม
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให(บรรลุเปKาหมายตามท่ีกําหนดไว( 
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9. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลการประเมินอยู/ในระดับ ดี (3.74) 

ส/วนท่ี 1 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก/สถาบันตามแผนยุทธศาสตร% อยู/ในระดับ พอใช' (3.33) 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได(ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีกําหนดไว(ในแผนยุทธศาสตร/  2 ประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จํานวน  
6 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงาน พบว1า ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปKาหมายหรือสูงกว1า
เปKาหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 66.67 ของจํานวนตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 
33.33 ของจํานวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดได(ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท'องถ่ิน จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 1 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 4  มหาวิทยาลัยแห/งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด'วย
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 2 ตัวชี้วัด  

การใช'จ/ายงบประมาณของหน/วยงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1า
เปKาหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ ร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณแผ1นดิน และร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณเงินรายได( 
   ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร%สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 1 ตัวชี้วัด 
 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

  จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยท่ี
ได(รับมอบหมาย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563      
สรุปความเห็นได(ดังนี้ 

1.  สามารถดําเนินการได(บรรลุตามเปKาหมายหลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะอย1างยิ่งประเด็น
ยุทธศาสตร/ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน  ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 4  มหาวิทยาลัยแห1งความสุข     
มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มีผลการดําเนินงานสูงกว1าเปKาหมายทุกตัวชี้วัด  แต1อย1างไรก็ตามยังมีตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสํานัก มีผล
การดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมายทุกตัวชี้วัด 

2.  ควรเร1งรัดหาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเพ่ิมเติมท่ีสํานัก
รับผิดชอบซ่ึงผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย เพ่ือลดป̂ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานท่ี
กําหนดไว(โดยดําเนินการร1วมกันระหว1างผู(เก่ียวข(องทุกฝuาย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ภายใต(สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของสํานัก 
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ไม1เป)นไปตามท่ีกําหนดไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให(รองรับกับ
สถานการณ/ท่ีอาจเป)นป̂ญหาและอุปสรรคท้ังในป̂จจุบันและอนาคตเพ่ือการบรรลุเปKาหมายของสํานัก  

ส/วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช'จ/ายงบประมาณ อยู/ในระดับ ดี (3.87) 
1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได(รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ1นดิน ร(อยละ 83.95 

งบประมาณเงินรายได( ร(อยละ 16.05 
2. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได(รับจัดสรรงบประมาณ รายจ1ายหน1วยงาน ร(อยละ 21.27 

รายจ1ายตามภารกิจยุทธศาสตร/ ร(อยละ 78.73 โดยได(รับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเน(นตามภารกิจ
ยุทธศาสตร/เฉพาะด(านยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน เพียงด(านเดียว 

3. ผลการใช(จ1ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ1ายได(ร(อยละ 95.60 โดยงบประมาณแผ1นดินเบิก
ได(ร(อยละ 97.80 งบประมาณเงินรายได( เบิกได(ร(อยละ 84.09 

4. ผลการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมสูงกว1าเปKาหมาย โดยในภาพรวมกําหนด
เปKาหมายไว(ร(อยละ 94.58 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจ1ายได(ร(อยละ 95.60 

5. ผลการดําเนินโครงการภาพรวม คิดเป)นร(อยละ 92.31 งบประมาณแผ1นดินดําเนินการได( 
ร(อยละ 90.00  งบประมาณเงินรายได(ดําเนินการได(ร(อยละ 100.00 

ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 
และสถาบัน 
 1. สํานักควรปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจ1ายงบประมาณให(มากข้ึนโดยการดําเนินงานต(อง
บรรลุตามตัวชี้วัดให(เป)นไปตามเปKาหมายและใช(จ1ายงบประมาณท่ีใกล(เคียงกับผลงานท่ีเกิดข้ึน 

2. ควรให(ความสําคัญในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/อ่ืนบ(าง ให(ครอบคลุมพันธกิจของ
สํานัก 

ส/วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ อยู/ในระดับ ดี (4.07) 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ ตามความคิดเห็น

ของบุคลากรในสํานัก/สถาบัน โดยใช'แบบสอบถาม 

พบว1าผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการ โดยรวม อยู1
ในระดับดี มีคุณลักษณะเด1น คือ ความสามารถในการสร(างความสัมพันธ/อันดีกับบุคคลและหน1วยงานภายนอก  
การอุทิศตนในการปฏิบัติงานและมีความเสียสละเป)นท่ีประจักษ/ ส1วนข(อคิดเห็นท่ีแนะนําให(มีการปรับปรุงหรือ
พัฒนา คือความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย(ง 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน โดยใช'แบบประเมิน 

   1. ควรเพ่ิมพูนความรู(ด(านการบริหารจัดการความขัดแย(ง และมีมาตรการแก(ป̂ญหาความ
ขัดแย(งในสํานัก 

 2. ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโดยการใช(ระบบสารสนเทศเข(าช1วย เพ่ือความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  
(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ โดยการสัมภาษณ% 

  ในการสัมภาษณ/กลุ1มบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 2 กลุ1ม คือกลุ1ม
บุคลากรในสํานัก/สถาบัน และกลุ1มผู(แทนผู(ใช(บริการของสํานัก เป)นท่ีน1าชื่นชมว1า ผู(เข(ารับการสัมภาษณ/ท้ัง 2 
กลุ1ม มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผู(อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับดีถึงดีมาก โดย
เห็นว1าความสําเร็จของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม คือการออกหน1วยบริการวิชาการเคลื่อนท่ีให(กับชุมชนตาม
โครงการรู(รักสามัคคี สร(างความเข(มแข็งของชุมชน จัดกิจกรรมเพ่ือเทิดทูนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย/ 
ส1งเสริมนักศึกษาในการเข(าร1วมกิจกรรมเพ่ือเป)นจิตอาสา สิ่งท่ีสํานักศิลปะและวัฒนธรรมควรปรับปรุงอย1าง
เร1งด1วน คือการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ขาดความร1วมมือในการเข(าร1วมกิจกรรมของบุคลากร 
นักศึกษาและหน1วยงาน ขาดแคลนสถานท่ีท่ีเหมาะสมและเป)นเอกเทศ 

 สําหรับผู(อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีความคิดเห็นว1า ผลงานท่ีโดดเด1นคือการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ ในด(านการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย/ และการจัดกิจกรรมต1าง ๆ 
การทํากิจกรรมในวันสําคัญ และการร1วมกิจกรรมกับเครือข1ายชุมชน ป̂ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม คือเรื่องของการเบิกจ1ายล1าช(าขาดประสิทธิภาพ การขาดแคลนบุคลากรมาช1วย
สนับสนุนในการดําเนินงาน และขาดแคลนสถานท่ีทํางานของสํานักท่ีเป)นเอกเทศและเป)นอัตลักษณ/ 

 
ส/วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยู/ในระดับ ดี (4.00) 
  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมแต1งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และควบคุมภายใน ดําเนินการประชุมร1วมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต1อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต1อสํานักและมหาวิทยาลัย อย1าง
น(อยป�ละ 1 ครั้ง  ณ วันสิ้นป�งบประมาณ พบว1า สํานักได(ดําเนินงานด(านการจัดการความเสี่ยง จํานวน 4 ด(าน 
คือ ความเสี่ยงด(านการดําเนินงานด(านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับ 1 ประเด็นความเสี่ยง    
ด(านการดําเนินงานด(านทรัพยากร (การเงิน/งบประมาณ/ระบบสารสนเทศ/อาคารสถานท่ี) 1 ประเด็นความ
เสี่ยง  ด(านการดําเนินงานด(านยุทธศาสตร/ กลยุทธ/ และนโยบาย 1 ประเด็นความเสี่ยง  และการดําเนินงาน
ด(านการปฏิบัติงาน 1 ประเด็นความเสี่ยง  โดยสํานักได(จัดทําระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงท้ัง 4 ด(าน  
มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1 แนวทางแก(ไข และผลการดําเนินงาน ซ่ึงพบว1าจากการกําหนดแนวทางแก(ไข
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เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1ส1งผลให(ผลการดําเนินงานเป)นไปตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว( ยกเว(นความเสี่ยง
ด(านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับ ในการสร(างมาตรฐานด(านศิลปะและวัฒนธรรมให(เป)นท่ี
ยอมรับในระดับชาติยังไม1สามารถดําเนินการตามแนวทางแก(ไขได(เนื่องจากสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
         ในส1วนของการดําเนินงานด(านการควบคุมภายในของสํานักศิลปะและวัฒนธรรรม มีการ
จัดระบบการควบคุมภายในโดยอ(างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด ประกอบด(วย 5 องค/ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล(อมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  การ
ประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และ
การติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุ1งเน(นดําเนินการตามสาระสําคัญขององค/ประกอบดังกล1าว มีการ
ติดตามประเมินผลอย1างต1อเนื่อง เม่ือพบป̂ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน จะร1วมกันกําหนดวิธีการแก(ไข
เพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพความคล1องตัวในการปฏิบัติงานให(มากข้ึน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 
        จากผลการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้  
       1.  มีข้ันตอนการกําหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม
วิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีการจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1แม(จะประสบป̂ญหาและอุปสรรคเนื่องจากการ
แพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ตาม แต1ก็ยังได(กําหนดแนวทางแก(ไขเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเหลือเพ่ือให(บรรลุเปKาหมายในแผนจัดการความเสี่ยง 
       2.  ควรทบทวนแผนงานจัดการความเสี่ยง รวมท้ังแนวทางแก(ไขเพ่ือลดความเสี่ยงหรือจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1ให(หมดไป มุ1งเน(นการร1วมมือร1วมใจกันของผู(บริหารและผู(รับผิดชอบทุกระดับ แก(ไข
ป̂ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให(สามารถดําเนิน
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได(อย1างมีประสิทธิภาพ 
   3.  ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไก
การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ในแต1ละองค/ประกอบ แต1ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)นรูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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ส/วนท่ี 5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก ตามความเห็น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันท่ีให'ไว'ใน
ป6งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู/ในระดับ ดี (4.00) 

 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได(ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน1งผู(อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเสนอต1อสภามหาวิทยาลัย
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

  ส1วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร/  
   สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได(ดําเนินการในส1วนของตัวชี้วัดท่ีตํ่ากว1าเปKาหมายเพ่ือให(บรรลุ
เปKาหมาย โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินงาน หาแนวทางแก(ไขป̂ญหาและอุปสรรค และจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักฯ 

ส1วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ  
  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีแผนการติดตามการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาส และได(

รายงานผลการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสต1อคณะกรรมการบริหารสํานักฯ 
  ส1วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการ  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน โดยการจัดโครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโดยใช(ระบบสารสนเทศ ดําเนินการใช(เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการภายในท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช1น Facebook Line Group 

 ส1วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 และได(
ประชุมคณะกรรมการการบริหารสํานักฯ เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วางแผนการจัดการความเสี่ยงท่ียัง
เหลืออยู1 และจัดโครงการจัดการป̂ญหาและอุปสรรคกับความเสี่ยงด(านต1างๆ และมีการประสานงานเพ่ือ
ดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบหลักเกณฑ/ฯ 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สํานัก และสถาบัน 
ในป�งบประมาณท่ีแล(วคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได(ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวม 5 ส1วน และได(มีความเห็นแนบท(าย เพ่ือการพัฒนา แก(ไข 
ปรับปรุงและต1อยอดในทุกส1วนของการประเมิน (ส1วนท่ี 1 - 5) ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมได(ดําเนินการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด ความคิดเห็นดังกล1าวอย1างเป)นระบบ อาทิ      
มีแผนการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกําหนดผู(รับผิดชอบ และมีการ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถ(วนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซ่ึงนอกจากจะ
เป)นการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจสํานักศิลปะและวัฒนธรรมให(ดีข้ึนและแก(ไขป̂ญหาต1างๆ ได(แล(ว ยังทําให(
วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถ(วนสมบูรณ/อีกด(วย 
  ส1วนในป�งบประมาณต1อไปควรมีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารองรับข(อท่ีควรพัฒนา และข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทําให(

การดําเนินงานในส1วนท่ี 5 สมบูรณ/มากข้ึน 

ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตาม

ตัวชี้วัดในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีได(รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสํานัก รวมท้ัง
กํากับดูแลการใช(จ1ายงบประมาณให(เป)นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว( โดยสามารถปรับแผนต1างๆ ได(ทันท1วงทีกับ
สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ควรจัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงานของสํานักให(สอดคล(องกับทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป)นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให(มีผลงานโดดเด1นยิ่งข้ึน 

2. ควรเร1งรัดกําหนดแผนงาน/แนวทางการดําเนินงานของสํานัก ภายใต(ข(อจํากัดในเรื่อง
อัตรากําลังของบุคลากรและทรัพยากรท่ีจําเป)นซ่ึงยังไม1เพียงพอต1อภาระงานท่ีต(องปฏิบัติ รวมท้ังส1งเสริมและ
สร(างแรงจูงใจให(หน1วยงาน บุคลากร และนักศึกษาเข(าร1วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการโดยสํานัก 

3. ควรวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสํานักให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยพิจารณาทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายในอย1างรอบคอบรัดกุม
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให(บรรลุเปKาหมายตามท่ีกําหนดไว( 
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10. สํานักคอมพิวเตอร% 
ผลการประเมินอยู/ในระดับ พอใช' (2.88)  

ส/วนท่ี 1 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก/สถาบันตามแผนยุทธศาสตร% อยู/ในระดับ ควรปรับปรุง 
(1.88) 

สํานักคอมพิวเตอร/ได(ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/  
ตามประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีกําหนดไว(ในแผนยุทธศาสตร/ 2 ประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จํานวน  
8 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงาน พบว1า ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปKาหมายหรือสูงกว1า
เปKาหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 37.50 ของจํานวนตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 
62.50 ของจํานวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดได(ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 
จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า จํานวน 1 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 1 ตัวชี้วัด 
คือ 1.9 บัณฑิตท่ีได(รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด(าน IT ท่ีเป)นท่ียอมรับ  

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 4  มหาวิทยาลัยแห/งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด'วย
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 2 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 
1 ตัวชี้วัด คือ 4.2 รายได(จากการบริหารทรัพย/สิน 

การใช'จ/ายงบประมาณของหน/วยงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1า
เปKาหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ ร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณแผ1นดิน และร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณเงินรายได( 
   ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร%สํานักคอมพิวเตอร% จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงาน    
ตํ่ากว1าเปKาหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ ร(อยละการบรรลุเปKาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/สํานักคอมพิวเตอร/ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยท่ีได(รับ
มอบหมาย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสํานักคอมพิวเตอร/ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้ 

1.  สามารถดําเนินการตามตัวชี้วัดบางตัวในประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ี
มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 4 มหาวิทยาลัยแห1งความสุข มีเสถียรภาพ และ
บริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล ได(สูงกว1าเปKาหมาย  แต1ยังมีบางตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัด
เพ่ิมเติมของสํานัก มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย 

2.  ควรเร1งรัดหาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานท้ังตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมท่ีสํานักรับผิดชอบซ่ึงผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย      
เพ่ือลดป̂ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว(โดยดําเนินการร1วมกันระหว1างผู(เก่ียวข(อง
ทุกฝuาย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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3.  ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ภายใต(สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของสํานัก 
ไม1เป)นไปตามท่ีกําหนดไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให(รองรับกับ
สถานการณ/ท่ีอาจเป)นป̂ญหาและอุปสรรคท้ังในป̂จจุบันและอนาคตเพ่ือการบรรลุเปKาหมายของสํานัก 

ส/วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช'จ/ายงบประมาณ อยู/ในระดับ พอใช' (2.64) 
1. สํานักคอมพิวเตอร/ได(รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ1นดิน ร(อยละ 34.36 

งบประมาณเงินรายได( ร(อยละ 65.64 
2. สํานักคอมพิวเตอร/ได(รับจัดสรรงบประมาณ รายจ1ายหน1วยงาน ร(อยละ 33.03 รายจ1าย

ตามภารกิจยุทธศาสตร/ ร(อยละ 66.97 โดยได(รับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเน(นตามภารกิจยุทธศาสตร/
ส1วนใหญ1เป)นด(านมหาวิทยาลัยแห1งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล ร(อยละ 
86.80  รองลงมาด(านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  ร(อยละ 13.20 

3. ผลการใช(จ1ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ1ายได(ร(อยละ 47.19 โดยงบประมาณแผ1นดิน 
เบิกได(ร(อยละ 86.65 งบประมาณเงินรายได( เบิกได(ร(อยละ 26.55 

4. ผลการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมตํ่ากว1าเปKาหมาย โดยในภาพรวมกําหนด
เปKาหมายไว(ร(อยละ 94.58 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจ1ายได(ร(อยละ 47.19 

5. ผลการดําเนินโครงการภาพรวม คิดเป)นร(อยละ 90.91 โดยงบประมาณแผ1นดินดําเนินการ
ได( ร(อยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได(เบิกได(ร(อยละ 85.71 

 
ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก         
และสถาบัน 

1. สํานักควรกํากับ ติดตามการดําเนินงานการเบิกจ1ายงบประมาณให(มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยเฉพาะการเบิกจ1ายงบประมาณเงินรายได( อาจจะเนื่องจากเกิดสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให(เป)นอุปสรรคต1อการดําเนินการได(  

2. สํานักควรจัดสรรงบประมาณไปยังยุทธศาสตร/อ่ืนๆ ด(วยเท1าท่ีสํานักเก่ียวข(อง  

ส/วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ อยู/ในระดับ ดี (4.14) 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ ตามความคิดเห็น

ของบุคลากรในสํานัก/สถาบัน โดยใช'แบบสอบถาม 

พบว1าผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการ โดยรวม อยู1
ในระดับดี  มีคุณลักษณะเด1น คือ การเป)นผู(ท่ีมีวิสัยทัศน/กว(างไกลทันสมัย ชัดเจน และเป)นผู(ท่ีมีความคิดริเริ่ม
สร(างสรรค/อย1างต1อเนื่อง 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และ
สถาบัน โดยใช'แบบประเมิน 

  1. ควรมีแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข(าสู1การเป)นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย1างแท(จริง 
 2. ควรจัดทําแผนการพัฒนาให(สอดคล(องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให(เกิด

พลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
 
(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ โดยการสัมภาษณ% 
 ในการสัมภาษณ/กลุ1มบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับสํานักคอมพิวเตอร/ 2 กลุ1ม คือกลุ1มบุคลากรใน

สํานัก/สถาบัน และกลุ1มผู(แทนผู(ใช(บริการของสํานัก เป)นท่ีน1าชื่นชมว1าผู(เข(ารับการสัมภาษณ/ท้ัง 2 กลุ1ม มีความ
พึงพอใจในการบริหารงานของผู(อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร/ในระดับดีมากเกือบทุกกลุ1ม รองลงมาคือระดับดี
โดยเห็นว1าสํานักคอมพิวเตอร/ เป)นผู( ท่ีผลักดันให(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได(รับการจัดอันดับ 
Webometrics อยู1ในอันดับท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏด(วยกันและอันดับท่ี 28 ของมหาวิทยาลัยท่ัว
ประเทศ สํานักมีการปรับปรุงระบบเครือข1ายให(มีเสถียรภาพ พร(อมให(บริการ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให(กับ
นักศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบัณฑิต สิ่งท่ีสํานักคอมพิวเตอร/ควรปรับปรุงแก(ไข คือการประสานงานกับหน1วยงาน
ต1าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยให(สูงข้ึน จัดบริการวิชาการเพ่ือ
หารายได(เข(ามหาวิทยาลัย 
  สําหรับผู(อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร/ เห็นว1าสิ่งท่ีโดดเด1นของสํานัก คือการขับเคลื่อน
อันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยู1ในอันดับท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏด(วยกัน 
ในช1วงสถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการผลักดันให(อาจารย/
จัดทําบทเรียนออนไลน/ ทํา Platform Thai MOOC จํานวน 4 วิชา สนับสนุนการสอนแบบออนไลน/ และนํา
ระบบ AI มาช1วยงานด(านต1าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สํานักคอมพิวเตอร/ ต(องการให(มหาวิทยาลัยช1วยสนับสนุน 
หรือแก(ป^ญหา คือการเร1งรัดการดําเนินการปรับปรุงซ1อมแซมระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานท่ีให(มีความ
รวดเร็ว เพ่ือให( เกิดความพึงพอใจแก1ผู(มาใช(บริการ การเร1งรัดทุกหน1วยงาน เ พ่ือการพัฒนาอันดับ 
Webometrics การดําเนินการเรื่อง Digital Transformation  โดยการนําเทคโนโลยีมาปรับใช(ในงานทุก
ระดับ 

ส/วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยู/ในระดับ ดี (4.00) 
  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักคอมพิวเตอร/แต1งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ดําเนินการประชุมร1วมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเสนอต1อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต1อสํานักและ
มหาวิทยาลัยอย1างน(อยป�ละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นป�งบประมาณ พบว1า สํานักได(ดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง 
จํานวน 1 ด(าน คือ การดําเนินงานด(านการปฏิบัติงาน  2 ประเด็นความเสี่ยง โดยสํานักได(จัดทําระบบและ
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กลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1 แนวทางแก(ไข และผลการดําเนินงาน ซ่ึงพบว1าจาก
การกําหนดแนวทางแก(ไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1ส1งผลให(ผลการดําเนินงานเป)นไปตามเปKาหมายท่ี
กําหนดไว(ท้ัง 2 ประเด็นความเสี่ยง 

ในส1วนของการดําเนินงานด(านการควบคุมภายในของสํานักคอมพิวเตอร/ มีการจัดระบบการ
ควบคุมภายในโดยอ(างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด       
ประกอบด(วย 5 องค/ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล(อมการควบคุมภายใน 5 หลักการ การประเมิน     
ความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และการ
ติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุ1งเน(นดําเนินการตามสาระสําคัญขององค/ประกอบดังกล1าว มีการติดตาม
ประเมินผลอย1างต1อเนื่อง เม่ือพบป̂ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน จะร1วมกันกําหนดวิธีการแก(ไข         
เพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพความคล1องตัวในการปฏิบัติงานให(มากข้ึน 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 
         จากผลการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานัก
คอมพิวเตอร/ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้  
                     1.  มีข้ันตอนการกําหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส1งผล
ให(การดําเนินงานเป)นไปตามแนวทางแก(ไขท่ีกําหนดไว( มีการประชุมปรึกษาหารือร1วมกันของผู(บริหารและ
ผู(รับผิดชอบทุกฝuาย เน(นการประเมินผลเพ่ือแก(ไขปรับปรุงข(อบกพร1องได(ทันที  

  2.  ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและ
กลไกการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ในแต1ละองค/ประกอบ แต1ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)นรูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
ส/วนท่ี 5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก ตามความเห็น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันท่ีให'ไว'ใน
ป6งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู/ในระดับ ดี (4.00) 

 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักคอมพิวเตอร/ได(ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร/ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานในตําแหน1งผู(อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร/ ท่ีเสนอต1อสภามหาวิทยาลัยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

  ส1วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร/  
 สํานักคอมพิวเตอร/ดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร/ของสํานักคอมพิวเตอร/ให(สอดคล(อง

กับแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย โดยมุ1งเน(นทบทวนระบบและกลไกลในการดําเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร/ 
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ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ได(แก1 (1) บัณฑิตท่ีได(รับใบประกาศนียบัตร/
ใบประกาศเกียรติคุณด(าน IT ท่ีเป)นท่ียอมรับ (2) รายวิชาท่ีสอน/จัดทําสื่อการสอนเป)นภาษาอังกฤษ/บทเรียน
ออนไลน//คลังข(อสอบ เพ่ือเป)นข(อมูลในการวางแผนการดําเนินงานป� 2563 อีกท้ังทบทวนโครงการ/กิจกรรม 
ให(รองรับกับสถานการณ/ในป̂จจุบัน มีการดําเนินการแต1งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร/ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 และกําลังดําเนินการจัดทําโครงการ
ทบทวนยุทธศาสตร/สํานักคอมพิวเตอร/ และแผนการดําเนินงานท่ีเก่ียวข(อง 

ส1วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ  
  สํานักคอมพิวเตอร/ดําเนินการทบทวนแผนการใช(จ1ายงบประมาณ และติดตามผลการ

ดําเนินงานในแต1ละไตรมาส โดยการปรับแผนการดําเนินการตามโครงการ / กิจกรรม และการใช(จ1าย
งบประมาณให(เป)นไปตามเปKาหมายรายไตรมาสให(มากท่ีสุด 

  ส1วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการ  
  ผู(อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร/ดําเนินการขอเสนอให(มหาวิทยาลัยทําแผนขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยเข(าสู1การเป)นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีการสนับสนุนการให(ทุนการเรียนออนไลน/ และสนับสนุนการ
จัดทําบทเรียนออนไลน/เข(าสู1มาตรฐาน Thai Mooc โดยอยู1ในช1วงการดําเนินการ 

 ส1วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
สํานักคอมพิวเตอร/ดําเนินการนํารายงานผลบริหารความเสี่ยงประจําป�งบประมาณ 2562             

ท่ียังมีความเสี่ยงเหลืออยู1 ทบทวนป̂ญหาและอุปสรรคท่ีส1งผลให(มาตรการสําหรับการจัดการความเสี่ยงไม1
ประสบความสําเร็จ  โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําป�งบประมาณ 2562 ให(กับผู(บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ และแต1งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของสํานักคอมพิวเตอร/  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 2. ดําเนินการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจําป�งบประมาณ 2563 

 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สํานัก และสถาบัน 

ในป�งบประมาณท่ีแล(วคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได(ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของสํานักคอมพิวเตอร/ รวม 5 ส1วน และได(มีความเห็นแนบท(าย เพ่ือการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุง
และต1อยอดในทุกส1วนของการประเมิน (ส1วนท่ี 1 - 5) ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักคอมพิวเตอร/ได(
ดําเนินการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด ความคิดเห็นดังกล1าวอย1างเป)นระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา 
แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกําหนดผู(รับผิดชอบ และมีการประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม ครบถ(วนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซ่ึงนอกจากจะเป)นการ
พัฒนาการศึกษาตามพันธกิจสํานักคอมพิวเตอร/ให(ดีข้ึนและแก(ไขป̂ญหาต1างๆ ได(แล(ว ยังทําให(วงจรการ
บริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถ(วนสมบูรณ/อีกด(วย 
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  ส1วนในป�งบประมาณต1อไปควรมีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารองรับข(อท่ีควรพัฒนา และข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทําให(
การดําเนินงานในส1วนท่ี 5 สมบูรณ/มากข้ึน 
 

ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของสํานักคอมพิวเตอร% 
1. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม     

ตามตัวชี้วัดในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีได(รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสํานัก 
รวมท้ังกํากับดูแลการใช(จ1ายงบประมาณให(เป)นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว( โดยสามารถปรับแผนต1างๆ ได(
ทันท1วงทีกับสถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ควรจัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงานของสํานักให(
สอดคล(องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป)นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให(มีผลงาน
โดดเด1นยิ่งข้ึน 

2. ควรกําหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานงานกับหน1วยงานต1างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยให(สูงข้ึน ส1งเสริมและสนับสนุนให(นําเทคโนโลยี
มาปรับใช(ในงานทุกระดับ รวมท้ังกําหนดแนวทางการบริการวิชาการแก1สังคม ซ่ึงเป)นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของสํานักให(มีความรู(และทักษะในการดําเนินงานของสํานัก 

3. ควรวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสํานักให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยพิจารณาทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายในอย1างรอบคอบรัดกุม
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให(บรรลุเปKาหมายตามท่ีกําหนดไว( 

 

 

11. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผลการประเมินอยู/ในระดับ ดี (4.11) 

ส/วนท่ี 1 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก/สถาบันตามแผนยุทธศาสตร% อยู/ในระดับ ดี (4.38) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได(ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/  

ตามประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีกําหนดไว(ในแผนยุทธศาสตร/ 4 ประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จํานวน  
16 ตัวชี้วัด เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงาน พบว1า ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปKาหมายหรือสูงกว1า
เปKาหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 87.50 ของจํานวนตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 
12.50 ของจํานวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดได(ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 
จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 3 ตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปJนศูนย%กลางการพัฒนา
การศึกษาของท'องถ่ิน จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 3 ตัวชี้วัด  
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ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท'องถ่ิน จํานวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 4 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 4  มหาวิทยาลัยแห/งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด'วย
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 3 ตัวชี้วัด  

การใช'จ/ายงบประมาณของหน/วยงาน  จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1า
เปKาหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ ร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณแผ1นดิน และร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณเงินรายได( 
   ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร%สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงาน
ตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 1 ตัวชี้วัด 
 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

 จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยท่ี
ได(รับมอบหมาย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563           
สรุปความเห็นได(ดังนี้ 

1.  สามารถดําเนินการได(บรรลุตามเปKาหมายหรือสูงกว1าทุกตัวชี้วัด ในประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี
ได(รับมอบหมาย ตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/สถาบันวิจัยและพัฒนาแต1
อย1างไรก็ตามยังมีตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสถาบัน มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมายทุกตัวชี้วัด  

2.  ควรเร1งรัดหาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเพ่ิมเติมท่ีสถาบัน
รับผิดชอบซ่ึงผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย เพ่ือลดป̂ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานท่ี
กําหนดไว(โดยดําเนินการร1วมกันระหว1างผู(เก่ียวข(องทุกฝuาย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ภายใต(สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของสถาบัน 
ไม1เป)นไปตามท่ีกําหนดไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให(รองรับกับ
สถานการณ/ท่ีอาจเป)นป̂ญหาและอุปสรรคท้ังในป̂จจุบันและอนาคตเพ่ือการบรรลุเปKาหมายของสถาบัน 

ส/วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช'จ/ายงบประมาณ อยู/ในระดับ ดี (3.71) 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได(รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ1นดินร(อยละ 56.47     

และงบประมาณเงินรายได(ร(อยละ 43.53 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได(รับจัดสรรงบประมาณ รายจ1ายหน1วยงาน ร(อยละ 14.03 

รายจ1ายตามภารกิจยุทธศาสตร/ ร(อยละ 85.97 โดยได(รับงบประมาณในภาพรวมเน(นตามภารกิจยุทธศาสตร/
ส1วนใหญ1เป)นด(านยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท(องถ่ิน ร(อยละ 55.59  รองลงมาด(านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมี
ศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  ร(อยละ 26.80  ด(านยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป)นศูนย/กลางการ
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พัฒนาการศึกษาของท(องถ่ิน ร(อยละ 15.45 และด(านมหาวิทยาลัยแห1งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหาร
จัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล  ร(อยละ 2.16  

3. ผลการใช(จ1ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ1ายได(ร(อยละ 70.45 โดยงบประมาณแผ1นดิน 
เบิกได(ร(อยละ 70.08 งบประมาณเงินรายได( เบิกได(ร(อยละ 70.92 

4. ผลการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมตํ่ากว1าเปKาหมาย โดยในภาพรวมกําหนด
เปKาหมายไว(ร(อยละ 94.58 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจ1ายได(ร(อยละ 70.45 

5. ผลการดําเนินโครงการภาพรวม คิดเป)นร(อยละ 80.00 โดยงบประมาณแผ1นดินดําเนินการ
ได(ร(อยละ 92.86 และงบประมาณเงินรายได(ดําเนินการได(ร(อยละ 68.75 

ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 
และสถาบัน 

 ควรกํากับติดตามการใช(จ1ายงบประมาณให(เป)นไปตามเปKาหมายรายไตรมาสโดยเฉพาะอย1าง
ยิ่งงบประมาณแผ1นดิน ซ่ึงป̂ญหาการวิจัยท่ีพบเสมอได(แก1 การวิจัยท่ียังไม1แล(วเสร็จ การติดสถานการณ/การแพร1
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให(ไม1สามารถดําเนินการตามโครงการได( สถาบัน
อาจต(องมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการได(ตามความเหมาะสม 

ส/วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ อยู/ในระดับ ดี (4.32) 
(1)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ ตามความคิดเห็น

ของบุคลากรในสํานัก/สถาบัน โดยใช'แบบสอบถาม 

พบว1าผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการ โดยรวม    
อยู1ในระดับดี มีคุณลักษณะเด1น คือ ความสามารถในการสร(างความสัมพันธ/อันดีกับบุคคลและหน1วยงาน
ภายนอก การเป)นผู(ท่ีมีวิสัยทัศน/กว(างไกลทันสมัย ชัดเจน และเป)นผู(ท่ีมีความคิดริเริ่มสร(างสรรค/อย1างต1อเนื่อง 

 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน โดยใช'แบบประเมิน 
   1. ควรพัฒนาระบบบริหารงานให(มีประสิทธิภาพมากข้ึน การบริหารงานและการบริการด(วย
ความรวดเร็ว 
   2. ควรจัดทําแผนการพัฒนาให(สอดคล(องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให(เกิด
พลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

 3. ควรมีมาตรการสนับสนุนเพ่ือรักษาความโดดเด1นด(านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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(2)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ โดยการสัมภาษณ% 
  ในการสัมภาษณ/กลุ1มบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 กลุ1ม คือกลุ1มบุคลากรใน
สํานัก/สถาบัน และกลุ1มผู(แทนผู(ใช(บริการของสํานัก เป)นท่ีน1าชื่นชมว1า ผู(เข(ารับการสัมภาษณ/ท้ัง 2 กลุ1ม  
มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผู(อํานวยการในระดับดีมาก โดยเห็นว1าความสําเร็จท่ีเป)นรูปธรรมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา คือการผลักดันและสนับสนุนให(ผลงานวิจัย ได(รับการตีพิมพ/ในวารสารท่ีเป)นฐาน
วิชาการเป)นจํานวนมาก ผลงานวิจัยสามารถนําไปสู1การจดสิทธิบัตรต1าง ๆ สถาบันวิจัยดําเนินการบริหารงาน
ตามแผนยุทธศาสตร/ของมหาวิทยาลัย โดยการสร(างเครือข1ายเพ่ือการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนในด(านต1าง ๆ โดยมีผู(อํานวยการสถาบันกํากับติดตามผลการดําเนินงานอย1างต1อเนื่อง สิ่งท่ีสถาบันวิจัย
และพัฒนา ควรปรับปรุงแก(ไขเร1งด1วน คือการนําองค/ความรู(จากงานวิจัยลงสู1สังคมโดยเร็ว เพ่ือเป)นการต1อยอด
งานวิจัย สร(างเครือข1ายกับหน1วยงานวิจัยภายนอกให(มากข้ึน จัดหาบุคลากรในสถาบันให(เพียงพอกับงานท่ีต(อง
ปฏิบัติ 
  ในส1วนของผู(อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นว1าผลงานท่ีโดดเด1นก็คือการพัฒนา
นักวิจัยหน(าใหม1เพ่ือขอรับทุนวิจัย ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 การวางระบบติดตามให(งานวิจัยสามารถ
ตีพิมพ/เผยแพร1ในวารสารท่ีอยู1ในฐานมาตรฐานสากล ด(านการบริการวิชาการคือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ิน ตามพระบรมราโชบาย สิ่งท่ีเป)นป̂ญหาและอุปสรรคท่ีสถาบันวิจัย
ต(องการให(มหาวิทยาลัยแก(ไข คือการ เพ่ิมอัตราพนักงานสายสนับสนุน และปรับปรุงซ1อมแซมอาคารให(อยู1ใน
สภาพพร(อมใช(งาน 

ส/วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยู/ในระดับ ดี (4.00) 
  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาแต1งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ดําเนินการประชุมร1วมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต1อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบัน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต1อสถาบันและมหาวิทยาลัย      
อย1างน(อยป�ละ 1 ครั้ง   ณ วันสิ้นป�งบประมาณ พบว1า สถาบันได(ดําเนินงานด(านการจัดการความเสี่ยง จํานวน 
2 ด(าน คือ ความเสี่ยงด(านการดําเนินงานด(านกลยุทธ/  งบประมาณ  1 ประเด็นความเสี่ยง และด(านการ
ดําเนินการปฏิบัติงาน  2 ประเด็นความเสี่ยง โดยสํานักได(จัดทําระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงนั้น      
มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1 แนวทางแก(ไข และผลการดําเนินงาน ซ่ึงพบว1าจากการกําหนดแนวทางแก(ไข
เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1ส1งผลให(ผลการดําเนินงานเป)นไปตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว(ท้ัง 2 ด(าน 

ในส1วนของการดําเนินงานด(านการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดระบบการ
ควบคุมภายในโดยอ(างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ประกอบด(วย
5 องค/ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล(อมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  การประเมินความเสี่ยง         
4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และการติดตาม
ประเมินผล 2 หลักการ โดยมุ1งเน(นดําเนินการตามสาระสําคัญขององค/ประกอบดังกล1าว มีการติดตาม
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ประเมินผลอย1างต1อเนื่อง เม่ือพบป̂ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน จะร1วมกันกําหนดวิธีการแก(ไขเพ่ือลด
ความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพความคล1องตัวในการปฏิบัติงานให(มากข้ึน 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก       
และสถาบัน 
  จากผลการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้  
        1. มีข้ันตอนการกําหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ส1งผล
ให(การดําเนินงานเป)นไปตามแนวทางแก(ไขท่ีกําหนดไว(   มีการประชุมปรึกษาหารือร1วมกันของผู(บริหารและ
ผู(รับผิดชอบทุกฝuาย เน(นการประเมินผลเพ่ือแก(ไขปรับปรุงข(อบกพร1องได(ทันที  

2. ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไก
การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ในแต1ละองค/ประกอบ แต1ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)นรูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
ส/วนท่ี 5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก ตามความเห็น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันท่ีให'ไว'ใน
ป6งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู/ในระดับ ดี (4.00) 

 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาได(ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานในตําแหน1งผู(อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาต1อสภามหาวิทยาลัยในป�งบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ดังนี้    

  ส1วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร/  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได(ดําเนินการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร/ เปKาหมาย และตัวชี้วัดของ

สถาบัน เพ่ือวางแผนการดําเนินงานในป�ต1อไป โดยได(จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร/
วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2563-2565 เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร/วิจัยของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครปฐม ให(มีความสอดคล(องกับยุทธศาสตร/ของประเทศ ซ่ึงมีผู(เข(าร1วมประชุมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู(ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และนักวิจัย เพ่ือร1วมระดมความคิดเห็นและกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และเพ่ือให(ได(แผนยุทธศาสตร/ท่ีครอบคลุมตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาและสอดคล(องกับยุทธศาสตร/การพัฒนาประเทศ จากกระบวนการระดมสมอง จึงได(
แผนยุทธศาสตร/วิจัยท่ีผ1านกระบวนการของผู(ทรงคุณวุฒิและนักวิจัย ท่ีได(ร1วมกําหนด ยุทธศาสตร/วิจัย พันธกิจ 
กลยุทธ/ เปKาประสงค/ OKR และโครงการและกิจกรรม ของ “แผนยุทธศาสตร/วิจัย พ.ศ. 2563-2565” 
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  ส1วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ  
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกในการดําเนินงาน ด(วยการบริหารการจัดการ

วิจัยแบบต(นน้ํา (Up-stream) – ขอเสนอโครงการและจํานวนเงินทุนท่ีได(รับ กลางน้ํา (Mid-stream) – 
สนับสนุนและส1งเสริมนักวิจัย และปลายน้ํา (Down-stream) – คุณภาพของงานวิจัย โดยมีคณะทํางานบริหาร
งานวิจัย ประกอบด(วย 1) คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย 2) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัย และ 3) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย ซ่ึงมีหน(าท่ีพิจารณา
กํากับดูแลการดําเนินการด(านวิจัย ให(เป)นไปตามกลไกท่ีกําหนด เกิดเป)นผลงานวิจัย และงานสร(างสรรค/  
   2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได(รับการจัดสรรงบประมาณ 2 ประเภท 1. งบประมาณแผ1นดิน ใช(ใน
งานโครงการพระราชดําริและบริการวิชาการ และงานด(านยุทธศาสตร/การพัฒนาท(องถ่ิน ซ่ึงโครงการต1างๆ ท่ีได(รับ
การจัดสรรงบประมาณ ได(กําหนดเปKาหมายของแต1ละโครงการไว(อย1างๆ ชัดเจน  2. งบประมาณเงินรายได( แบ1งการ
ใช(เงินออกเป)น 2 ลักษณะ คือ 1) เงินบริหารจัดการงานท่ัวไปของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส1วนใหญ1มีการดําเนินการตามเปKาหมายรายไตรมาส และ 2)  ทุนอุดหนุนวิจัย ป�งบประมาณ 2563 ได(จัดสรรทุน
วิจัย จํานวน 30 ทุน ซ่ึงไม1สามารถกําหนดแผนการใช(ทุนอุดหนุนวิจัยของนักวิจัยให(ตรงตามไตรมาสได( ท้ังนี้ 
เนื่องจากการจัดสรรทุนวิจัยต(องเป)นไปตามระบบการบริหารจัดการวิจัย ต(นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ซ่ึงนักวิจัย
จะต(องดําเนินงานตามแผนผังการดําเนินงานแผนงานวิจัย/ โครงการวิจัย ดังนั้น จึงส1งผลต1อความคลาดเคลื่อน
เชิงเวลาในการดําเนินงานวิจัยของนักวิจัย และการเบิกจ1ายงบประมาณ  

  ส1วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกในการบริหารงานตามโครงสร(างองค/กร  ภายใต(การ

กํากับดูแลของรองอธิการบดีฝuายวิจัยและนวัตกรรม ผ1านการบริหารงานของผู(อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และรองผู(อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได(แบ1งโครงสร(างออกเป)น 3 งาน ได(แก1 1. งานบริหาร
ท่ัวไป 2. งานวิจัยและพัฒนา และ 3. งานโครงการพระราชดําริและบริการวิชาการ ซ่ึงมีรักษาการหัวหน(างานเป)น
ผู(รับผิดชอบหลักในแต1ละงาน และมีผู(รับผิดชอบในแต1ละหน1วยงานตามโครงสร(างสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นอกจากนี้ ตามโครงสร(างของสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังมีคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย เป)นบอร/ดบริหาร 
ซ่ึงถือว1าเป)น กลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อนการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให(มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลตอบสนองต1อความต(องการของชุมชน/ท(องถ่ิน และประเทศชาติอย1างชัดเจน 

  ส1วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกําหนดแนวทางการปKองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

จากป̂จจัยต1างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยการกําหนดให(หัวหน(างานแต1ละงานวิเคราะห/ความเสี่ยงในงานท่ี
รับผิดชอบภายใต(ยุทธศาสตร/แต1ละด(านเพ่ือนํามาจัดทําแผนการจัดการและบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ท้ังนี้ เพ่ือให(การระบุความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค/การควบคุมภายในอย1างครอบคลุม และวิเคราะห/ความเสี่ยง
เพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ก1อนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สํานัก และสถาบัน 
ในป�งบประมาณท่ีแล(วคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได(ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวม 5 ส1วน และได(มีความเห็นแนบท(าย เพ่ือการพัฒนา แก(ไข 
ปรับปรุงและต1อยอดในทุกส1วนของการประเมิน (ส1วนท่ี 1 - 5) ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัย
และพัฒนาได(ดําเนินการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด ความคิดเห็นดังกล1าวอย1างเป)นระบบ อาทิ               
มีแผนการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกําหนดผู(รับผิดชอบ และมีการ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถ(วนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซ่ึงนอกจากจะ
เป)นการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจสถาบันวิจัยและพัฒนาให(ดีข้ึนและแก(ไขป̂ญหาต1างๆ ได(แล(ว ยังทําให(
วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถ(วนสมบูรณ/อีกด(วย 

ส1วนในป�งบประมาณต1อไปควรมีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารองรับข(อท่ีควรพัฒนา และข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทําให(
การดําเนินงานในส1วนท่ี 5 สมบูรณ/มากข้ึน 

 

ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตาม

ตัวชี้วัดในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีได(รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสถาบัน รวมท้ัง
กํากับดูแลการใช(จ1ายงบประมาณให(เป)นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว( โดยสามารถปรับแผนต1างๆ ได(ทันท1วงทีกับ
สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ควรจัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให(สอดคล(องกับทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป)นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให(มีผลงานโดดเด1นยิ่งข้ึน 

2. ควรเร1งรัดกําหนดแนวทางการนําองค/ความรู(จากงานวิจัยไปใช(ประโยชน/ในสังคม เพ่ือ
นํามาพัฒนาต1อยอดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย1างต1อเนื่อง รวมท้ังสร(างความร1วมมือกับ
หน1วยงานภายนอกเพ่ือขยายเครือข1ายหน1วยงานวิจัยอันเป)นประโยชน/ต1อการดําเนินพันธกิจของสถาบัน 

3. ควรวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสํานักให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยพิจารณาทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายในอย1างรอบคอบรัดกุม
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให(บรรลุเปKาหมายตามท่ีกําหนดไว( 
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12. สถาบันภาษา 

ผลการประเมินอยู/ในระดับ พอใช' (3.04)  

ส/วนท่ี 1 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก/สถาบันตามแผนยุทธศาสตร% อยู/ในระดับ ควรปรับปรุง 
(2.14) 

สถาบันภาษาได(ดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร/ท่ีกําหนดไว(ในแผนยุทธศาสตร/ 2 ประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จํานวน 7 ตัวชี้วัด  
เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงาน พบว1า ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตามเปKาหมายหรือสูงกว1าเปKาหมาย  
3 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 42.86 ของจํานวนตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป)นร(อยละ 57.14 ของ
จํานวนตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดได(ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 
จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ 1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ1าน
เกณฑ/ 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 4  มหาวิทยาลัยแห/งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด'วย
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตามเปKาหมายหรือสูงกว1า 2 ตัวชี้วัด ตํ่ากว1าเปKาหมาย 
1 ตัวชี้วัด คือ 4.2 รายได(จากการบริหารทรัพย/สิน 

การใช'จ/ายงบประมาณของหน/วยงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตํ่ากว1า
เปKาหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ ร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณแผ1นดิน และร(อยละการใช(จ1ายงบประมาณเงินรายได( 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร%สถาบันภาษา จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตาม
เปKาหมายหรือสูงกว1า 1 ตัวชี้วัด 

 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 

จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยท่ีได(รับ
มอบหมาย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสถาบันภาษา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้ 

1.  สามารถดําเนินการตามตัวชี้วัดบางตัวในประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 4 มหาวิทยาลัยแห1ง
ความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด(วยหลักธรรมาภิบาล และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร/สถาบันภาษา
ได(บรรลุเปKาหมาย  แต1ยังมีบางตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร/ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสถาบัน มีผลการ
ดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย 

2.  ควรเร1งรัดหาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานท้ังตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมท่ีสถาบันรับผิดชอบซ่ึงผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย    
เพ่ือลดป̂ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว(โดยดําเนินการร1วมกันระหว1างผู(เก่ียวข(อง
ทุกฝuาย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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3.  ควรประสานงานกับผู(รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/ภายใต(สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ีอาจทําให(ผลการดําเนินงานของสถาบัน 
ไม1เป)นไปตามท่ีกําหนดไว(ในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให(รองรับกับ
สถานการณ/ท่ีอาจเป)นป̂ญหาและอุปสรรคท้ังในป̂จจุบันและอนาคตเพ่ือการบรรลุเปKาหมายของสถาบัน 
 
ส/วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช'จ/ายงบประมาณ อยู/ในระดับ พอใช' (2.72) 

1. สถาบันภาษาได(รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ1นดิน ร(อยละ 67.53 งบประมาณ
เงินรายได( ร(อยละ 32.47 

2. สถาบันภาษาได(รับจัดสรรงบประมาณ รายจ1ายหน1วยงาน ร(อยละ 11.97 รายจ1ายตาม
ภารกิจยุทธศาสตร/ ร(อยละ 88.03 โดยได(รับงบประมาณในภาพรวมเน(นตามภารกิจยุทธศาสตร/เฉพาะด(าน 
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ร(อยละ 100.00 

3. ผลการใช(จ1ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ1ายได(ร(อยละ 62.66 โดยงบประมาณแผ1นดิน 
เบิกได(ร(อยละ 69.91 งบประมาณเงินรายได( เบิกได(ร(อยละ 47.61 

4. ผลการใช(จ1ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมตํ่ากว1าเปKาหมาย โดยในภาพรวมกําหนด
เปKาหมายไว(ร(อยละ 94.58 สิ้นไตรมาสท่ี 4 เบิกจ1ายได(ร(อยละ 62.66 

5. ผลการดําเนินโครงการภาพรวม คิดเป)นร(อยละ 100.00 โดยท้ังงบประมาณแผ1นดินและ
งบประมาณเงินรายได(ดําเนินการครบถ(วนทุกโครงการ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก           
และสถาบัน 

1. สถาบันต(องเร1งรัดในด(านการใช(จ1ายงบประมาณท้ังงบประมาณแผ1นดินและงบประมาณ
เงินรายได( แม(จะเกิดเหตุการณ/สถานการณ/การแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     
ก็ตาม สถาบันอาจจะมีการทบทวนแผนการดําเนินงาน โครงการ / กิจกรรมใหม1ให(ทันต1อเหตุการณ/ท่ีเกิดข้ึน 
การเบิกจ1ายงบประมาณอาจจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. สถาบันควรให(ความสําคัญกับยุทธศาสตร/อ่ืนๆ บ(าง 

ส/วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ อยู/ในระดับ ดี (4.35) 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ ตามความคิดเห็น

ของบุคลากรในสํานัก/สถาบัน โดยใช'แบบสอบถาม 

พบว1าผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการ โดยรวม    
อยู1ในระดับดี มีคุณลักษณะเด1น คือ ความสามารถในการสร(างความสัมพันธ/อันดีกับบุคคลและหน1วยงาน
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ภายนอก ความสามารถและทักษะในการบริหารให(บุคลากรภายใน ดําเนินงานตามนโยบายและแผนได(อย1างมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดหาและระดมทรัพยากรและบริหารทรัพยากรอย1างมีประสิทธิภาพ 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน โดยใช'แบบประเมิน 

  1. ควรปรับปรุงสภาพแวดล(อมให(เหมาะสมและน1าใช( 
  2. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของฝuายต1างๆ ให(มีความรวดเร็ว คล1องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

 3. ควรจัดทําแผนการพัฒนาให(สอดคล(องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให(เกิด
พลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

 
(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู'อํานวยการ โดยการสัมภาษณ% 
ในการสัมภาษณ/กลุ1มบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับสถาบันภาษา 2 กลุ1ม คือกลุ1มบุคลากรในสํานัก/

สถาบัน และกลุ1มผู(แทนผู(ใช(บริการของสํานัก เป)นท่ีน1าชื่นชมว1า ผู(เข(ารับการสัมภาษณ/ท้ัง 2 กลุ1ม มีความพึง
พอใจในการบริหารงานของผู(อํานวยการสถาบันภาษาในระดับดีมากเกือบทุกกลุ1ม รองลงมาคือระดับดี  
โดยเห็นว1าสถาบันภาษามีการจัดกิจกรรมทางด(านภาษาท่ีหลากหลาย ให(นักศึกษาเข(าร1วมกิจกรรมตาม
ความสามารถและความถนัด นักศึกษาสามารถสอบผ1านเกณฑ/ภาษาอังกฤษได(มากข้ึนอย1างต1อเนื่องทุกป� 
สถาบันภาษามีการทํางานท่ีเป)นระบบท่ีชัดเจน มีการบูรณาการซอฟต/แวร/ และมีระบบการกํากับติดตาม
ซอฟต/แวร/ต1าง ๆ เพ่ือช1วยให(นักศึกษาสอบผ1านเกณฑ/ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย บุคลากรและเจ(าหน(าท่ี
ของสถาบันภาษาให(การบริการด(วยความสุภาพเต็มใจ สิ่งท่ีผู(เข(ารับการสัมภาษณ/เห็นว1าสถาบันภาษาควร
ดําเนินการแก(ไข คือการปรับปรุงซ1อมแซมอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภคให(พร(อมใช(งาน เพ่ิมการจัด
สอบวัดระดับภาษาให(มากข้ึน พัฒนาระบบฐานข(อมูลของนักศึกษาเพ่ือสํารองข(อมูลประวัติการพัฒนา
ภาษาอังกฤษให(มีความปลอดภัยจนกว1านักศึกษาจะจบการศึกษา จัดกิจกรรมท่ีสร(างบรรยากาศของการฝrก
ภาษาให(มากข้ึน 
  สําหรับผู(อํานวยการสถาบันภาษาเห็นว1า พันธกิจท่ีโดดเด1นของสถาบัน คือมีการพัฒนา
ระบบงานและการให(บริการท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนกว1าป�ท่ีผ1านๆมา จัดซ้ือ Software และปรับปรุงห(อง
ทดสอบเพ่ือให(บริการนักศึกษา อาจารย/ตามแผนท่ีกําหนด สถาบันภาษามีสิ่งท่ีจะขอให(มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
โดยเร1งรัดการจัดทําศูนย/การเรียนรู(ด(วยตนเองโดยเร็ว ปรับปรุงสถานท่ีในการให(บริการของสถาบันภาษา ให(อยู1
ในสภาพท่ีพร(อมใช(งาน  
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ส/วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน อยู/ในระดับ ดี (4.00) 
  ในป�งบประมาณพ.ศ.2563 สถาบันภาษาแต1งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในดําเนินการประชุมร1วมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต1อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต1อสถาบันและมหาวิทยาลัย อย1างน(อยป�ละ 1ครั้ง  
ณ วันสิ้นป�งบประมาณ พบว1า สถาบันได(ดําเนินงานด(านการจัดการความเสี่ยง จํานวน 1 ด(าน 1 ประเด็นความ
เสี่ยงคือ การดําเนินงานด(านการปฏิบัติงาน โดยสถาบันได(จัดทําระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงนั้น        
มีการระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1 แนวทางแก(ไข และผลการดําเนินงาน ซ่ึงพบว1าจากการกําหนดแนวทางแก(ไข
เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู1ส1งผลให(สามารถควบคุมความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงของการดําเนินงานด(าน
การปฏิบัติงานได(ในระดับท่ีน1าพอใจ 

ในส1วนของการดําเนินงานด(านการควบคุมภายในของสถาบันภาษา มีการจัดระบบการควบคุม
ภายในโดยอ(างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ประกอบด(วย           
5 องค/ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล(อมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  การประเมินความเสี่ยง           
4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และการติดตาม
ประเมินผล 2 หลักการ โดยมุ1งเน(นดําเนินการตามสาระสําคัญขององค/ประกอบดังกล1าว มีการติดตาม
ประเมินผลอย1างต1อเนื่อง เม่ือพบป̂ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน จะร1วมกันกําหนดวิธีการแก(ไขเพ่ือลด
ความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพความคล1องตัวในการปฏิบัติงานให(มากข้ึน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก      
และสถาบัน 
         จากผลการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันภาษา
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได(ดังนี้  
  1.  มีข้ันตอนการกําหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส1งผล
ให(การดําเนินงานเป)นไปตามแนวทางแก(ไขท่ีกําหนดไว( รวมท้ังมีระบบการติดตามประเมินผลท่ีมีความ
เหมาะสม ผู(บริหารกํากับและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอย1างใกล(ชิด 

2.  ควรประสานงานและติดตามการจัดทําเกณฑ/การประเมินตนเองเก่ียวกับระบบและกลไก
การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน กับผู(รับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ในแต1ละองค/ประกอบ แต1ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ/ของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือให(ได(ผลการประเมินท่ีเป)นรูปธรรมมาเป)นข(อมูลในการกําหนดมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ส/วนท่ี 5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก ตามความเห็น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันท่ีให'ไว'ใน
ป6งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู/ในระดับ ดี (4.00) 

 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันภาษาได(ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในตําแหน1งผู(อํานวยการสถาบันภาษาท่ีเสนอต1อสภามหาวิทยาลัยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ส1วนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร/  
1. รองผู(อํานวยการสถาบันภาษารับผิดชอบ ดูแลและติดตามการทบทวนแผนการปรับปรุง

ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าเปKาหมาย โดยมีการจัดกิจกรรมด(านต1างๆ เพ่ือให(สามารถดําเนินการพัฒนา 
ปรับปรุงตัวชี้วัดให(บรรลุเปKาหมาย เช1น การจัดหลักสูตรอบรมเตรียมความพร(อมก1อนสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษก1อนจบการศึกษา การจัดซ้ือโปรแกรมฝrกทําข(อสอบ TOEIC และ TOEFL 
ออนไลน/ การจัดโครงการจัดซ้ือโปรแกรมฝrกภาษาออนไลน/และจัดสรรให(นักศึกษาฝrกด(วยตนเอง 

2. ทีมบริหารสถาบันภาษาดําเนินการปรับแผนการใช(จ1ายงบประมาณแผ1นดินและรายได( 
เพ่ือให(สามารถดําเนินงานได(บรรลุตามตัวชี้วัดท่ีต้ังไว( โดยการวิเคราะห/รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
โครงการท่ีเหมาะสมกับช1วงการแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช1น เปลี่ยนแปลง
รูปแบบกิจกรรมจากรูปแบบ face to face เป)นโครงการจัดซ้ือซอฟต/แวร/เพ่ือฝrกภาษาด(วยตนเองออนไลน/ จัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาเพ่ือทบทวนแผนการใช(งบประมาณและปรับลดงบประมาณให(
เหมาะสมกับสถานการณ/และเร1งรัดการใช(จ1ายงบประมาณ 

3. ทีมบริหารสถาบันภาษาดําเนินการทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกการดําเนิน
กิจกรรม โดยจัดระบบการทํางานของเจ(าหน(าท่ีและอาจารย/ เพ่ือให(สามารถดําเนินโครงการได(อย1างมี
ประสิทธิภาพ เช1น การจัดประชุมเจ(าหน(าท่ีเพ่ือวิเคราะห/ข้ันตอนการทํางาน การสนับสนุนอาจารย/ (ผู(ดําเนิน
โครงการ) และการทําแบบรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนนําเสนอผล แนวทางแก(ป̂ญหาและพัฒนา
โครงการให(ได(ผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน จัดประชุมอาจารย/ผู(ดําเนินโครงการตามรูปแบบกิจกรรม (ทดสอบ 
อบรม ซอฟต/แวร/) เพ่ือทําความเข(าใจเปKาหมายในภาพรวมและกระบวนการทํางานร1วมกับเจ(าหน(าท่ีเพ่ือให(
ได(ผลท่ีคุ(มค1า ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาเพ่ือวางแผนแก(ไขป̂ญหาทุกเดือน 

4. รองผู(อํานวยการสถาบันภาษารับผิดชอบ ดูแลและติดตามแผนการทบทวนร(อยละการ
บรรลุผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร/สถาบันภาษา โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาเพ่ือเสนอ
ให(ทบทวนร(อยละการบรรลุผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร/สถาบันภาษา 
   ส1วนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช(จ1ายงบประมาณ  

สถาบันภาษาดําเนินการกํากับ ติดตามการใช(จ1ายงบประมาณของหน1วยงานให(เป)นไปตาม
เปKาหมายรายไตรมาส มีการสํารวจความต(องการในการดําเนินโครงการในช1วงวิกฤตการณ/การแพร1ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับรูปแบบกิจกรรมให(เหมาะสมกับสถานการณ/ เช1น ปรับการ
อบรมเป)นรูปแบบออนไลน/ และพิจารณาเพ่ิมโครงการท่ีสอดคล(องกับเปKาหมายและสามารถดําเนินการได( 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2563 
97 

 

รวมท้ังมีการจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือรับทราบเปKาหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การ
รายงานผลสัมฤทธิ์ของงานในฝuายต1างๆ รายงานผลการใช(งบประมาณ และผลการดําเนินงานโครงการทุกไตร
มาสให(ท่ีประชุมรับทราบ 

  ส1วนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู(อํานวยการ 
สถาบันภาษาได(ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดล(อมของหน1วยงานให(มีความเหมาะสมและ

รองรับการให(บริการแก1นักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ัวไป โดยมีการจัดสรรท่ีนั่งเพ่ิมเติมให(สําหรับผู(มารับ
บริการให(มีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน รวมท้ังมีการปรับปรุงการดําเนินงานของฝuายต1างๆ ให(มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน เช1น มีการอบรมทําความเข(าใจกับบุคลากรสายสนับสนุนเรื่องเปKาหมาย ผลสัมฤทธิ์ รวมถึงระบบ
การทํางานท่ีส1งเสริมการดําเนินงานให(มีประสิทธิภาพมากข้ึน การจัดทําระบบการสื่อสารถึงผู(รับบริการ โดย
ใช(ข(อมูลในรูปกราฟvก (graphic information) และปรับระบบการประชาสัมพันธ/ใหม1ให(มีความน1าสนใจ 
สะดวก รวดเร็วและความสามารถเข(าถึงได(ง1าย 

  ส1วนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  1. รองผู(อํานวยการสถาบันภาษารับผิดชอบ ดูแลและติดตามการสร(างความรู(ความเข(าใจ

เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในของสถาบัน ประชุมหาแนวทางในการ
ดําเนินงานให(สอดคล(องกับกระบวนการควบคุมภายในเพ่ือปKองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนให(มากท่ีสุด มีการจัด
กิจกรรมอบรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสถาบัน เพ่ือให(
คณะกรรมการในแต1ละหน1วยงานย1อยของสถาบัน  

  2. สถาบันภาษาได(ดําเนินการทบทวนป̂ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีไม1
ประสบผลสําเร็จ ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ียังคงมีอยู1 แลกเปลี่ยน ป̂ญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม และงานต1างๆ เพ่ือเป)นแนวทางในการทํางานร1วมกัน มีการจัด
ประชุมในหน1วยงานย1อยของสถาบัน เพ่ือจัดทําปฏิทินและวางแผนการดําเนินงานให(ชัดเจน 

 3. สถาบันภาษากําลังดําเนินการวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร1วมกับงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ/การประเมินฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู(ข้ันตอนการดําเนินงาน สร(างความ
เข(าใจ เก่ียวกับ ระเบียบต1างๆ ของกระทรวงการคลัง การจัดทําคู1มือการเบิกจ1าย พัสดุ ครุภัณฑ/ การเบิกจ1าย
โครงการต1างๆ การจัดประชุมบุคลากรสถาบันภาษาเพ่ือหารูปแบบระบบและกลไกการควบคุมภายในให(
เหมาะสมกับโครงสร(างองค/กรตามพันธกิจของสถาบันภาษา 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สํานัก และสถาบัน 
ในป�งบประมาณท่ีแล(วคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได(ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของสถาบันภาษารวม 5 ส1วน และได(มีความเห็นแนบท(าย เพ่ือการพัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและ
ต1อยอดในทุกส1วนของการประเมิน (ส1วนท่ี 1 - 5) ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันภาษาได(ดําเนินการ
พัฒนา แก(ไข ปรับปรุงและต1อยอด ความคิดเห็นดังกล1าวอย1างเป)นระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา แก(ไข 
ปรับปรุงและต1อยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกําหนดผู(รับผิดชอบ และมีการประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม ครบถ(วนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซ่ึงนอกจากจะเป)นการพัฒนา
การศึกษาตามพันธกิจสถาบันภาษาให(ดีข้ึนและแก(ไขป̂ญหาต1างๆ ได(แล(ว ยังทําให(วงจรการบริหารงานคุณภาพ 
PDCA ครบถ(วนสมบูรณ/อีกด(วย 
  ส1วนในป�งบประมาณต1อไปควรมีการกําหนดหรือสร(างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารองรับข(อท่ีควรพัฒนา และข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทําให(
การดําเนินงานในส1วนท่ี 5 สมบูรณ/มากข้ึน 
 

ข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของสถาบันภาษา 
1. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตาม

ตัวชี้วัดในแต1ละประเด็นยุทธศาสตร/ท่ีได(รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของสถาบัน รวมท้ัง
กํากับดูแลการใช(จ1ายงบประมาณให(เป)นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว( โดยสามารถปรับแผนต1างๆ ได(ทันท1วงทีกับ
สถานการณ/ท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ควรจัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให(สอดคล(องกับทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป)นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให(มีผลงานโดดเด1นยิ่งข้ึน 

2. ควรเร1งรัดการปรับปรุงซ1อมแซมอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและระบบฐานข(อมูล
ของนักศึกษา รองรับการจัดสอบวัดระดับภาษา และกิจกรรมอ่ืนตามพันธกิจของสถาบัน รวมท้ังจัดโครงการ/
กิจกรรมสร(างบรรยากาศของการพัฒนาศักยภาพด(านภาษาให(แก1บุคลากรและนักศึกษาให(มากข้ึน 

3. ควรวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยพิจารณาทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายในอย1างรอบคอบรัดกุม
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให(บรรลุเปKาหมายตามท่ีกําหนดไว( 
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สรุปคะแนนผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน/วยงาน 

ส/วนที่ 1  
ผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตร%ฯ 
 
 
 

(เต็ม 35 คะแนน) 

ส/วนที่ 2 
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผลการใช'
จ/ายงบประมาณฯ 

 
 
 

(เต็ม 30 คะแนน) 

ส/วนที่ 3 
ประเมินคุณภาพการ

บริหารงานและ
คุณลักษณะของ

ผู'บริหาร 
 
 

(เต็ม 20 คะแนน) 

ส/วนที่ 4  
การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุม
ภายใน 

 
 
 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ส/วนที่ 5 
การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามความเห็น
คณะกรรมการฯ 

ที่ให'ไว'ในป6งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนนรวม 
(เต็ม 100 
คะแนน) 

ระดับคะแนน  
(เต็ม 5) 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับมหาวิทยาลัย 25.34 22.03 16.68 8.00 4.00 76.05 3.80 ดี 
2. คณะครุศาสตร% 22.40 19.74 16.32 8.00 4.00 70.46 3.52 ดี 
3. คณะมนุษยศาสตร%และสังคมศาสตร% 20.42 16.07 17.52 8.00 4.00 66.01 3.30 พอใช' 
4. คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลย ี 20.42 16.55 16.36 8.00 4.00 65.33 3.27 พอใช' 
5. คณะวิทยาการจัดการ 22.83 17.79 16.40 8.00 4.00 69.02 3.45 พอใช' 
6. คณะพยาบาลศาสตร% 35.00 27.46 17.40 8.00 4.00 91.86 4.59 ดีมาก 
7. สํานักส/งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 23.33 20.28 14.48 8.00 4.00 70.09 3.50 ดี 
8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21.00 21.55 17.28 8.00 4.00 71.83 3.59 ดี 
9. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 23.33 23.23 16.28 8.00 4.00 74.84 3.74 ดี 
10. สํานักคอมพิวเตอร% 13.13 15.81 16.56 8.00 4.00 57.50 2.88 พอใช' 
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา 30.63 22.28 17.28 8.00 4.00 82.19 4.11 ดี 
12. สถาบันภาษา 

 
15.00 

 
16.34 17.40 

 
8.00 4.00 60.74 3.04 พอใช' 

 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท  0 3410 9300  โทรสาร 0 3426 1048

E-mail : rajabhat@npru.ac.th Website : www.npru.ac.th


