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  ค ำน ำ 
 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดท าเป็น 2 ฉบับ คือ 1. รายงานฯ ฉบับสมบูรณ์  2. รายงานฯ ฉบับสรุปย่อ 
เนื่องจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมีทั้งระดับมหาวิทยาลัย (มี 6 ส่วน)  ระดับคณะ 5 คณะ 
ระดับส านักและสถาบัน 6 ส านัก/สถาบัน (มี 5 ส่วน) รายงานฯ ฉบับสมบูรณ์จะมีรายละเอียดมาก 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จึงได้จัดท ารายงานฯ ฉบับสรุปย่อขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท า
ความเข้าใจผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยงานต่างๆ ในภาพรวม ซึ่งจะปรากฏทั้ง
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในแต่ละส่วน คะแนนในแต่ละส่วน คะแนนรวม ความเห็น
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ในแต่ละส่วน ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของทั้งของมหาวิทยาลัย 
และของแต่ละคณะ ส านักและสถาบัน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฯ ฉบับสรุปย่อนี้จะเป็นประโยชน์แก่สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
    คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
         ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
       มกราคม 2566 
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กรอบกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย คณะ ส ำนัก และสถำบัน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน     
มีแนวคิดและกรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

แนวคิดในกำรประเมิน 
1. ประเมินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน พ.ศ. 2562 
2.  เป็นการประเมินเพ่ือส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี 
3. เป็นการประเมินลักษณะกัลยาณมิตร 
4. ไม่ประเมินซ้ าซ้อนกับการประเมินของ สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ. แต่จะใช้ผลการประเมินดังกล่าว 

และผลการประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาด้วย 

กรอบกำรประเมิน 
1. ช่วงเวลาการประเมิน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 แล้วรายงาน          

ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
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ตอนที่ 1 กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย  
  แบ่งออกเป็น 6 ส่วนคือ 

 ส่วนที่  1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565  ด้วยการศึกษาผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน ปฏิบัติราชการ               
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 จ านวนรวม 35 ตัวชี้วัด 
จ าแนกเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ KR จ านวน 8 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จ านวน 27 
ตัวชี้วัด 

ส่วนที่  2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา 
การวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยศึกษาจาก
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย และศึกษาผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ส่วนที ่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี แบ่งเป็น 
(1) การประเมินคุณภาพคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเกี่ยวกับภาวะผู้น า

บุคลิกภาพ คุณลักษณะส่วนตัว ความสามารถด้านการบริหารและธรรมาภิบาล โดยใช้แบบประเมิน 
(แบบสอบถาม) จ านวน 20 ข้อค าถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร 2 กลุ่ม คือ  
  ก. บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผู้สอนและผู้บริหาร  

 ข. บุคลากรสายสนับสนุน  
 โดยจ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ 

     1. ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
    ส านัก/สถาบัน 
   2. ผู้บริหารระดับรองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ประธาน
   โปรแกรมวิชาสาขา หัวหน้างาน 
    3. ผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติการอย่างเดียว 

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม คือ 

ก. อธิการบดี 
ข. บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนอาจารย์ใน         

สภามหาวิทยาลัย ตัวแทนข้าราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนข้าราชการ/ พนักงาน
มหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  

ค. นักศึกษาระดับผู้น า ทั้งภาคปกติ/ กศ.พป. 
ง. บุคคลภายนอก ได้แก่ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ตัวแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือตัวแทน ผู้แทนหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า 
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ส่วนที่ 4  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ศึกษาการด าเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย จากรายงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบ 
และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง  

 ส่วนที่ 5 การประเมินผลการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา... ศึกษาการด าเนินงาน
การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยจากรายงานของหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และเลือกส ารวจสถานที่
จริง 2 ชุมชน / พ้ืนที่ และ 1 โรงเรียน ที่อยู่ทั้ง 2 จังหวัด (นครปฐม, สุพรรณบุรี) โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือก
พ้ืนที่ / ชุมชน / โรงเรียน ที่เป็นกรณีศึกษา 

ส่วนที่ 6  การประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยตาม
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาแผนปฏิบัติการ
จากรายงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การให้สนับสนุนของมหาวิทยาลัยรวมทั้งศึกษาผลของการพัฒนาตาม
แผนดังกล่าว 
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ตอนที่ 2 กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของคณะ  
  แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 

   ส่วนที่ 1 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้วยการ 

 ศึกษาผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ที่มหาวิทยาลัย
มอบหมายให้คณะด าเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-4  และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 
คณะ จ ำนวนตัวช้ีวัด รำยละเอียด 

คณะครุศาสตร์ 21 จ าแนกเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ KR จ านวน 9 
ตัวชี้วัด , ตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ  MS จ านวน 12 
ตัวชี้วัด และร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

คณ ะม นุ ษ ยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

21 จ าแนกเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ KR จ านวน 10 
ตัวชี้วัด , ตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ  MS จ านวน 11 
ตัวชี้วัด และร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์  
และเทคโนโลยี 

21 จ าแนกเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ KR จ านวน 10 
ตัวชี้วัด , ตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ  MS จ านวน 11 
ตัวชี้วัด และร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

คณะวิทยาการจัดการ 16 จ าแนกเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ KR จ านวน 7 
ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จ านวน  9 ตัวชี้วัด 
และร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

คณะพยาบาลศาสตร์ 17 จ าแนกเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ KR จ านวน 8 
ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จ านวน  9 ตัวชี้วัด 
และร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 2  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัด
การศึกษา การวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะได้รับจัดสรร 

ส่วนที่  3  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี แบ่งเป็น 

(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยใช้แบบประเมิน 
(แบบสอบถาม) จ านวน 20 ข้อค าถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร 2 กลุ่ม คือ บุคลากรในคณะ ได้แก่ 

 ก.  บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผู้สอน ผู้บริหาร 
 ข. บุคลากรสายสนับสนุน 
(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยการ  สัมภาษณ์บุคคลที่

เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ 

   ก. คณบด ี
ข. บุคลากรในคณะ ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทน

ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ค. ผู้น านักศึกษาในคณะ ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ 

 (3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของคณะ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 มาตรา
ส่วน ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อค าถาม ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 5 ข้อค าถาม และด้านการบริหารทั่วไปของคณะ 5 ข้อค าถาม และปลายเปิดให้นักศึกษาเสนอสิ่งที่
คณะควรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาอย่างเร่งด่วน เก็บข้อมูลจากนักศึกษาในคณะตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 

 ส่วนที่  4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ศึกษาการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ จากรายงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่
รับผิดชอบ และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง   

 ส่วนที่ 5 การประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะตาม
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  ที่ให้ไว้ในงบประมาณ พ.ศ. 2564    
โดยศึกษาแผนปฏิบัติการและผลการปฏิบัติงานของคณะ 
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ตอนที่ 3 กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของส ำนักและสถำบัน  
  แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส านัก และสถาบัน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ด้วยการ 

 ศึกษาผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัย
มอบ ห มาย ให้ ส านั ก  และสถาบั น ด า เนิ น การ  ต ามป ระ เด็ น ยุ ท ธศ าสตร์ที่  1 - 4   และตั วชี้ วั ด                    
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 
ส ำนัก/สถำบัน จ ำนวนตัวช้ีวัด รำยละเอียด 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

18 จ าแนกเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  KR จ านวน 8 
ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จ านวน 10 ตัวชี้วัด 
และร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน  

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 จ าแนกเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  KR จ านวน 2 
ตัวชี้วัด และร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

4 จ าแนกเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  KR จ านวน 4 
ตัวชี้วัด และร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ส านักคอมพิวเตอร์ 6 จ าแนกเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  KR จ านวน 3 
ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
และร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 17 จ าแนกเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  KR จ านวน 7 
ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จ านวน 10 ตัวชี้วัด 
และร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

สถาบันภาษา 5 จ าแนกเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  KR จ านวน 2 
ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
และร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา 
การวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามท่ีส านัก และสถาบัน ได้รับจัดสรร 

ส่วนที่ 3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านัก และสถาบัน แบ่งเป็น  
(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านัก และสถาบัน    

โดยการใช้แบบประเมิน (แบบสอบถาม) จ านวน 20 ข้อค าถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร 2 กลุ่ม คือ 
 ก. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ข. บุคลากรผู้บฏิบัติงานในส านัก/สถาบันนั้น 
(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านัก และสถาบัน    

โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ 
 ก. ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

 ข. บุคลากรในส านัก/ สถาบัน ได้แก่ ผู้แทนกรรมการของส านัก/ สถาบัน 
ตัวแทนผู้บริหารในส านัก/ สถาบัน ตัวแทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน
ส านัก/ สถาบัน  

 ค. ตัวแทนผู้ใช้บริการของส านัก/ สถาบัน (ขึ้นอยู่กับขอบข่ายการให้บริการ
ของส านัก/สถาบัน ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก) 

 (3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านัก และสถาบัน      
โดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4 กลุ่ม คือ 

  ก. อาจารย์ 
  ข. เจ้าหน้าที่ 
  ค. นักศึกษา / บัณฑิตศึกษา 
  ง. บุคคลภายนอก 
  โดยน าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม จากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ของแต่ละส านักและสถาบัน ที่กองนโยบายและแผนด าเนินการอยู่เป็นปกติอยู่แล้วมาใช้ 

ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ศึกษาการด าเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักและสถาบัน จากรายงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่
รับผิดชอบ และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง  

ส่วนที่  5  การประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาส านัก และสถาบัน  ตามความเห็น  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาแผนปฏิบัติการ
และผลการปฏิบัติงานของส านัก และสถาบัน ดังกล่าว 
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนน ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน              
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

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

ตอนที่ 1 กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

ส่วนที่ ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ คะแนน 

1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย  
(1) ร้อยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 15 
(2) ร้อยละของตัวชี้วัด MS ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 15 

2 การใช้จ่ายงบประมาณ  
 (1) ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  

(ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับร้อยละการใช้จ่ายรวม) 
10 

 (2) ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเป้าหมาย 5 
 (3) ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 
3 คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี  
 (1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 
 (2) การสัมภาษณ์อธิการบดีและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง - 
4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนจากรายงานและการสัมภาษณ์
อธิการบดีและผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน) 

10 

5 การด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา... ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 

15 

6 การด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ที่ให้ไว้ในปีก่อน  

- 

รวม 100 
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1(1) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ของแผนยุทธศำสตร์ KR ของมหำวิทยำลัย 

 พิจารณาร้อยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ เทียบกับร้อยละ 100 
 
 
 
   
 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1(2) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ของแผนปฏิบัติกำร MS ของมหำวิทยำลัย 

 พิจารณาร้อยละของตัวชี้วัด MS ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ เทียบกับร้อยละ 100 
 
 
 
   
 

 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  

ของมหำวิทยำลัย 

พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้ = (1)+(2) 

  คะแนนที่ได ้= 
ร้อยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15    ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได้
15

 x 5  

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

30  x 5  
 

  คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของตัวชี้วัดฯ

100
 x 15    ระดับคะแนน = คะแนนที่ได้

15  x 5  
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2(1) ประสิทธิภำพของกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยรวม   
(ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับร้อยละการใช้จ่ายรวม) 

พิจารณาจากความสัมพันธ์ของปริมาณตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย (เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย) ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใช้จ่ายโดยรวมซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้ ปริมาณงานตามยุทธศาสตร์มากแต่ใช้จ่ายงบประมาณได้เหมาะสม โดยพิจารณาให้คะแนน ดังนี้  

ร้อยละของตัวชี้วัด 
ที่บรรลุตำมเป้ำหมำย 

ร้อยละของงบประมำณที่ใช้จ่ำยโดยรวม คะแนนที่ได้ 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90.00 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

มากกว่าร้อยละ 90 
10 

ร้อยละ 80.00 - 89.99 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

มากกว่าร้อยละ 80 
9 
8 

ร้อยละ 70.00 - 79.99 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

มากกว่าร้อยละ 70 
7 
6 

ร้อยละ 60.00 - 69.99 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

มากกว่าร้อยละ 60 
5 
4 

น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

มากกว่าร้อยละ 50 
3 
2 

 
หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2(2) กำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยรวมรำยไตรมำส 

 พิจารณาจากร้อยละของงบประมาณโดยรวมที่ใช้จ่ายไปในแต่ละไตรมาสเทียบกับเป้าหมาย สามารถ
คิดเป็นคะแนนได้ดังนี้ 

 

ไตรมำส เป้ำหมำย(%) วิธีกำรค ำนวณคะแนน คะแนนที่ได้ 

1 เป้าหมาย% (ใช้จ่ายจริง% / เป้าหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25)  
2 เป้าหมาย% (ใช้จ่ายจริง% / เป้าหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 
3 เป้าหมาย% (ใช้จ่ายจริง% / เป้าหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 
4 เป้าหมาย% (ใช้จ่ายจริง% / เป้าหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

รวมคะแนน 4 ไตรมำส  (เต็ม 5 คะแนน) 
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2(3) กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย  

พิจารณาร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเทียบกับร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2 สรุปประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ก าหนด 
 
 
 
 

 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 3 กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี 

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตราส่วนประมาณค่า       
5 มาตราส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้ = (1)+(2)+(3)   ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

25  x 5  
 

  คะแนนที่ได้ = 
คะแนนเฉลี่ย

5  x 20    ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

20  x 5  

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

10  x 5    คะแนนที่ได้ = 
รอ้ยละที่ด าเนินการ

100  x 10  

  ร้อยละท่ีด าเนินการ = 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ

เป้าหมาย  x 100  
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน ที่คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ ก ำหนด 

 พิจารณาจากรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน และการ
สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(10 คะแนน) มีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 

   1. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   2. มีการด าเนินการตามวิธีการหรือข้ันตอนที่ก าหนด 
   3. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมาย 
   4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยง  และการ
ควบคุมภายใน 

   5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   6. มีแผนการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจากปีก่อน 
   7. ปริมาณความเสี่ยงที่ลดลง 

    8. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   9. คุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   10. ปัญหา/อุปสรรค 
   11. อ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
15 

 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 5 กำรพัฒนำท้องถิ่น กรณีศึกษำ... 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จะพิจารณารายงานผลการพัฒนาท้องถิ่น
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย งบประมาณท่ีใช้ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงในปีต่อ ๆ ไป 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมงานการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรณีศึกษา  ที่ผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเลือกให้ 2 พ้ืนที่ คือ 
 1. ชุมชน / พ้ืนที่ จ านวน 2 ชุมชน / พ้ืนที่ 
 2. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยมีโครงการร่วมพัฒนาการศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
 
 ในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จะพิจารณา
จากรายงานของผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม นั้นๆ  
 1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม และผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 
 2. วิธีด าเนินงาน และงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 3. ผลการด าเนินงาน 
 4. ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเร่งด่วน  
  
 จากผลการวิเคราะห์รายงานผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และการลงพ้ืนที่
เตรวจเยี่ยมกรณีศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จะสรุปให้คะแนน            
(15 คะแนน) และจัดท าความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

15  x 5  
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินส่วนที่ 6 กำรด ำเนินงำนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ       
และประเมินผลงำนฯ ที่ให้ไว้ในปีก่อน (ไม่มีคะแนน) 

 พิจารณารายงานตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนด 
1. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ 
2. มีการด าเนินการตามแผน 
3. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว 
5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ในปีต่อไป 
 
 

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำคะแนนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน          
ของมหำวิทยำลัย มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ค่ำคะแนน แปลควำมหมำย 
4.50 – 5.00 มากที่สุดหรือดีมาก 
3.50 – 4.49 มากหรือดี 
2.50 – 3.49 ปานกลางหรือพอใช้ 
1.50 – 2.49 น้อยหรือควรปรับปรุง 
1.00 – 1.49 น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุง 
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนน ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ                    
และประเมินผลงำนของคณะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

...................................................................................... 
ตอนที่ 2 กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของคณะ 

ส่วนที่ ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ คะแนน 

1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย  
(1) ร้อยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 15 
(2) ร้อยละของตัวชี้วัด MS ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 15 
(3) ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 10 

2 การใช้จ่ายงบประมาณ  
 (1) ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  

(รอ้ยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับร้อยละการใช้จ่ายรวม) 
10 

 (2) ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเป้าหมาย 5 
 (3) ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 
3 คุณภาพการบริหารงานของคณบดี  

(1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 
(2) การสัมภาษณ์คณบดีและกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง - 
(3) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของคณะ 

5 

4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนจากรายงานและการสัมภาษณ์
คณบดีและผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน) 

10 

5 การด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานฯ ที่ให้ไว้ในปีก่อน  

- 

รวม 100 
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1(1) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ของแผนยุทธศำสตร์ KR ของมหำวิทยำลัย 

 พิจารณาร้อยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ เทียบกับร้อยละ 100 
 
 
 
   
หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1(2) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ของแผนปฏิบัติกำร MS ของมหำวิทยำลัย    

 พิจารณาร้อยละของตัวชี้วัด MS ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ เทียบกับร้อยละ 100 
 
 
 
   
หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1(3) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรบรรลุเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัดตำมแผนยุทธศำสตร์ ของคณะ 

 พิจารณาร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เทียบกับร้อยละ 100 
 
 
 
   
 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ

คณะ 

 พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ก าหนด 
 
 

 

  คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

15
 x 5  

 

  คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

15
 x 5  

 

  คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 10  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

10
 x 5  

 

คะแนนที่ได้ = (1)+(2)+(3) 
 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

40  x 5  
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2(1) ประสิทธิภำพของกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยรวม  
(ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับร้อยละการใช้จ่ายรวม) 

พิจารณาจากความสัมพันธ์ของปริมาณตัวชี้วัดที่  บรรลุตามเป้าหมาย (เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย) ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใช้จ่ายโดยรวมซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้ ปริมาณงานตามยุทธศาสตร์มากแต่ใช้จ่ายงบประมาณได้เหมาะสม โดยพิจารณาให้คะแนน ดังนี้  

ร้อยละของตัวชี้วัด 
ที่บรรลุตำมเป้ำหมำย 

ร้อยละของงบประมำณที่ใช้จ่ำยโดยรวม คะแนนที่ได ้

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90.00 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

มากกว่าร้อยละ 90 
10 

ร้อยละ 80.00 - 89.99 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

มากกว่าร้อยละ 80 
9 
8 

ร้อยละ 70.00 - 79.99 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

มากกว่าร้อยละ 70 
7 
6 

ร้อยละ 60.00 - 69.99 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

มากกว่าร้อยละ 60 
5 
4 

น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

มากกว่าร้อยละ 50 
3 
2 

 

 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2(2) กำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยรวมรำยไตรมำส 

พิจารณาจากร้อยละของงบประมาณโดยรวมที่ใช้จ่ายไปในแต่ละไตรมาสเทียบกับเป้าหมาย สามารถ
คิดเป็นคะแนนได้ดังนี้ 

 

ไตรมำส เป้ำหมำย(%) วิธีกำรค ำนวณคะแนน คะแนนที่ได้ 

1 เป้าหมาย% (ใช้จ่ายจริง% / เป้าหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25)  
2 เป้าหมาย% (ใช้จ่ายจริง% / เป้าหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 
3 เป้าหมาย% (ใช้จ่ายจริง% / เป้าหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 
4 เป้าหมาย% (ใช้จ่ายจริง% / เป้าหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

รวมคะแนน 4 ไตรมำส  (เต็ม 5 คะแนน) 
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2(3) กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ ของคณะ 

พิจารณาร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเทียบกับร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2 สรุปประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ก าหนด 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 3(1) กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดี       

จำกแบบประเมิน (แบบสอบถำม) 

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตราส่วนประมาณค่า       
5 มาตราส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  คะแนนที่ได้ = 
คะแนนเฉลี่ย

5  x 20  
 

คะแนนที่ได้ = (1)+(2)+(3)   ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

25  x 5  
 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

10  x 5  
 

  คะแนนที่ได้ = 
รอ้ยละที่ด าเนินการ

100  x 10  
 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

20  x 5  
 

  ร้อยละท่ีด าเนินการ = 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ

เป้าหมาย  x 100  
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 3(3) ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ     

ของนักศึกษำต่อกำรปฏิบัติงำนของคณะ โดยนักศึกษำ ในคณะ  

 พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ             

การปฏิบัติงานของคณะ 
 

 

 

 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2.3 กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดี 

 พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนด 
 

 

 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน ที่คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ ก ำหนด 

 พิจารณาจากรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน และการ
สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(10 คะแนน) มีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 

    1. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   2. มีการด าเนินการตามวิธีการหรือข้ันตอนที่ก าหนด 
   3. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมาย 
   4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยง  และ

ควบคุมภายใน 
  5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  6. มีแผนการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจากปีก่อน 
  7. ปริมาณความเสี่ยงที่ลดลง 

    8. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   9. คุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   10. ปัญหา/อุปสรรค 
   11. อ่ืนๆ 

คะแนนที่ได้ = คะแนนเฉลี่ย (เต็ม5) 

คะแนนที่ได้ = (1)+(3)   ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

25  x 5  
 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

5  x 5  
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม          
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ ที่ให้ไว้ในปีก่อน (ไม่มีคะแนน) 

 พิจารณาจากรายงานตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนด 
   1. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ           

และประเมินผลงานฯ 
   2. มีการด าเนินการตามแผน 
   3. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมาย 
   4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว 

   5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับ
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ในปีต่อไป 
 

 

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำคะแนนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของคณะ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ค่ำคะแนน แปลควำมหมำย 
4.50 – 5.00 มากที่สุดหรือดีมาก 
3.50 – 4.49 มากหรือดี 
2.50 – 3.49 ปานกลางหรือพอใช้ 
1.50 – 2.49 น้อยหรือควรปรับปรุง 
1.00 – 1.49 น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุง 
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หลักเกณฑแ์ละกำรประเมินให้คะแนนผลกำรตดิตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน  
ของส ำนัก และสถำบัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

.................................................. 
ตอนที่ 3 กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของส ำนักและสถำบัน 
 

ส่วนที่ ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ คะแนน 

1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย  
(1) ร้อยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 15 
(2) ร้อยละของตัวชี้วัด MS ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 15 
(3) ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของส านัก
และสถาบัน 

10 

2 การใช้จ่ายงบประมาณ  
 (1) ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  

(ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับร้อยละการใช้จ่ายรวม) 
10 

 (2) ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเป้าหมาย 5 
 (3) ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 
3 คุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ  

(1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 
(2) การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง - 
(3) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

5 

4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนจากรายงานและการสัมภาษณ์
ผู้อ านวยการและผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน) 

10 

5 การด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานฯ ที่ให้ไว้ในปีก่อน  

- 

รวม 100 
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1(1) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
ของแผนยุทธศำสตร์ KR ของมหำวิทยำลัย 
 พิจารณาร้อยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ เทียบกับร้อยละ 100 
 
 
 
   
หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1(2) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ของแผนปฏิบัติกำร MS ของมหำวิทยำลัย 

 พิจารณาร้อยละของตัวชี้วัด MS ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ เทียบกับร้อยละ 100 
 
 
 
   
 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1(3) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรบรรลุเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัดตำมแผนยุทธศำสตร์ ของส ำนัก และสถำบัน 

 พิจารณาร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เทียบกับร้อยละ 100 
 
 
 
   
หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร   

ของส ำนักและสถำบัน 

พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนด 
 
 
 
 
 

  คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 10  

  คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

คะแนนที่ได้ = (1)+(2)+(3) 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

10
 x 5  

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

15
 x 5  

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

40
 x 5  

 

  คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15    ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได้
15

 x 5  
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2(1) ประสิทธิภำพของกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยรวม  
(ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับร้อยละการใช้จ่ายรวม) 

พิจารณาจากความสัมพันธ์ของปริมาณตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย (เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย) ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใช้จ่ายโดยรวมซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้ ปริมาณงานตามยุทธศาสตร์มากแต่ใช้จ่ายงบประมาณได้เหมาะสม โดยพิจารณาให้คะแนน ดังนี้  

ร้อยละของตัวชี้วัด 
ที่บรรลุตำมเป้ำหมำย 

ร้อยละของงบประมำณที่ใช้จ่ำยโดยรวม คะแนนที่ได ้

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90.00 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

มากกว่าร้อยละ 90 
10 

ร้อยละ 80.00 - 89.99 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

มากกว่าร้อยละ 80 
9 
8 

ร้อยละ 70.00 - 79.99 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

มากกว่าร้อยละ 70 
7 
6 

ร้อยละ 60.00 - 69.99 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

มากกว่าร้อยละ 60 
5 
4 

น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

มากกว่าร้อยละ 50 
3 
2 

 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2(2) กำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยรวมรำยไตรมำส 

 2. พิจารณาจากร้อยละของงบประมาณโดยรวมที่ใช้จ่ายไปในแต่ละไตรมาสเทียบกับเป้าหมาย สามารถ
คิดเป็นคะแนนได้ดังนี้ 

 

ไตรมำส เป้ำหมำย(%) วิธีกำรค ำนวณคะแนน คะแนนที่ได้ 

1 เป้าหมาย% (ใช้จ่ายจริง% / เป้าหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25)  
2 เป้าหมาย% (ใช้จ่ายจริง% / เป้าหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 
3 เป้าหมาย% (ใช้จ่ายจริง% / เป้าหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 
4 เป้าหมาย% (ใช้จ่ายจริง% / เป้าหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

รวมคะแนน 4 ไตรมำส  (เต็ม 5 คะแนน) 
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่  2(3) กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ ของส ำนัก        

และสถำบัน 

พิจารณาร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเทียบกับร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2 สรุปประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ก าหนด 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 3(1) กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำน ของผู้อ ำนวยกำร 

จำกแบบประเมิน (แบบสอบถำม) 

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตราส่วนประมาณค่า       
5 มาตราส่วน 

 
 
 
 
 

 

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

10  x 5  

คะแนนที่ได้ = (1)+(2)+(3)   ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

25  x 5  
 

  คะแนนที่ได้ = 
คะแนนเฉลี่ย

5  x 20  
 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

20  x 5  
 

  คะแนนที่ได้ = 
รอ้ยละที่ด าเนินการ

100  x 10  

  ร้อยละท่ีด าเนินการ = 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ

เป้าหมาย  x 100  
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่  3(3) ผลกำรประเมินจำกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ        

ของผู้ใช้บริกำร 

 พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่ด าเนินการโดย

กองนโยบายและแผน 
 

 

 

 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 3 กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำน ของผู้อ ำนวยกำร 

 พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ก าหนด 
 

 
 
หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน ที่คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ ก ำหนด 

 พิจารณาจากรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน และการ
สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(10 คะแนน) มีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 

   1. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   2. มีการด าเนินการตามวิธีการหรือข้ันตอนที่ก าหนด 
   3. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมาย 
   4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยง  และการ
ควบคุมภายใน 

  5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  6. มีแผนการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจากปีก่อน 
  7. ปริมาณความเสี่ยงที่ลดลง 

    8. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   9. คุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   10. ปัญหา/อุปสรรค 
   11. อ่ืนๆ  

คะแนนที่ได้ = คะแนนเฉลี่ย (เต็ม5) 

คะแนนที่ได้ = (1)+(3)   ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

25  x 5  
 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได้

5  x 5  
 



28 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม          
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนฯ ที่ให้ไว้ในปีก่อน (ไม่มีคะแนน) 

 พิจารณาจากรายงานตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนด 
 1. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ          

และประเมินผลงานฯ 
 2. มีการด าเนินการตามแผน 
 3. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามท่ีมอบหมาย 
 4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว 

 5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับ
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ในปีต่อไป 
 

 

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำคะแนนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของส ำนัก           
และสถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ค่ำคะแนน แปลควำมหมำย 
4.50 – 5.00 มากที่สุดหรือดีมาก 
3.50 – 4.49 มากหรือดี 
2.50 – 3.49 ปานกลางหรือพอใช้ 
1.50 – 2.49 น้อยหรือควรปรับปรุง 
1.00 – 1.49 น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน      

ของมหาวิทยาลัย 
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1.  

 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัย อยู่ในระดับ ดีมำก (4.54)   

มหาวิทยาลัยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย และได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 35 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย 30 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
85.71 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด           
คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ โดยสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 

จ านวน 16 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 13 ตัวชี้วัด ต่ ากว่าเป้าหมาย 3 
ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 3 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 13 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 10 ตัวชี้วัด   
ต่ ากว่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ MS 2.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานด้านภาษา MS 2.2 นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานด้าน IT และ MS 3.3 บทเรียนออนไลน์บน Thai MOOC 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ บัณฑิตครูเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภำคตะวันตก จ านวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 5 ตัวชี้วัด แสดง
รายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 2 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 3 ตัวชี้วัด  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 วิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อชุมชน  จ านวน 9 ตัวชี้วัด มีผล              

การด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 8 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด 

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 8 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 7 ตัวชี้วัด               
ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ MS6.1 ทุนวิจัยภายนอก 

1. มหำวิทยำลัย 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี (4.40) 

 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
31 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  มีเสถียรภำพ บริหำรจัดกำรด้วย      
หลักธรรมำภิบำล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 
จ านวน 4 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 2 ตัวชี้วัด  
- ตัวชี้วัด MS จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 2 ตัวชี้วัด           

ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ MS8.2 ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ 
 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้ 

1. กระบวนการบริหารจัดการพันธกิจของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ได้
ผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการหลายตัวชี้วัด ใน 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  ผลประเมินเป็นไปตามเป้าหมายหรือ
สูงกว่าทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการบางตัวชี้วัดที่ผลประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัย
ควรตรวจสอบ ประเมิน ขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างด าเนินงาน ก าหนดวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
ที่ท าให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย และควรพิจารณาทบทวนการมอบหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ        
ให้หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2. ควรเร่งรัดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและอุปสรรค ที่ท าให้ตัวชี้วัดบางตัวไม่บรรลุเป้าหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวขี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าเป้าหมายติดต่อกัน 2 ปีขึ้นไป  มหาวิทยาลัยควร
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานให้สามารถลดปัญหาและอุปสรรค
นั้นได้ โดยพิจารณาร่วมกับระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนงาน ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุ ด 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการทุกขั้นตอน 

3. ควรก าหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยที่ต้องเผยแพร่ให้
บุคลากรทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายมหาวิทยาลัย ปัจจัย
ภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
รวมทั้งร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  
น าไปสู่การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของมหำวิทยำลัย อยู่ในระดับ ดี (4.24) 
1. มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินมากกว่า งบประมาณเงินรายได้  
2. การจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเน้นด้านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีที่มีศักยภาพรองกับ

การพัฒนาประเทศ ร้อยละ 47.09  รองลงมาด้านมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 40.57  จัดสรรงบประมาณเป็นส่วนน้อยด้านวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน ร้อยละ 9.19  และด้านยกระดับคุณภาพการศึกษาบัณฑิตครูเป็นที่ ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคตะวันตก ร้อยละ 3.14 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 89.69 โดยงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่าย
ได้ ร้อยละ 94.15 งบประมาณเงินรายได้เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 68.13 

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมใกล้เคียงกับเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 
โดยในภาพรวมก าหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 95.56 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 84.52 โดยงบประมาณแผ่นดินก าหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้ 94.15 และงบประมาณเงินรายได้ก าหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 88.00 เบิก
ได้ร้อยละ 68.13 

5. ผลด าเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.05 โดยงบประมาณแผ่นดิน ด าเนินการได้
ร้อยละ 90.72 ส่วนงบประมาณเงินรายได้ ด าเนินการได้ร้อยละ 89.85 

6. การประเมินประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่ดี โดยใช้
จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ใกล้เคียงกับเป้าหมาย 89.69 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา  

7. การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่ดี โดยมีผล
การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ได้ร้อยละ 85.71  สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 2 ประสิทธิภำพ    
และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จุดเด่น 
    1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณระดับมหาวิทยาลัย
สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
    2. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยสูงขึ้น ท าให้ผลงานการวิจัยสูงขึ้น
โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    3. งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยได้รับในภาพรวมยังคงที่ตลอดทั้ง 5 ปี 

ข้อเสนอแนะ 
    1. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์โครงการที่ด าเนินการเพ่ือให้ส่งผลต่อการใช้งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
    2. ควรมีการติดตามการด าเนินโครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนงานทก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ อีกทั้งต้องมีหน่วยงานให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
    3. ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยยังได้รับงบประมาณคงที่ แต่มีแนวโน้มที่งบประมาณรายได้ลดลงตาม
จ านวนนักศึกษา จึงควรหาแนวทางในการหารายได้เพ่ิมขึ้น เช่นอาจจัดการบริการวิชาการ การอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น การท าหลักสูตรออนไลน์ การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ 
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ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี อยู่ในระดับ ดี (4.22) 

  (1) กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี โดยใช้แบบประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 โดยภาพรวม คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีอยู่ในระดับดี ทั้งนี้จุดที่ค่อนข้างเด่น คือ
เรื่องบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว ความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก และเรื่องการอุทิศ
ตนในการท างาน มีความเสียสละเป็นที่ประจักษ์ วางตัวได้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม จากความเห็นของบุคลากร
เพ่ิมเติมสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 จุดเด่นของอธิกำรบดี 
ด้ำนผู้น ำ 
1. มีวิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่ม ที่จะน าความเจริญมาสู่มหาวิทยาลัย 
2. มีความสามารถในการประสานความสามัคคีระหว่าง ผู้ร่วมงานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้

เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูง 
3. มีบุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดความศรัทธา  ความเคารพนับถือ และเชื่อถือของผู้ร่วมงาน 
4. มีความมั่นคงทางอารมณ์  กล้าเผชิญกับปัญหา และสามารถตัดสินใจให้เหมาะสมกับ

เหตุการณ์มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  
 ด้ำนกำรบริหำร 
 1. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตของพวกพ้อง และการบริหารแบบ  
มีส่วนร่วม 
 2. มีใจกว้างในการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมงานทุกฝ่ายและทุกระดับ 
 3. มีความสามารถในการวางนโยบายและแผนงาน  และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่วางไว้ 
 4. สามารถจัดการด าเนินงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 5. สามารถสร้างลักษณะการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 6. สามารถจัดคนให้เหมาะสมกับงานและผูกพันจิตใจให้ผู้ร่วมงานท างานต่อไป 
 7. สามารถสละเวลาได้เต็มท่ีในการบริหารงาน  

  ด้ำนบุคลิกส่วนบุคคล ได้แก่ ช่างสังเกต กระตือรือร้นและหนักแน่น  สู้งาน มีหัวใจเพ่ืองาน 
รู้จักกาลเทศะ/การแต่งกาย และปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อมได้ดี 
  ด้ำนมนุษยสัมพันธ์ สามารถเข้ากับผู้ร่วมงานได้ ประสานงานกับวงการต่าง ๆ ได้ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับหน่วยงานภายนอก 

  ด้ำนคุณธรรม/จริยธรรม ได้แก่ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย มีน้ าใจ  
ความเมตตา ใส่ใจลูกน้อง มีหลักธรรมธิบาล 
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  ส่วนที่ต้องปรับปรุง 
   1. โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกและความสะอาด เช่น ระบบน้ าประปา ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบอินเตอร์เน็ต ภูมิทัศน์  ถนน ทางเท้า รถราง ถังขยะ ความพร้อมของห้องเรียน  
ตาข่ายกันนก อุปกรณ์ การเรียนการสอน 
  2. การจัดภาระงานที่เหมาะสมของอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จัดระบบ
การท างานเพ่ือลดความซ้ าซ้อน และควรปรับปรุงการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  3. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก าหนดเป้า
หมายความขัดข้องที่ยอมรับได้ (down time) ที่เหมาะสม และใช้ก ากับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

  ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
1. ควรน าผลการประเมินและค าแนะน าในปีที่ผ่านมามาด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เรื่องการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน และ
เรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลที่มีคุณภาพและมีความทันสมัย เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน เช่น พัฒนาให้มี
ระบบฐานข้อมูลเดียวของทั้งมหาวิทยาลัย หรือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม เพ่ือใช้ในการ
บริหารและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

2. ควรปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัดิการต่าง ๆ เช่น ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ หลังคา ทางเท้า ห้องน้ า 
อาคารจอดรถ มุมพักผ่อน มุมกิจกรรม ห้องเรียน รถราง โรงอาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอน 
3. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีขีดความสามารถและการ
เติบโตที่เหมาะสม โดยมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีเป้าหมายและตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจน 
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(2) บทสรุปของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยที่มีต่อกำร
สัมภำษณ์อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
  เป็นที่น่าชื่นชมที่การบริหารงานในวาระที่ 2 ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม(อาจารย์ 
ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว) ได้มีการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง กล่าวคือในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 อธิการบดีมีการบริหารงานโดยให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักรับรู้ปัญหาและข้อจ ากัดโดย  
เท่าเทียมกัน ทุกคนต้องยึดหลักความมีเหตุผล ร่วมกันหาทางออก ต้องอาศัยพลังจากผู้บริหารและบุคลากร  
ทุกฝ่ายแก้ปัญหาไปด้วยกัน ข้อจ ากัดต่าง ๆ ท าให้อธิการบดีต้องแสดงภาวะผู้น ามากขึ้น เช่น การจัดสรร
งบประมาณประจ าปีน้อยลง ท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ต้องใช้
งบประมาณที่เหลือจ่ายในปีที่ผ่านมาแก้ไขปัญหา การก าหนดกลุ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมเป็นกลุ่ม
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความเห็นที่หลากหลาย 
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างานระหว่างหน่วยงาน อธิการบดีจึงต้องใช้ภาวะผู้น าและการแก้ไขปัญหา
อย่างรอบคอบ แต่ก็เน้นการตัดสินใจร่วมกันโดยหารือในที่ประชุมรองอธิการบดีและกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือการแลกเปลี่ยนมุมมอง และเกิดการพิจารณาอย่างรอบคอบ อธิการบดีมีความภาคภูมิใจใน
ผลงานที่โดดเด่น ที่ได้น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย คือการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา
หลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรระดับ non-degree เพ่ือ up skill re-skill 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ท างานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้า
เป็นอย่างมากในการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับสาขาพยาบาลศาสตร์ มีการเปิดหลักสูตรระยะสั้น 
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มผลิตและ
พัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ ปัญหาอุปสรรคท่ีพบคือ แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการแต่ละหน่วยงานอย่างใกล้ชิด แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละ
หน่วยงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมความเข้มงวดในการก ากับติดตามและปรับปรุง
แนวทางในการกันเงินงบประมาณไว้เหลื่อมปี การเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด าเนินการโดยการปรับกรอบ
ภาระงานใหม่เพ่ือให้การประเมินภาระงานตรงตามภารกิจได้ชัดเจนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทิศทาง
ในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมก็คือ การปรับรูปแบบองค์กรให้มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการก็ตาม มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยสามารถปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สนองตอบ
ต่อการพัฒนาจังหวัดและภูมิภาคตะวันตก ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมจะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและการ
พัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยจะต้องถูกสร้างให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือ
พัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจของตนเองได้ นั่นก็คือมหาวิทยาลัยได้ท า
พันธกิจ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 คือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทางต่าง ๆ  
ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตและผลิต
ก าลังคนตามความต้องการของประเทศอย่างมีทิศทางเป็นรูปธรรม 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่  3 ประเมินคุณภำพ     
กำรบริหำรงำนของอธิกำรบด ีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
   1. อธิการบดีสามารถด าเนินงานได้ดี และยังสามารถปฏิบัติตนได้เสนอต้นเสมอปลาย สามารถสร้าง
ผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลการด าเนินการเมื่อประเมินจากบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแล้ว แสดง
ว่ายังได้รับการยอมรับในระดับสูง 
   2. อธิการบดี ควรน าข้อแนะน าจากคณะกรรมการประเมินฯ ในประเด็นที่ส าคัญไปด าเนินการท า
แผนการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุงงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และมีการก าหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม 
   3. ควรมีการเตรียมสร้างผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ เกิ ดความต่อเนื่องในการบริหารงาน           
ของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4. อธิการบดีควรมีการสื่อสารกับบุคคลภายในให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายและทิศทาง  
การบริหารที่รองรับการสังกัดกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 
   5. ควรมีการปรับเกณฑ์และกระบวนการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้
เหมาะสม 
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ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย อยู่ในระดับ ด ี
(4.00) 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและ
การ ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ก าหนดให้ทุก
หน่วยงานมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  ระบบและกลไกการจัดการ
ความเสี่ยงค านึงถึงสภาพแวดล้อม บริบทของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลอย่างรอบคอบ รัดกุม ทั้ งมหาวิทยาลัย จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ พบว่า มีจ านวนความเสี่ยง 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้าน : กลยุทธ์ จ านวน 1 ประเด็นความ
เสี่ยง และ 2) ความเสี่ยงด้าน : การปฏิบัติงาน จ านวน 2 ประเด็นความเสี่ยง ทั้งนี้จากการปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้ความเสี่ยงมีระดับลดลง 

         ในส่วนของการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยจัดระบบและกลไกการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง
มาตรฐานการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังก าหนด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร 
และ 5) การติดตามประเมินผล มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยมีการควบคุมภายใน เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ ทุกองค์ประกอบ 

  หากเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 พบว่า กระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในไม่แตกต่างกัน มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางสากลครบทุก
องค์ประกอบ ขั้นตอนการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 รวมทั้งจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในเพ่ือสอบ
ทานความเหมาะสมก่อนน าเสนอตามล าดับขั้นต่อไป 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 4 กำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้  

1.  มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในตามหลักสากล มีการด าเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนอย่างชัดเจน 
เป็นรูปธรรม กระบวนการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุ ม อย่างไรก็ตาม 
มหาวิทยาลัยมีประเด็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่และบางประเด็นยังไม่สามารถจัดการให้แล้วเสร็จได้ จึงควร
เร่งรัดตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางแก้ไขที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงให้เป็นที่ยอมรับได้ 

2.  คณ ะกรรมการบริห ารความ เสี่ ย งและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลั ย               
ควรประสานงานกับทุกหน่วยงาน ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของประเด็นความเสี่ยงและกิจกรรม
การควบคุมภายในของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือลด
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน  

3.  มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการการจัดการความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ื อทบทวนความรู้   
ความเข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถูกต้องตรงกัน ระบบและกลไกการ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ส่วนที่ 5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำท้องถิ่น กรณีศึกษำ... อยู่ในระดับ ดีมำก (4.93) 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำท้องถิ่น กรณีศึกษำ กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ โรงเรียน
วัดม่วงตำรศ (ส ำอำงค์เจริญผล) อ.นครปฐม จ.นครปฐม และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับ
เศรษฐกิจฐำนรำก ชุมชนเกษตรปลอดภัย บ้ำนหนองแขม ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี      
และชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ บ้ำนดอนแฉลบ ต.ห้วยม่วง อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 
  (1) โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กรณีศึกษำโรงเรียนวัดม่วงตำรศ (ส ำอำงค์เจริญผล) 
อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ ส านักและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงพ้ืนที่โรงเรียนวัดม่วงตารศ (ส าอางค์

เจริญผล) ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือตรวจเยี่ยมโครงการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีศึกษา ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์ด าเนิน

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษานี้ เป็นการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พ.ศ. 2562 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิต

ครูเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก โครงการยกระดับคุณภาพครูประจ าการ บุคลากรทางการศึกษา 

และศิษย์เก่า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ            

ตู้จินดา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาววชรกมล สุศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดม่วงตารศ (ส าอางค์

เจริญผล) คุณนิภารัตน์  เชื้อชาย ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและน าเสนอผลจากการเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูประจ าการ 

บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดการน าเสนอดังนี้ 

  1. การน าเสนอผลจากการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ซึ่งน าเสนอโดยนักเรียน ได้แก่  

   - การเล่านิทานภาษาอังกฤษประกอบท่าทาง  

   - กิจกรรมการเรียนรู้ตัวอักษรของนักเรียนชั้นอนุบาลผ่านการปั้นดินน้ ามันลงในแบบตัวอักษร 

เพ่ือช่วยในการจดจ าตัวเลขและตัวอักษรของนักเรียน 

   - กิจกรรมนักธุรกิจตัวน้อยที่เป็นการร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียนในการสร้างทักษะด้าน

อาชีพสร้างสรรสินค้า เช่น การท าพวงมาลัย ช่อใบเตยหอม การท าสบู่ ผ้ามัดย้อม ข้าวต้มมัด ซึ่งนักเรียนได้

น าไปจ าหน่ายในตลาดชุมชนใกล้กับโรงเรียนได้  

  2. การสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย เช่น การใช้โปรแกรม GSP ในการใช้

ทักษะทางคณิตศาสตร์ รูปทรงเลขาคณิต เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะวาดภาพเคลื่อนไหว ซึ่งน าเสนอโดย

นักเรียน  
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  3. การวัดและการประเมินผลที่เที่ยงตรง หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน เนื่องจากโรงเรียนวัดม่วง

ตารศ (ส าอางค์เจริญผล) มีนักเรียนพิเศษเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ ซึ่งการมีการวัดและการประเมินผลที่มี

ประสิทธิภาพจะท าให้สถานศึกษามีแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

  4. การจัดท าแผนการเรียนที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยนักเรียน

สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนได้ เช่น หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะชีวิต การวิเคราะห์สื่อ

โฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออย่างมีเหตุผล 

 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 

  ครูได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้ารับการอบรมจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมที่ตรงกับความสนใจและความต้องการพัฒนาตนเองและสามารถน าเอาความรู้มาพัฒนางานของ

ตนเองและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

สูงขึ้น โดยในปีนี้ โรงเรียนได้รับรางวัลการสอบ NT การอ่าน เขียนภาษาไทย ได้ร้อยละ 100 และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านอื่น ๆ ที่สูงขึ้นด้วย 

 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

  นักเรียนได้รับองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่คุณครูสอน น ามาประยุกต์กับตนเอง และได้รางวัล

หลากหลายรางวัล อาทิเช่น รางวัลพระราชทานระดับเขตพ้ืนที่ รางวัลการแข่งขันศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้น

ยังมีโครงงานต่าง ๆ ที่นักเรียนได้ท ากิจกรรม จนต่อยอดไปสู่นักธุรกิจน้อยได้ 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำท้องถิ่น     
กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ กรณีศึกษำโรงเรียนวัดม่วงตำรศ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

  1. มหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์พัฒนากระบวนการบริการวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เล็กลง (น้อยโรงเรียนลง) เพ่ือสามารถ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนให้เห็นผล มีการวางแผนร่วมกับโรงเรียนเพ่ือก าหนดเป้าหมายการ

พัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้น ก าหนดกระบวนการพัฒนาครูเพ่ือให้ลงไปถึงนักเรียนตามเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นต้นแบบ

ส าหรับการพัฒนาโรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไป 

  2. คณะครุศาสตร์กับโรงเรียนวัดม่วงตารศ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมาก เป็นพันธมิตรร่วมกันพัฒนา

ได้เป็นอย่างดี ท าให้การท างานของคณะครุศาสตร์ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประสบ

ความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

  3. เป็นแนวโน้มที่ดีที่คณะครุศาสตร์จะร่วมมือกับคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้ที่โรงเรียน

ต้องการ แล้วร่วมมือกันท างานเป็นทีมมากขึ้น 

  4. คณะครุศาสตร์ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนไว้ให้ชัดเจนด้วย ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ระยะใด ควรประสบความส าเร็จอะไร 

  5. ในอนาคตคณะครุศาสตร์ควรแสวงหาองค์กรเอกชน เพ่ือระดมทรัพยากรมาร่วมพัฒนาโรงเรียน 

เพ่ือผลการพัฒนาจะส าเร็จรวดเร็วและสมบูรณ์มากขึ้น 
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 (2) กำรตรวจเยี่ยมเพื่อติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำก 
  1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำก กรณีศึกษำชุมชนเกษตรปลอดภัย 

บ้ำนหนองแขม ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านักและสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงพ้ืนที่ชุมชนเกษตรปลอดภัย บ้านหนองแขม ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง             

จ.สุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 – 2566 (ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น มุ่งหมายให้ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายมี คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  

  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี รองอธิการบดี ก ากับดูแลด้านวิจัยและการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมด้วยนายอ าพล จงสมบูรณ์โภคา ก านัน ต.บ่อสุพรรณ นายพิชาติ ห้วยหงษ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6     

ต.บ่อสุพรรณ นายบุญยิ่ง นักวิฬา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.บ่อสุพรรณ และคนในชุมชนบ้านหนองแขมให้การ

ต้อนรับและน าเสนอโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาชุมชนเกษตร

ปลอดภัย บ้านหนองแขม ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี ดังนี้ 

   1.1 กิจกรรมที่มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรให้กับชุมชน  

  มหาวิทยาลัยได้จัดการบรรยายและปฏิบัติการวางแผนการปลูกพืช การเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับ

พ้ืนที่ และการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ขนาดเล็กเพ่ือผลิตผักปลอดภัยในระดับครัวเรือน การจัดการดิน การปรับปรุง

สภาพดินก่อนปลูกพืช การถ่ายทอดความรู้ในการผลิตผักปลอดภัยอย่างครบวงจรให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้า

ร่วมโครงการ โดยได้น านักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชไปร่วมเรียนรู้และร่วมปฏิบัติการกับครัวเรือน

ในทุกขั้นตอน เพ่ือเป็นการบูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ร่วมกับการบริการ

วิชาการให้ชุมชนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

  (1) การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพระบบการผลิตให้กับกลุ่มครัวเรือนและชุมชนในการผลิตผักและ

สินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

  (2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดิน 

  (3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเศษใบอ้อยในไร่อ้อยด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายใบอ้อย 

      1.2 ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน 

  (1) ชุมชนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและยกระดับระบบการผลิตการผลิตผักและสินค้าเกษตร

ปลอดภัย  เกิดการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ว่างข้างบ้านในการผลิตผักและสินค้าเกษตรปลอดภัย  สามารถพ่ึงพา

ตนเองได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน 
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  (2) ครัวเรือนที่เข้ารับการพัฒนา มีรายได้ที่มั่นคง ต่อเนื่อง และเพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ ร้อยละ 30 

จ านวน 10 ครัวเรือน และสามารถลดรายจ่ายในการซื้อหาค่าอาหารประจ าวัน จากการมีแหล่งอาหารที่ผลิตได้เอง 

จ านวน 55 ครัวเรือน   

  (3) ลดพ้ืนที่การเผาไร่อ้อยในชุมชนลงไม่น้อยกว่า 200 ไร่ 

  (4) ชุมชนได้ขยายผลการด าเนินการโดยการบูรณาการความรู้ที่ได้จากการพัฒนา 

   1.3 ควำมต้องกำรของชุมชน 

  (1) นอกจากการพัฒนาส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดภัยแล้ว ชุมชนมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้า

ไปส่งเสริมพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ เช่น งานศิลปหัตถกรรม เช่น การถักเปล เครื่องจักสาน การพัฒนาสินค้าของชุมชน 

เพ่ือเป็นช่องทางเพ่ิมรายได้ รวมทั้งต้องการช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร เนื่องจากปัจจุบันจ าหน่าย

ภายในชุมชนและตลาดในชุมชนเท่านั้น  

  (2) เรื่องเมล็ดพันธุ์พืชผัก หากมหาวิทยาลัยช่วยหาทางสนับสนุนเพ่ิมมากขึ้นได้ ชุมชนก็จะมีรายได้เพ่ิม

มากขึ้น 

  (3) ก านัน ต าบลบ่อสุพรรณต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนและต่อยอดโครงการนี้ไปยังอีก 17 

หมู่บ้านในต าบลบ่อสุพรรณด้วย 

 2. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำก กรณีศึกษำชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

บ้ำนดอนแฉลบ ต.ห้วยม่วง อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านักและสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านดอนแฉลบ ต.ห้วยม่วง อ.ก าแพงแสน จ.

นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐาน

ราก ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 – 2566 (ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น มุ่งหมายให้ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายมี 

คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

  โดย อาจารย์วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์พงศ์  

ป้อมปราณี รองอธิการบดี ก ากับดูแลด้านวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยนายสรกฤช ลาวัลย์วิสุทธิ์ ก านัน ต.

ห้วยม่วง นายนิธิโรจน์ พุฒิโชกติกูล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง นายไสว ดีดก รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลห้วยม่วง นายศุภักษร มีคลองแบ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ห้วยม่วง และคนในชุมชนบ้านดอนแฉลบให้

การต้อนรับและน าเสนอโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาชุมชนท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ บ้านดอนแฉลบ ต.ห้วยม่วง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ดังนี้ 
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   2.1 กิจกรรมที่มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรให้กับชุมชน 

  (1) ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการตลาดวิถีใหม่เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสร้างรายได้ ในรูปแบบออฟไลน์/

ออนไลน์ของคนในชุมชนห้วยม่วง จังหวัดนครปฐม 

  (2) พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนด้านการจัดการตลาดวิถีใหม่ เช่น การพัฒนาเมนูอาหารท้องถิ่นจาก 

วัตถุดิบในท้องถิ่น การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน การจัดศิลปะการแสดง

วัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชนเพ่ือการจัดงาน งานกิจกรรมต่างๆ (Event) การสื่อสารการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ 

   (3) พัฒนารูปแบบการจัดการตลาดวิถีใหม่โดยชุมชน 

   2.2 ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน 

  (1) ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการตลาดวีถีใหม่ มีการวางแผนท าการตลาดเพ่ือน า

ผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนมาเปิดร้านขายในพ้ืนที่ตลาดนัดชุมชน และเพ่ิมช่องทางทางในการขายผ่านช่องทาง

การตลาดแบบออนไลน์ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คของทางชุมชนห้วยม่วง ท าให้ทางชุมชนสามารถมียอดขายผลิตภัณฑ์

ของชุมชนเพ่ิมขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

  (2) จากการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนห้วยม่วงด้วยการอบรมการตลาดวิถีใหม่ ท าให้ทาง

ชุมชนสามารถน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นเมนูอาหารประจ าถิ่น เพ่ือใช้ในการให้บริการจัดเลี้ยงใน

การจัดงาน งานกิจกรรมต่างๆ (Event)  และการให้บริการนักท่องเที่ยว และคนในชุมชน ซึ่งทางชุมชน

สามารถน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นเมนูอาหารได้ทั้งหมด 10 เมนู  ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชาวลาว

ครั่งที่ได้จากการพัฒนาต่อยอดให้มีสีสันหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว  ชุดการ

แสดงชุมชนที่เป็นการแสดงส าหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว 2 ชุดการแสดง 

  (3) ชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการไปต่อยอดในการจัดตลาดโดยการออกร้าน

ที่เป็นร้านของทางชุมชนห้วยม่วงร่วมกับตลาดนัดที่มีขึ้นในชุมชนทั้งในรูปแบบออฟไลน์ และในรูปแบบ

ออนไลน์  และในระยะถัดไปทางชุมชนห้วยม่วงได้วางแผนในการด าเนินการจัดกิจกรรมให้คนมาเที่ยวในชุมชน

โดยการเตรียมจัดโครงการวิ่งมาราธอนกุ้งซิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งจะเป็นช่องทางในการท่องเที่ยว

โดยชุมชนและท าให้ชุมชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
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   2.3 ควำมต้องกำรของชุมชน 

  (1) ชุมชนบ้านดอนแฉลบมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวของหมู่บ้านในช่องทางที่มหาวิทยาลัยมี หรือการพัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่

นอกเหนือจากท่ีชุมชมมี เพ่ือสร้างรายได้ให้กับแหล่งชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

  (2) ชุมชนยังขาดสถานที่ที่ เป็นจุดสังเกต (Landmark) จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยให้

ค าแนะน าส่งเสริมในการจัดท าหรือหาสถานที่ดังกล่าว 

 ควำมเห็นของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมที่ร่วมตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

บ้ำนดอนแฉลบ ต.ห้วยม่วง อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 

  1. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดท าช่องทางบนโลกออนไลน์ (Platform) ช่วยขายผลผลิตของชุมชน 

โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี รองอธิการบดี เป็นผู้ก ากับดูแล 

  2. เรื่องพลังงานที่ปัจจุบันได้ใช้น้ ามันเป็นจ านวนมากเดินเครื่องสูบน้ าจากแหล่งน้ าไปสู่บ่อกุ้ง ส่งผล

ให้เกิดค่าใช้จ่ายและมลพิษทางอากาศสูง โดยได้มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางเปลี่ยนเป็น

พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) 

  3. การดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากน้ าเสียในการเลี้ยงกุ้ง มีการบริหารจัดการอย่างไร 

  4. มีความต้องการเห็นโครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการมีความยั่งยืน ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง

ได้  ซึ่งชุมชนต้องช่วยกันคิดต่อยอดให้ได้ 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำท้องถิ่น     
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำก กรณีศึกษำชุมชนเกษตรปลอดภัย บ้ำนหนองแขม 
ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  และชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ บ้ำนดอนแฉลบ ต.ห้วยม่วง 
อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม  
   1. มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นแกนหลักงานพัฒนาท้องถิ่นมีหลักการปฏิบัติงาน

ถูกต้อง ชัดเจน มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน โดยคนในชุมชนเป็นคนลงมือท าจริง เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ใน

อนาคต มหาวิทยาลัยใช้ผลการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นได้จริง เห็นได้ชัดเจนที่ชุมชนท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์   ที่บ้านดอนแฉลบ และชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองแขม 

  2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมพันธมิตร 4 สาขาวิชา สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้น าท้องถิ่นของกรณีศึกษาทั้งสองชุมชน

เป็นอย่างดียิ่ง แต่ก็ยังมีสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องช่วยประคับประคองให้ชุมชนประสบผลส าเร็จตามโครงการอีก

มากและคงต้องใช้เวลา มหาวิทยาลัยจึงควรร่วมกับชุมชนก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นระยะ ๆ ระยะใดจะ

ประสบความส าเร็จเรื่องใด เพียงใด อาจทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3. มหาวิทยาลัยอาจต้องหาเครือข่ายความร่วมมือผนึกก าลังทั้งองค์ความรู้และทรัพยากรสนับสนุน
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้โครงการประสบผลส าเร็จสมบูรณ์และรวดเร็วขึ้น 
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ส่วนที่ 6 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ตำมควำมเห็น    
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเอาใจใส่ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าความเห็นของ                
คณะกรรมการฯ ไปด าเนินการพัฒนาแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานร่วมหารือวางแผนพัฒนา
ความเห็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบันที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานระดับคณะ ส านัก 
สถาบัน รับผิดชอบดูแลการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้

หน่วยงานได้มีการทบทวนการด าเนินโครงการที่มีอุปสรรค หรือไม่สามารถด าเนินการได้ โดยชี้แจงเหตุผล
ให้กับมหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับแผนการด าเนินงาน โดยติดตามผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม และให้หน่วยงานทบทวนผลการด าเนินงานที่มีอุปสรรค ที่ไม่สามารถด าเนินการ ได้ตามแผน           
ในไตรมาสที่ 2 และ 3 และชี้แจงให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และมหาวิทยาลัยฯ ได้น าผลการทบทวนผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมมาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ และประกอบการพิจารณาค าของบประมาณ            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  2. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) เพ่ือให้ผู้บริหารได้
เห็นภาพรวมผลการด าเนินงาน และสามารถก ากับ ติดตาม รวมถึงการวางแผนในการบริหารงานได้อย่าง
ทันท่วงที และมีการติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยติดตามเป็นลาย
ลักษณ์อักษรรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ทั้งนี้จากการใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ในการน าเสนอ
ภาพรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการติดตามอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้บริหารสามารถวางแผนในการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
เป็นข้อมูลประกอบเพ่ือใช้ในการปรับแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการตั้งค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ต่อไป 
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   3. มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยน าสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางในการ
บริหารงาน และจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 วันที่  9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยฯ ได้น า
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประเมิน โดยได้วิเคราะห์ระบบและกลไกต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน จากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ท าให้ได้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส และแจ้งให้หน่วยงานจัดท า
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่ออธิการบดีเป็นรายเดือน พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน 
และให้หน่วยงานทบทวนโครงการ/กิจกรรม เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานได้จัดท า
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่ออธิการบดีทุกเดือน บางหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายที่ดีขึ้น แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณต้อง
หยุดชะงักลงไปบางช่วง มหาวิทยาลัยจึงได้ให้หน่วยงานทบทวนแผนด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ    
จึงท าให้บางหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และจากท่ีมหาวิทยาลัยได้ให้หน่วยงานทบทวน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ท าให้หน่วยงานคืนงบประมาณเป็นจ านวนมาก มหาวิทยาลัยจึงได้น าเงินเหลือจ่าย
มาจัดสรรเป็นครุภัณฑ์เพ่ิมเติมให้กับหน่วยงานช่วงไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน
ปีงบประมาณ 

     2. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการหารายได้เพ่ิมข้ึนจากการให้บริการวิชาการ และรายได้จากการ
ท าวิจัย การเปิดหลักสูตรระยะสั้น รวมถึงการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล และ
สลากออมทรัพย์ 

 ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยฯ ได้น าเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอด เพ่ือให้การบริหารงาน

มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนามหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ที่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย  โดย
ผลการด าเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี แม้ว่ าอาจมีปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานบ้าง  แต่ได้ด าเนินการระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่านไปได้ด้วยดี 



50 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึง
หน่วยงานภายนอก 
      2. มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
โดยในปี 2565 ได้มีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับดังนี้ 

  1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 

  2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการ 
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 

  3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการก าหนดประสบการณ์หลากหลาย
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 

  4) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

  5) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 

  6) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

  7) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับจ่ายเงินหลักสูตรฝึกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 

  8) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ้างผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2565 
   3. มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล ในด้านการรายงานข้อมูล
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ  โดยท า MA กับบริษัท วิชันเน็ต ในการเรียกรายงานสถานะทางการเงิน เพ่ือให้
หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นต้น แล้วเสร็จเมื่อภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 และจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรในมหาวิทยาลัย (ERP) โดยการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือรองรับงานด้าน ERP และงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชุด 
   4. มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดท าประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องกับ
แนวทางที่ ก.พ.อ. ก าหนด และจะเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ต่อไป 
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 ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบฯ ดังนี้ 
    1. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย มุ่งเน้น
ให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินระบบงานเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และให้มีกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งทุกหน่วยงานต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นงาน
ประจ าและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายในและภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลั ย 
โดยใช้กระบวนการในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานแนวทาง 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)           
ตามองค์ประกอบ 8 ประการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ 

   2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดการประชุมหรืออบรมให้ความรู้เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน สร้างความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดยมีก าหนดการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และจัดโครงการหรือเวที
การประชุมเพ่ือก าหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสาร เพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ในการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ โดยมีก าหนดการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  และแนวทางในการ
ด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย แต่ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) และการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการได้ จึงไม่ได้ด าเนินการโครงการดังกล่าว 
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  ส่วนที่ 5 (1) กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำท้องถิ่น (กรณีศึกษำชุมชน...) 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ดังนี้ 
   1. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจ าหน่ายสินค้าภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้ลงพ้ืนที่และส ารวจชุมชน เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการค้นหาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน และส ารวจจุดเด่นของชุมชน
ร่วมกับชาวบ้าน เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส าหรับจัดจ าหน่าย และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ยกระดับและพัฒนา 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาส้มบ้านหนองแขม ผลิตภัณฑ์พริกแกงบ้านหุบรัก 
   2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท า E-Commerce เบื้องต้น
ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะด้านการท า E-Commerce       
โดยการก าหนดกลยุทธ์ TOWS martix การก าหนดลูกค้าเป้าหมายด้วย STP การตกแต่งภาพด้วย Canva 
และกลยุทธ์การน าสินค้าเข้าสู่ Shopee โดยหลังจากการอบรมมีผู้ประกอบการที่มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์จ านวน 5 คน  
   3. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ติดตามประเมินผลการพัฒนาพ้ืนที่หรือชมชุน หลังจากเสร็จสิ้น
โครงการ โดยลงพ้ืนที่หรือชมชุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือติดตามประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ จากการ
ลงพ้ืนที่ พบว่าเกิดการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ว่างข้างบ้านในการผลิตผักและสินค้าเกษตรปลอดภัย สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน จากการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพระบบการผลิตให้กับกลุ่มครัวเรือนและชุมชนในการผลิตผักและสินค้าเกษตรปลอดภัยที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการ 
  4. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดนิทรรศการจ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ 
     1) ได้จัดนิทรรศการผลงานการยกระดับมาตรฐานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือขยาย
ตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว  
ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีนายรัฐศาสตร์ 
ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 
อาจารย์ และผู้ประกอบการ จ านวน 25 ผลิตภัณฑ์ จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ กว่า 99 ราย ซึ่งจ านวน 25 
ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  
   -  อาหารและเครื่องดื่ม 12 ผลิตภัณฑ์  
   -  ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4 ผลิตภัณฑ์  
   -  ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก 4 ผลิตภัณฑ์  
   -  สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 5 ผลิตภัณฑ์  
    จากผู้ประกอบการที่ เข้าร่วมโครงการ ในพ้ืนที่  6 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม 
กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
53 

 

    2) การจัดนิทรรศการผลงาน OTOP งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 1-13 
กันยายน 2565 ณ ศาลาเฟ่ืองฟ้ารมณีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงวิไล และคณะเยี่ยม
ชมบูธนิทรรศการดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการร่วม
น าเสนอผลการด าเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาและคณะฯ  

3) มหาวิทยาลัยได้มีการเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน Research expo 2022  
จัดโดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

  ส่วนที่ 5 (2) กำรพัฒนำท้องถิ่นกำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ (กรณีศึกษำโรงเรียน...) 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ดังนี้ 
   1. คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะพัฒนา 
2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดม่วงตารศ และโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทร ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และได้น า
องค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือฐานสมรรถนะ และการออกแบบการวัดประเมินผลของโรงเรียน
เรียบร้อยในภาคเรียนที่ 1/2565 
   2. คณะครุศาสตร์มีการจัดโครงการยกระดับและการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการซึ่งมีการบูรณาการศาสตร์ โดยความร่วมมือกับคณะมนุษย์ศาสตร์ ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 และกิจกรรมบูรณาการศาสตร์การสร้าง
เครื่องมือกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนอิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีการเชิญวิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานภายนอก ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 
  3. คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากความต้องการและความจ าเป็นของ
โรงเรียน โดยมีโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 3 โครงการ ดังนี้ 
      1) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู ในโรงเรียนคุณภาพเขตจังหวัดนครปฐมจ านวน 3 โรงเรียน โดยความร่วมมือกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
      2) โครงการพัฒนานักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง  

    3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมการอ่านและการ 
เขียนสระ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
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4. คณะครุศาสตร์ มีการจัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีการก าหนดตัวชี้วัดของแผน  โดยมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากผลการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป้าหมาย โดยร้อยละของ
นักเรียนที่มีพัฒนาการด้านการอ่าน เขียนและวิเคราะห์เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.26 
    5. ด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไม่ให้ครูออกนอกชั้นเรียน  คณะครุศาสตร์จึง
วางแผนในการด าเนินกิจกรรมในช่วงปิดภาคการศึกษาของ สพฐ. คือช่วงเมษายน – พฤษภาคม 2565 เป็น
รูปแบบ On-site และด าเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนขาดเล็กในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ระยะที่ 1 ประชุมวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาตามความต้องการของสถานศึกษา รูปแบบ
การเสริมทักษะ แนวทางการประยุกต์ใช้ในห้องเรียน  
   ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผลการด าเนินงานจากก าหนดการกิจกรรมในช่วงปิดภาค
การศึกษาของ สพฐ.คือ ช่วงเมษายน - พฤษภาคม 2565 เป็นรูปแบบ On-site ปรากฏว่าไม่สามารถ
ด าเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ด้วยมหาวิทยาลัยแจ้งให้เลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรมออกไป เนื่องจากจะมี
หมายก าหนดการพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนั้นคณะจึงแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และเลื่อน
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการออกไปจัดในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคมแทน ต่อมามีการเลื่อนพิธีรับ
ปริญญาบัตรออกไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม คณะจึงจ าเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมอีกครั้ง ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าและกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนการบริการวิชาการ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และสถานศึกษาไม่พร้อม เนื่องจากนโยบายของต้นสังกัดมีการอบรม
เชิงปฏิบัติการด้วยเช่นกัน ท าให้การจัดกิจกรรมเลื่อนมาจัดในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 และปรับรูปแบบ
โครงการเหลือเพียง 2 ระยะ 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำน       
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564             
   มหาวิทยาลัยมีการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบฯ  ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 - 6 รวมจ านวน 27 ข้อ และมหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
ความเห็นดังกล่าวอย่างหลากหลาย ครอบคลุมที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับดีเป็นส่วนใหญ่  มีเพียงเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเท่านั้นที่ความเห็นของคณะกรรมการฯ  เสนอให้มีการสอบทานข้อมูลความเสี่ยงและมาตรการในการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
สร้างความเป็นเอกภาพให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และเรื่องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ที่มหาวิทยาลัยพ่ึงเริ่มต้นด าเนินงานเมื่อปลายปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงคาดหวังว่าเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จะสมบูรณ์มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำในภำพรวมของมหำวิทยำลัย 

  1.  ควรวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด งบประมาณและโครงการให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน

และก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้            

  2. ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยยังได้รับงบประมาณคงที่ แต่มีแนวโน้มที่งบประมาณรายได้ลดลงตาม

จ านวนนักศึกษา จึงควรหาแนวทางในการหารายได้เพ่ิมขึ้น เช่น อาจจัดการบริการวิชาการ การอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น การท าหลักสูตรออนไลน์ การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ 

   3. ควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง การด าเนินการพลิกโฉม

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการเตรียมสร้างผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

   4. ควรมีการสื่อสารกับบุคคลภายในให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายและทิศทางที่ส าคัญของ

มหาวิทยาลัย 

   5. ควรพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างเร่งด่วน เช่น 

ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน ห้องน้ า ระบบประปา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศ สถานที่

พักผ่อน ท ากิจกรรม ท างาน อ่านหนังสือ ของนักศึกษาและสถานที่จอดรถ เพราะมีข้อมูลว่าเป็นปัญหาในทุก

คณะ 

            6. ควรมีการปรับเกณฑ์และกระบวนการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้

เหมาะสมมากขึ้น 

   7. ควรจัดโครงการให้ความรู้ การบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในแก่บุคลากร                     

เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถูกต้องตรงกัน                

มีระบบและกลไกการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  และควรจัดการระบบและกลไก                

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงานต่างๆ เพ่ือให้ความ

เสี่ยง  เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการทุกขั้นตอน 

8. ควรก าหนดรูปแบบและทิศทาง เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์  ทั้งในด้านการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และควรร่วมกับชุมชนในการ

ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและหาเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน/องค์กร

ภายนอก ทั้งองค์ความรู้และทรัพยากรให้มากขึ้น เพ่ือผนึกก าลังท าให้โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น 
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2.  
 

 
 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะครุศำสตร์ อยู่ในระดับ ดีมำก (4.69) 

คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จ านวน 19 
ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 89.47 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ และ
ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะครุศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 

จ านวน 12 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 10 ตัวชี้วัด ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 
ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 3 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 9 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 7 ตัวชี้วัด    
ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ MS 2.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานด้านภาษา MS 2.2 นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานด้าน IT  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ บัณฑิตครูเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภำคตะวันตก จ านวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 5 ตัวชี้วัด แสดง
รายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 2 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 3 ตัวชี้วัด  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  มีเสถียรภำพ บริหำรจัดกำรด้วย      

หลักธรรมำภิบำล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  
ตัวช้ีวัดตำมแผนยุทธศำสตร์คณะครุศำสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือ สูงกว่า 1 

ตัวชี้วัด 

2. คณะครุศำสตร์ 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี (4.36) 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะครุศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ           
ครุศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการบางประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และ
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ ได้ทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการบางประเด็น
ยุทธศาสตร์ มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรตรวจสอบ ประเมิน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานระหว่างด าเนินงาน ก าหนดวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ท าให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย เพ่ือ
เร่งด าเนินการต่อไป 

2. ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการโดยพิจารณา
ร่วมกับระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงาน ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด แก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  นอกจากนี้
ควรพิจารณาการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับศักยภาพการบริหารงานของคณะครุศาสตร์
ให้เหมาะสม 

3. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรคณะครุศาสตร์
รับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการด าเนินพันธ
กิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธภิำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของคณะครศุำสตร์ อยู่ในระดับ ดี (3.91) 

1. คณะครุศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 30.67 งบประมาณ
เงินรายได้ ร้อยละ 69.33 

2. คณะครุศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายหน่วยงาน ร้อยละ 59.91 รายจ่ายตาม
ภารกิจยุทธศาสตร์ ร้อยละ 40.09  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ
รองรับการพัฒนาประเทศ  ร้อยละ 66.27 และด้านยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเป็นที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาคตะวันตก ร้อยละ 33.73 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 70.58 โดยงบประมาณแผ่นดิน 
เบิกได้ร้อยละ 78.65 ส่วนงบประมาณเงินรายได้ เบิกได้ร้อยละ 67.01  

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมาย โดยในภาพรวมก าหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ 95.56 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 70.58 

5. ผลการด าเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 78.00 โดยงบประมาณแผ่นดินด าเนินการ
ได้ร้อยละ 61.54 งบประมาณเงินรายได้ด าเนินการได้ร้อยละ 83.78 

 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 2 ประสิทธิภำพ    
และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของคณะครุศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

   1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายอยู่ในระดับดีมากโดยบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ร้อยละ 89.47 
แต่ใช้งบประมาณน้อยเพียงร้อยละ 70.58 
   2. ควรให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการเพราะจะมีความสัมพันธ์กับการใช้จ่าย
งบประมาณและการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดได้มากข้ึน 
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ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะครุศำสตร์ อยู่ในระดับ ดี (4.42) 
 (1) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะครุศำสตร์ โดยใช้แบบสอบถำม 

    คณบดีคณะครุศาสตร์ มีจุดเด่นตามรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 
1. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีความสามารถในการสื่อสารและเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับเข้าถึง

ได้ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตั้งใจท างาน มีความมุ่งมั่นในการท างานและการบริหารคณะ 
2. มีความสามารถในการบริหารงาน และด าเนินการตามระเบียบวินัย มีวิสัยทัศน์น าพา

องค์กรที่ทันสมัย มองอนาคตก้าวไกล มีความรอบรู้ในสายงาน สามารถมอบหมายงานให้กับบุคลากรได้อย่าง
เหมาะสม มีความรอบคอบใส่ใจรายละเอียดต่างๆ มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจได้ดี มีภาวะความเป็นผู้น า อารมณ์สุขุม เป็นผู้น าการสั่งการ มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อบุคลากรใน
หน่วยงาน 

3. มีความสามารถเชิงวิชาการ ท างานเก่ง รับผิดชอบสูง กล้าคิดกล้าท า  

ส่วนจุดที่ควรปรับปรุง 

1. ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคณะ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างอาคารเพ่ิมพ้ืนที่ 

ในการจัดเก็บครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5 ส. สร้างที่จอดรถที่มีหลังคา 

2. ปรับปรุงระบบการท างาน เช่น การประสานงาน การสื่อสารที่ชัดเจน มอบหมายงาน 

ที่ชัดเจน การสร้างการร่วมมือกันท างาน เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร รวมทั้งการเพ่ิม

กรอบอัตราของลูกจ้าง 

3. ปรับปรุงระบบอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ในการสอน การท างานสวัสดิการด้านคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงความเร็วของอินเทอร์เน็ต 

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพื่อกำรพัฒนำ 

1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์  

2. เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในส านักงาน ให้คนเหมาะสมกับงาน 

3. ควรมีการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มข้ึน สร้าง

สัมพันธภาพของบุคลากร 

4. ควรให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็ว 

5. มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในองค์กร 

6. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างทั่วถึง 

 

 
 



62 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

(2) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะครุศำสตร์ จำกกำรสัมภำษณ์ 
จากข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของคณบดีคณะ 

ครุศาสตร์ทั้ง 4 กลุ่ม คือ ผู้แทนผู้บริหารคณะ/ผู้แทนประธานสาขาวิชา กลุ่มผู้แทนข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้แทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผู้น านักศึกษาในคณะและ
ผู้แทนนักศึกษาสาขาวิชาที่สังกัดคณะ  มีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีสิ่งที่เห็นว่ามีความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมที่พึงพอใจมากที่สุดคือ การจัดท าโมเดลการผลิตและ
พัฒนานักศึกษาครู จนเป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูให้กับมหาวิทยาลัยทั้ง 38 แห่ง การพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน สร้างกระบวนการท างานให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความ
ทันสมัยและความน่าเชื่อถือให้กับคณะ รวมทั้งเติมเต็มในการสร้างศักยภาพให้นักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
องค์ความรู้ ทักษะชีวิตและบุคลิกภาพการท างานร่วมกับผู้อ่ืน คณบดีมีคุณลักษณะเด่นคือ ท างานเป็นระบบ มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ตรงเวลา แต่งกายสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  สิ่งที่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเห็น
ว่าคณะต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนคือ ด้านสาธารณูปโภค ด้านอาคารสถานที่ ความพร้อมของห้องเรียน ความ
สะอาดของอาคารและห้องเรียน จัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆและสถานที่ที่ใช้ในการท างานของนักศึกษา 
การจัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้มีเวลาจัดท าผลงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างให้
ได้ทันภายในก าหนดระยะเวลา 

(3) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะครุศำสตร์ โดยใช้คะแนนเฉลี่ย
โดยรวมจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรปฏิบัติงำนของคณะครุศำสตร์ 

คณบดีคณะคณะครุศาสตร์ มีพฤติกรรมบ่งชี้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา และด้านการบริหารทั่วไปของคณะ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดคือ อาจารย์ในคณะมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ดีและทันสมัย คณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง (onsite) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อาจารย์ในคณะมีความรู้ในรายวิชาที่สอน มีการจัดการเรียนการสอนเสริมความรู้ และประสบการณ์
นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียน อาจารย์ในคณะมีความรับผิดชอบในการเข้าสอนอย่างสม่ าเสมอ อาจารย์  
ในคณะท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและยุติธรรม คณะจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม และคณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา มีรายละเอียดคือ คณะจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษา คณะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย คณะให้ความส าคัญกับการดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของนักศึกษา คณะจัด  
ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา และคณะส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม  
เพ่ือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 
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 3. ด้านการบริหารทั่วไปของคณะ มีรายละเอียดคือ ให้ความส าคัญกับการดูแลพัฒนา อาคาร
สถานที่ และสภาพแวดล้อมในคณะให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เหมาะส าหรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษา จัดให้มี
ระบบความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาในคณะอย่างเหมาะสม นักศึกษาได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับการมาเรียน
คณะนี้ มีจ านวนห้องเรียนและขนาดของห้องเรียนในคณะเพียงพอและเหมาะสม และจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น น้ าดื่มที่สะอาด สถานที่นั่งท างานและสถานที่พักผ่อน และยังเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ต่อการบริหารงานที่ควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน 
ห้องน้ า ระบบเครื่องปรับอากาศ สถานที่พักผ่อน/ท ากิจกรรม/ท างาน/อ่านหนังสือของนักศึกษา และท่ีจอดรถ 

  2) จัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของ
นักศึกษา เช่น โปรเจคเตอร์ 

  3) ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และการประสานงานของคณะให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
  4) การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นและส่งเสริมการ

พัฒนานักศึกษาอย่างครอบคลุม 
 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพ     
กำรบริหำรงำนของคณบดีคณะครุศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ มีบุคลิก และความสามารถในการบริหารงานได้ดี เป็นแบบอย่าง
ของผู้บริหารที่ดี และได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากคะแนนผลการประเมินซึ่ง
เพ่ิมข้ึนอย่างมากเป็นล าดับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงงาน
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี

2. ควรให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน ห้องน้ า ระบบเครื่องปรับอากาศ สถานที่พักผ่อน/ท ากิจกรรม/ท างาน/อ่าน
หนังสือของนักศึกษา และท่ีจอดรถ 
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ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะครศุำสตร ์อยู่ในระดับ ด ี(4.00) 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงใช้การบริหารคู่ขนานไปกับการแก้ไข 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต้องปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบที่เปลี่ยนไป จากรายงานผลบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
พบว่า คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้าน : การด าเนินงาน 
(ด้านการพัฒนาบัณฑิต) 2)  ความเสี่ยงด้าน : การด าเนินงาน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)  และ 3) ความเสี่ยง
ด้าน : ทรัพยากร (ด้านบุคลากร) ทั้งนี้ จากการปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้ระดับความเสี่ยงมี
แนวโน้มลดลง 

           ในส่วนของการควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์จัดระบบและกลไกการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังก าหนด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม  2) การประเมินความเสี่ยง 3)  กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร  และ 5) การติดตาม
ประเมินผล  มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน พบว่า การควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์ 
เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์  

           หากเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ไม่แตกต่างกัน มีระบบและกลไกการจัดการความเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ขั้นตอนการควบคุมภายใน
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 รวมทั้งจัดท า
รายงานผลการควบคุมภายในเพ่ือสอบทานความเหมาะสมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 4 กำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะครุศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้  

            1. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามแนวทางสากล 
มีการทบทวน และปรับรูปแบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่
คาดคิด  อย่างไรก็ตามผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ควรสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันกับบุคลากรของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

            2. ควรเร่งรัดจัดการความเสี่ยงในประเด็นที่เหลืออยู่และยังไม่ได้ด าเนินการ ของคณะครุศาสตร์
ตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่น่าพอใจและยอมรับได้ รวมทั้งควร
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในคณะครุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

           3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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ส่วนที่ 5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะครุศำสตร์ ตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเอาใจใส่ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าความเห็นของ                
คณะกรรมการฯ ไปด าเนินการพัฒนาแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานร่วมหารือวางแผนพัฒนา
ความเห็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะครุศาสตร์ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ ที่ เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะครุศำสตร์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้ 
  1. คณะครุศาสตร์มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนและการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ทุกโครงการระบุตัวชี้วัดโครงการที่สามารถประเมินและสะท้อนผลการด าเนินงานโครงการจริง 
ส าหรับโครงการใดที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งด าเนินการรายงานและประเมินผลโครงการให้เสร็จสิ้น
ภายในก าหนดระยะเวลา 

  2. คณะครุศาสตร์มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการด าเนินงานทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก โดยมีการก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนเป็น 2 ระยะในรอบปี แบ่งเป็นรอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน และรายงานผลความเสี่ยงหลังจากจัดโครงการว่าสามารถบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ระหว่างด าเนินโครงการเป็นไปตามความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่  
     3. คณะครุศาสตร์ด าเนินการโครงการที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้วยการด าเนินงาน
ติดตามโครงการตามตัวชี้วัด ได้แก่  
        1) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงบ ารุงและรักษา เพ่ือประกอบการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินการปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่การจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ บรรยากาศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
        2) โครงการจัดท าข้อสอบ Exit Exam คณะมีการด าเนินการโครงการ "การจัดระบบ
คลังข้อสอบ" โดยมีสาขาวิชา 16 สาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ 
         3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย  
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        4) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ มีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา เช่น โครงการอบรมเสริมทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูทุกชั้นปีตาม Model Competency 
เรื่องภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในวันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้ 
 1. คณะครุศาสตร์มีการก ากับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 

2565 มีการด าเนินงานในระดับดี ร้อยละ 84.74 และรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ โดยในตัวชี้วัดที่มี
การพัฒนาจนบรรลุเป้าหมาย เช่น หลักสูตรที่มีการสอบ Exit Exam ผ่านร้อยละ 87.01 จ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานด้าน IT ร้อยละ 69.26  
                   2. คณะครุศาสตร์วางแผน และจัดหางบประมาณจากภายนอกในการจัดโครงการระยะ
สั้น เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนที่บริการ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จ านวน 3 โครงการดังนี้ 
      1) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู ในโรงเรียนคุณภาพเขตจังหวัดนครปฐมจ านวน 3 โรงเรียน ร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
      2) โครงการพัฒนานักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
14,600 บาท 

    3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมการอ่าน
และการเขียนสระ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น พ่ี
เลี้ยง 120,115 บาท 

   ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณะครุศำสตร์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้ 
     1. ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ให้บุคลากรทุกคนในคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
โดยรบัฟังความคิดเห็นของบุคลากรวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ แสดงทัศนคติ และร่วมเสนอปัญหาในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
แก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ ในรูปของคณะกรรมการจากทุกสาขาวิชาและกลุ่มวิชา มีการจัดประชุมจัด
กิจกรรมให้เสนอความคิดเห็น ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา และร่วมตัดสินใจในการท างานของคณะ เช่น ร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์



68 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

และแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ช่วยกันก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของคณะ และคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพที่มาจาก
ทุกสาขาวิชา ให้ทุกคนสมัครใจในการลงชื่อเป็นกรรมการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่สนใจ 

     2. คณะครุศาสตร์วิเคราะห์สมรรถนะและความต้องการในการพัฒนาตนเอง และมีการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการผ่านโครงการการขับเคลื่อน Model การผลิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ ระยะที่ 
2 - 3 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565, 12 - 14 พฤษภาคม 2565 โดยให้อาจารย์ระดับหลักสูตรได้เข้าใจ
การขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาครู  ซึ่งการพัฒนาจะต้องใช้เครื่องมือการวัดและประเมินที่
หลากหลาย และต้องสอดคล้องกับสมรรถนะของการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งภาพรวมและรายชั้นปี 

  ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะครุศำสตร์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้ 
     1. คณะครุศาสตร์ได้ทบทวนปัญหาและอุปสรรค และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
จ าแนกความเสี่ยงให้ชัดเจนและถูกต้อง โดยก าหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้อง เพ่ือให้ความเสี่ยง
ลดลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านการตอบแบบประเมิน ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ผลจากการ
ควบคุมมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นจนยอมรับได้ พิจารณาความเสี่ยงทบทวนปัญหาและอุปสรรค และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง จ าแนกความเสี่ยงให้ชัดเจนและถูกต้อง 

   2. คณะครุศาสตร์จัดโครงการทบทวนและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ โดยจัด
ให้มีการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะ  ทราบแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาแผนความเสี่ยงและติดตามรายไตรมาส และติดตามการด าเนินงานและ
เฝ้าระวังความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ พร้อมกับวางแผนในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในไตรมาสถัดไป 

   3. คณะครุศาสตร์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรใน
องค์กรเพ่ือให้บุคลากรรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยและด าเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะต่อไป 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำน       
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะครุศำสตร์ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564             

คณะครุศาสตร์ มีการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 - 5 รวมจ านวน 10 ข้อ และคณะได้มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความเห็นดังกล่าวอย่างหลากหลายและครอบคลุมที่จะพัฒนาการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ให้ประสบ
ผลส าเร็จมากขึ้น และทุกโครงการ/กิจกรรม มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่   
มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำในภำพรวมของคณะครุศำสตร์ 

1. ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการโดยพิจารณา
ร่วมกับระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงาน ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด แก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  นอกจากนี้
ควรพิจารณาการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับศักยภาพการบริหารงานของคณะครุศาสตร์
ให้เหมาะสม 

2.  ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรคณะครุศาสตร์
รับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการด าเนินพันธ
กิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมก้นของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ควรให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการ ทั้งวิธีด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการ เพราะจะมีความสัมพันธ์กับการใช้จ่ายงบประมาณและการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ได้มากขึ้น 

4. ควรให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน ห้องน้ า ระบบเครื่องปรับอากาศ สถานที่พักผ่อน/ท ากิจกรรม/ท างาน/อ่าน
หนังสือของนักศึกษา และท่ีจอดรถ 

5.  ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์เพ่ือทบทวนความรู้ ความ
เข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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   3.  
 
 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์อยู่ใน
ระดับ ดีมำก (4.66) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จ านวน 17 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของจ านวนตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 

จ านวน 12 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 10 ตัวชี้วัด ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 
ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 3 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 9 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 7 ตัวชี้วัด    
ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ MS 2.2 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานด้าน IT MS3.3 บทเรียน
ออนไลน์บน Thai MOOC 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ บัณฑิตครูเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภำคตะวันตก จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 3 ตัวชี้วัด แสดง
รายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 1 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 2 ตัวชี้วัด  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  มีเสถียรภำพ บริหำรจัดกำรด้วย      

หลักธรรมำภิบำล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีผลการด าเนินงานตาม

เป้าหมายหรือ สูงกว่า 1 ตัวชี้วัด 

3. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี (4.45) 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการบางประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
บางประเด็นยุทธศาสตร์มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรตรวจสอบ ประเมิน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างด าเนินงาน ก าหนดวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ท าให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุ
เป้าหมาย เพ่ือด าเนินการต่อไป 

2. ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการโดยพิจารณา
ร่วมกับระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงาน  ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด แก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  นอกจากนี้
ควรพิจารณาการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับศักยภาพการบริหารงานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เหมาะสม 

    3. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์รับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่  2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ของคณะมนุษยศำสตร์            
และสังคมศำสตร์ อยู่ในระดับ ดี (4.39) 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 
9.58 งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 90.42 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายหน่วยงาน ร้อยละ 
47.77 รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ ร้อยละ 52.23  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  ร้อยละ 100.00 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 90.58 โดยงบประมาณแผ่นดิน 
เบิกได้ร้อยละ 100.00 ส่วนงบประมาณเงินรายได้ เบิกได้ร้อยละ 89.58  

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมาย โดยในภาพรวมก าหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ 95.56 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 90.58 

5. ผลการด าเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 98.11 โดยงบประมาณแผ่นดินด าเนินการ
ได้ร้อยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได้ด าเนินการได้ร้อยละ 97.96 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 2 ประสิทธิภำพ    
และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2565 
    1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่ในระดับที่ดี โดยเฉพาะสามารถด าเนินโครงการได้ถึงร้อยละ 98.11 อันส่งผล
ต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
    2. ควรควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามปฏิบัติราชการประจ าปีที่จะท าให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาส    
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ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตรอ์ยู่ในระดับ ดี (4.37) 

(1) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ โดยใช้แบบสอบถำม 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจุดเด่นตามรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ด้านบุคลิกภาพ มีความขยันทุ่มเทมีความตั้งใจท างานอย่างเต็มที่  เป็นแบบอย่างที่ดี  

การวางตัวและบุคลิกภาพดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มและทันสมัย เป็นผู้อุทิศตนมีความเสียสละ 

ประนีประนอม ยืดหยุ่น แต่เด็ดขาด มีความเมตตา โอบอ้อมอารี มีน้ าใจ ใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. ด้านความสามารถในการบริหาร สามารถบริหารจัดการระบบงานดีและบุคลากรทุกฝ่าย

อย่างเป็นธรรม มีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาของบุคลากร 

ส่วนจุดที่ควรปรับปรุง 

1. ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมการท างาน เช่น ควรซ่อมบ ารุงอาคารปรับปรุงเรื่องหลังคา

น้ ารั่วเวลาฝนตก  ห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ยังไม่ทันสมัย และห้องน้ าที่ไม่สะอาด  รวมทั้งปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท างาน ควรดึงดูดความสนใจผู้ปฏิบัติงาน 

2. ด้านการบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถส่งเสริมการ

ท างานของอาจารย์ได้อย่างเหมาะสม การบริหารจัดการที่เป็นระบบตามแต่ละส่วนงานเพ่ือลดความซ้ าซ้อน 

รวมทั้งบริหารงานด้วยความเป็นธรรมและเห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากอาจารย์บางส่วนไม่สามารถขับเคลื่อนงานทาง

วิชาการได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ควรลดงานเอกสาร รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์ได้สอนอย่างเต็มที่และจัดให้มี

ทรัพยากรสนับสนุน เช่น ห้องสมุดแต่ละสาขาหรือในระดับคณะอย่างเพียงพอ 

4. ส่งเสริมความร่วมมือความรักสามัคคี  ความส านึกรักองค์กรของบุคคลในคณะ แก้ไข

ปัญหาความขัดแย้ง ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นกัลยาณมิตร 

 

ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อกำรพัฒนำ 

1. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่าง

เร่งด่วน เช่น ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน ห้องน้ า ระบบน้ าประปา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สถานที่พักผ่อน/

ท ากิจกรรม/ท างาน/อ่านหนังสือของนักศึกษา และท่ีจอดรถ 

2. ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีความหลากหลาย น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และ

อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
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(2) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำกกำรสัมภำษณ์ 
 จากข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้ง 4 กลุ่ม คือ ผู้แทนผู้บริหารคณะ/ผู้แทนประธานสาขาวิชา กลุ่มผู้แทน

ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้แทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผู้น า

นักศึกษาในคณะและผู้แทนนักศึกษาสาขาวิชาที่สังกัดคณะ  มีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีสิ่งที่เห็นว่ามีความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมที่พึงพอใจมากที่สุดคือ การผลักดัน

ให้เกิดหลักสูตรนานาชาติ การจัดการบริการการท่องเที่ยวและสุขภาพนานาชาติ มีการช่วยส่งเสริมสนับสนุน

ให้บุคลากรท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการที่มากข้ึน คณบดีเป็นผู้มี

ความสามารถในการวางแผนในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ มีการสร้างเครือข่าย

(MOU)เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุน

นักศึกษาภายในคณะให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านต่างๆ โดยคุณลักษณะเด่นของคณบดีคือ เป็นผู้น าที่ดี 

มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  สิ่งที่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ต้องการให้คณะปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนคือ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ส าหรับการเรียนการสอนเฉพาะ

ศาสตร์ การควบคุมคุณภาพในการเรียนการสอนของคณาจารย์ให้เข้มข้นและมีความเด็ดขาดมากขึ้น 

ด าเนินการให้เกิดความพร้อมของอาคารส านักงาน ห้องเรียน รวมถึงโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆภายในห้องเรียน สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมของนักศึกษา สนับสนุน

กิจกรรมชมรมของนักศึกษา ปรับปรุงห้องเรียนให้น่าเรียนน่าใช้ยิ่งขึ้น 

 (3) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ โดยใช้คะแนนเฉลี่ย
โดยรวมจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรปฏิบัติงำนของคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 
 คณบดีคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพฤติกรรมบ่งชี้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา และด้านการบริหารทั่วไปของคณะ โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดคือ อาจารย์ในคณะมีความรู้ในรายวิชาที่สอน 
อาจารย์ในคณะมีความรับผิดชอบในการเข้าสอนอย่างสม่ าเสมอ อาจารย์ในคณะมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ที่ดีและทันสมัย อาจารย์ในคณะท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและยุติธรรม คณะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง (onsite) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน online ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอนเสริมความรู้ และประสบการณ์นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียน 
และคณะจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม 

 2. ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา มีรายละเอียดคือ คณะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา คณะจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
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ประสงค์ให้กับนักศึกษาคณะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
คณะส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือนักศึกษาอย่างเหมาะสม และคณะให้ความส าคัญกับการดูแลเอาใจใส่
ความเป็นอยูข่องนักศึกษา 

   3. ด้านการบริหารทั่วไปของคณะ มีรายละเอียดคือ นักศึกษาได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับการมา
เรียนคณะนี้มีจ านวนห้องเรียนและขนาดของห้องเรียนในคณะเพียงพอและเหมาะสม จัดให้มีระบบความ
ปลอดภัยส าหรับนักศึกษาในคณะอย่างเหมาะสม ให้ความส าคัญกับการดูแลพัฒนา อาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมในคณะให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เหมาะส าหรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษา และจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น น้ าดื่มที่สะอาด สถานที่นั่งท างานและสถานที่พักผ่อน  และยังเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานที่ควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพ     
กำรบริหำรงำนของคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
   1. ควรน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งนี้ไปท าแผนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงานในปีต่อไปที่ชัดเจน รวมทั้งมีตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพ่ือการติดตามและประเมินผลในครั้งต่อไป 
   2. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่าง
เร่งด่วน เช่น ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน ห้องน้ า ระบบน้ าประปา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สถานที่พักผ่อน/
ท ากิจกรรม/ท างาน/อ่านหนังสือของนักศึกษา และท่ีจอดรถ 
   3. ควรให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีความหลากหลาย น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และ
อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
   4. คณบดีควรควบคุมคุณภาพในด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ให้เข้มข้นและมีความ
เด็ดขาดมากข้ึน 
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ส่วนที่  4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะมนุษยศำสตร์              
และสังคมศำสตร์อยู่ในระดับ ดี (4.00) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริหารความ
เสี่ยง และจัดโครงการควบคุมความเสี่ยง วางแผนควบคุมความเสี่ยงภายในที่สามารถเกิดขึ้นภายใน
ปีงบประมาณ 2565   พร้อมทั้งวางแผนแนวทางป้องกันความเสี่ยงในอนาคต ก าหนดประเด็นความเสี่ยง และ
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง เมื่อด าเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะมีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย    

   จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พบว่า คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง จ านวน 5 ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้าน : 
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ จ านวน 3 ประเด็น   2) ความเสี่ยงด้าน : การสอบบรรจุครูผู้ช่วย  และ 3)  ความเสี่ยง
ด้าน : บุคลากรและความปลอดภัย ทั้งนี้จากการปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้ระดับความเสี่ยง
ลดลง  

   ในส่วนของการควบคุมภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดระบบและกลไกการ
ควบคุมภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด    
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม        
4) สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
พบว่า การควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์  

   หากเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไม่แตกต่างกัน มีระบบและกลไกการจัดการความเสี่ยง
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด การควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 รวมทั้งจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในเพ่ือสอบทานความเหมาะสมก่อน
น าเสนอมหาวิทยาลัย 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 4 กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้  
             1. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นไปตามหลักสากล มีการจัดโครงการบริหารความเสี่ยง และโครงการควบคุมความเสี่ยง ใน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากร อย่างไรก็ตามผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควร
สื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันกับบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
             2. ควรทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แม้จะสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ าได้ แต่ความเสี่ยงก็ไม่ได้หมดไป และบางประเด็นความเสี่ยง
อาจกลับมาเป็นความเสี่ยงในระดับสูงได้อีก จึงควรพิจารณาวางแผนป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นมี
ระดับเพ่ิมขึ้น และควรติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
            3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือทบทวน
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ส่วนที่  5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะมนุษยศำสตร์               
และสังคมศำสตร์ ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเอาใจใส่ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าความเห็นของ                
คณะกรรมการฯ ไปด าเนินการพัฒนาแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานร่วมหารือวางแผนพัฒนา
ความเห็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ปรากฏดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการตามความเห็น

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้ 
 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และการ

ควบคุมความเสี่ยงภายใน และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลการปฏิบัติโครงการ มีระบบและกลไกในการด าเนินงานโครงการตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ท าให้ผลการ
ด าเนินงานของคณะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
     2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารคณะ ด าเนินการเขียนค าขอ
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ และด าเนินโครงการให้เป็นไปตามไตรมาสตลอดปีงบประมาณ  

     3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือร่วมประชุม จัดหาข้อมูล และก าหนดรายละเอียด
วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อตอบตัวชี้วัดของคณะ  

ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการตามความเห็น

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้ 
   1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือ
มอบหมายแนวปฏิบัติในการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในที่
ประชุม ซึ่งผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะพบว่ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบ่งเป็น
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งบประมาณเงินแผ่นดิน ร้อยละ 100 งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 89.65 โดยสามารถจัดโครงการได้จ านวน 
48 โครงการ จากโครงการทั้งสิ้นจ านวน 49 โครงการ และคิดเป็นจ านวน 136 กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรม
ทั้งสิ้น 152 กิจกรรม 
    2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้วางแผนในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ตามความ
เชี่ยวชาญของศาสตร์ต่าง ๆ ของคณาจารย์ภายในคณะ โดยได้มีการประชุมและมอบหมายให้แต่ละสาขาวิ ชา
น าเสนอและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายของมหาวิทยาลัย         
ซึ่งคณะมีหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ และเป็นที่ต้องการของบุคคล      
และหน่วยงานภายนอก 

 ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดี  
   1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมวางแผนการท างาน และชี้แจงมอบหมายงาน
ให้แก่บุคลากรตามความถนัด หรือความสามารถของบุคลากร 
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือติดตามการ
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่พักอาศัย (Work from home) และมีการสรุปข้อมูลการจัดการเรียนการ
สอนทุกสัปดาห์ โดยมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีความรับผิดชอบตลอดปีการศึกษา คณาจารย์
มีผลประเมินจากนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 

 ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะ  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยได้
เขียนค าขออนุมัติงบประมาณโครงการ และด าเนินการจัดโครงการเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประเมิน
และควบคุมความเสี่ยงของคณะ และมอบหมายผู้บริหารคณะและประธานสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำน       
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  
ที่ให้ไว้ใปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 - 5 รวมจ านวน 10 ข้อ และคณะได้มีโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวอย่างหลากหลายและครอบคลุมที่จะพัฒนาการด าเนินงานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จมากข้ึน และทุกโครงการ/กิจกรรม มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับดี แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำในภำพรวมของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

1.  ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการโดยพิจารณาร่วมกับ

ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน  

ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่

เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  นอกจากนี้ควร

พิจารณาการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับศักยภาพการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ให้เหมาะสม 

2.  ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์รับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อ

การด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง

ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมก้นของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ควรควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่จะท าให้การเบิกจ่าย

งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาส 

    4. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่าง

เร่งด่วน เช่น ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน ห้องน้ า ระบบน้ าประปา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สถานที่พักผ่อน              

ท ากิจกรรม ท างาน อ่านหนังสือของนักศึกษา และท่ีจอดรถ 

    5. ควรให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

เข้มงวดกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ และดูแลความพร้อมและความเพียงพอของ

อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีความหลากหลาย น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และ

อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

   6.  ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือทบทวน

ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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4.  
 
 

 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในระดับ ดี (4.32) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด
เพ่ิมเติม จ านวน 17 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่ มีผลการประเมินตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.47 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของจ านวนตัวชี้วัด         
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 

จ านวน 12 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 9 ตัวชี้วัด ต่ ากว่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด 
แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 3 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 9 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 6 ตัวชี้วัด    
ต่ ากว่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ MS1.5 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านสมรรถนะ Exit Exam ตามมาตรฐาน
รายวิชา MS2.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานด้านภาษา MS2.2 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐาน
ด้าน IT 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ บัณฑิตครูเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภำคตะวันตก จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 2 ตัวชี้วัด ต่ ากว่า
เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 1 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด ต่ า
กว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ MS5.1 สถานศึกษาในพื้นที่ท่ีได้รับการยกระดับ   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  มีเสถียรภำพ บริหำรจัดกำรด้วย      
หลักธรรมำภิบำล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด 

4. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี (4.01) 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติการบางประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด แต่มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยบางประเด็นยุทธศาสตร์ต่ ากว่าเป้าหมาย  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรเร่งรัดพิจารณาปัญหาและ
อุปสรรคที่เป็นผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จและก าหนดวิธีการแก้ไขให้หมดไป เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดในภาพรวมมีระดับสูงขึ้น 

2. ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิจารณาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับตัวขี้วัดความส าเร็จของแผนงาน ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในแต่ละตัวชี้วัด 
เพ่ือให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป   
   3. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีรับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่ ส่งผลต่อการ
ด าเนินพันธกิจของคณะ และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญก าลังใจ
แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
83 

 

ส่วนที่  2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของคณะวิทยำศำสตร์            
และเทคโนโลยี อยู่ในระดับ ดี (3.73) 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 
81.73  งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 18.27 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายหน่วยงาน ร้อยละ 
91.59 รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ ร้อยละ 8.41 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 81.43 ด้านยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเป็นที่
ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก ร้อยละ 0.87 และด้านวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ร้อยละ 17.70 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 83.37 โดยงบประมาณแผ่นดิน 
เบิกได้ร้อยละ 86.39 ส่วนงบประมาณเงินรายได้ เบิกได้ร้อยละ 69.89  

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมาย โดยในภาพรวมก าหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ 95.56 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 83.37 

5. ผลการด าเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.46 โดยงบประมาณแผ่นดินด าเนินการ
ได้ร้อยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได้ด าเนินการได้ร้อยละ 91.57 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 2 ประสิทธิภำพ        
และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
    1. คณะมีการด าเนินการตามโครงการถึงร้อยละ 93.46 อยู่ในระดับดีมาก 
    2. แม้ว่าคณะจะด าเนินโครงการได้มากแต่ก็บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้น้อยอีก
ทั้งการใช้จ่ายงบประมาณก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
    3. คณะควรวิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในระดับ ดี (3.78) 

 (1) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้แบบสอบถำม 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดเด่นตามรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 
  1. ด้านบุคลิกส่วนตัว เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี จิตใจดี ใจเย็นเป็นคนที่สามารถเข้าถึงง่ายเป็นมิตรกับ

ทุกคน ทุ่มเท มุ่งม่ัน ขยันท างาน มีความรับผิดชอบต่องาน รู้จักบทบาทหน้าที่ 
  2. ด้านความสามารถในการบริหารงาน มีวิสัยทัศน์ดี สามารถบริหารงานและคนได้ดี มีภาวะ

ผู้น า และมีธรรมาภิบาล 

ส่วนจุดที่ควรปรับปรุง 

1. ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลคนด้วยความยุติธรรม และการรักษาให้ เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเสียสละในการท างานเพ่ือส่วนรวม ความร่วมมือร่วมใจในการท างานของ

อาจารย์ในคณะ 

2. ปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่อง 

การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ความโปร่งใส และการสื่อสารภายในคณะ 

3. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมในคณะ เช่น การซ่อมบ ารุงอาคาร

สถานที่ ระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงห้องน้ า เนื่องจากมีปัญหาน้ ารั่วและช ารุด

เสียหาย 

ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อกำรพัฒนำ 

1. ให้ความส าคัญในการพัฒนาคณะเชิงรุก วางเป้าหมายการพัฒนาให้ชัดเจน 

2. การท างานแบบมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในคณะ 

3. ควรมีการประชุมคณะเพ่ือการพัฒนาคณะไปในทิศทางเดียวกัน  

4. ขาดการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มใหญ่ 

5. อยากให้ส่งเสริมการท าวิจัยของอาจารย์มากข้ึน  

6. จัดอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน  

7. พัฒนาเรื่องระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัย 

8. การซื้อวัสดุส าหรับการจัดโครงการ เมื่อน ามารวมกับการซื้อวัสดุสาขา ท าให้การจัด

โครงการให้นักศึกษาไม่มีความยืดหยุ่น ไม่สามารถปรับแก้ตามสถานการณ์ได้ 

9. ควรมีคู่มือการท างาน flowchart การส่งบันทึกทุกประเภทเพ่ือ ลดการท างานที่ซับซ้อน 

และผิดพลาด 

10. ควรจัดกิจกรรมออกนอกสถานที่บ่อยๆ 
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11. ผลักดันศักยภาพอาจารย์ ศักยภาพของอาคารสถานที่ ศักยภาพของเครื่องไม้เครื่องมือที่

มีอยู่อย่างมากมาย สร้างผลงานให้เป็นรูปธรรม โดดเด่น ดึงการมีส่วนร่วมของอาจารย์มาร่วมพัฒนา  อาจารย์

ยังมีส่วนร่วมการพัฒนาน้อยมาก เนื่องจากผู้บริหารคณะไม่มีกลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนา 

12. สวัสดิการเล็กๆน้อยๆควรมีเพื่อเป็นขวัญก าลังใจคนท างาน บางส่วนขาดหายไป 

     13. ปรับปรุงคุณภาพ อาหาร และอาหารว่างในการจัดกิจกรรม ของคณะ เช่นการอบรม  
งานสัปดาห์วิทย์ 
 
 (2) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำกกำรสัมภำษณ์ 
   จากข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 กลุ่ม  คือ ผู้แทนผู้บริหารคณะ/ผู้แทนประธานสาขาวิชา กลุ่มผู้แทน
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้แทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผู้น า
นักศึกษาในคณะและผู้แทนนักศึกษาสาขาวิชาที่สังกัดคณะ  มีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีสิ่งที่เห็นว่ามีความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมที่พึงพอใจมากที่สุดคือ คณบดีมีการ
จัดท าแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีการก ากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน กระจายอ านาจหน้าที่ ปรับการท างานของคณะให้อยู่ใน
รูปแบบของคณะกรรมการมากขึ้น มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารและห้องส านัก งานคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความสวยงามมากขึ้น ผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่รวมทั้งพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรเก่าให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและตลาดแรงงาน ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น ในส่วนของนักศึกษา มีความพึงพอใจคือการที่คณบดีสนับสนุนในการท ากิจกรรมต่างๆของนักศึกษา 
นักศึกษามีช่องทางที่สามารถติดต่อประสานงานกับคณะได้มากขึ้น มีการสื่อสารให้รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว คณะ
มีการจัดภูมิทัศน์ที่ดี นักศึกษามีที่นั่งพักผ่อนที่สะดวกสบายขึ้น  สิ่งที่คณะต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนคือ การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการดึงศักยภาพของภาคเครือข่ายมาพัฒนาวิชาการ
ให้มีคุณภาพมากขึ้น เร่งสร้างกลไกในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบในเชิงรุกตาม
ศักยภาพของตนเองและตามความต้องการของหน่วยงาน มีการสื่อสารกับบุคลากรภายในคณะให้รับรู้ข่าวสาร
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะควรมีการจัดการประชุมคณาจารย์ทั้งคณะให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่  ในด้านกิจการ
นักศึกษา คณะควรมีการกระจายการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาให้ทางสาขาวิชาเป็นผู้ดูแล เพ่ือให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมได้ทั่วถึง ในด้านคุณลักษณะที่ควรปรับปรุงของคณบดีคือ คณบดีมีการท างานที่จริงจัง เคร่ง
ขรึม ขาดการยิ้มแย้ม มีส่วนท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบางส่วนเกิดความกังวล ควรปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้มี
ความเป็นกันเองและยิ้มแย้มให้มากข้ึน 
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 (3) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้คะแนนเฉลี่ย
โดยรวมจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรปฏิบัติงำนของคณะวิทยำศำสตร์           
และเทคโนโลยี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพฤติกรรมบ่งชี้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา และด้านการบริหารทั่วไปของคณะ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดคือ อาจารย์ในคณะมีความรู้ในรายวิชาที่สอน 
อาจารย์ในคณะมีความรับผิดชอบในการเข้าสอนอย่างสม่ าเสมอ อาจารย์ในคณะท าการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมและยุติธรรม อาจารย์ในคณะมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและทันสมัย คณะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง (onsite) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอนเสริมความรู้ 
และประสบการณ์นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียน คณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน online ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และคณะจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม  

 2. ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา มีรายละเอียดคือ คณะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระดับคณะและมหาวิทยาลัย คณะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือคอยดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษา คณะจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษา คณะให้
ความส าคัญกับการดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของนักศึกษา และคณะส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 

 3. ด้านการบริหารทั่วไปของคณะ มีรายละเอียดคือ จัดให้มีระบบความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาใน
คณะอย่างเหมาะสม นักศึกษาได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับการมาเรียนคณะนี้ ให้ความส าคัญกับการดูแลพัฒนา อาคาร
สถานที่ และสภาพแวดล้อมในคณะให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เหมาะส าหรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีจ านวน
ห้องเรียนและขนาดของห้องเรียนในคณะเพียงพอและเหมาะสม และจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่มที่สะอาด 
สถานที่นั่งท างานและสถานที่พักผ่อน และยังเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานทีค่วรปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
                           1) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ระบบเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน สถานที่พักผ่อน/ท ากิจกรรม/ท างาน/อ่านหนังสือของนักศึกษา ที่จอดรถ ห้องน้ า 
และระบบน้ าประปา 

 2) จัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ทันสมัย และเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ อุปกรณ์การทดลอง และเครื่องมือช่าง 

 3) การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 4) ความสะอาดของบริเวณภายในและภายนอกอาคาร เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า และบริเวณ

ภายนอกอาคาร 
 5) ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และอยู่ใน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม 
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 6) ปรับปรุงการบริหารงาน การด าเนินงาน การประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ในคณะให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 7) จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรม
ของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

 8) โครงสร้างคณะที่มีหลักสูตร/สาขาเพ่ิมมากข้ึน 
 9) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

      10) จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพ     
กำรบริหำรงำนของคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
   1. ควรปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน สถานที่พักผ่อน/ท ากิจกรรม/ท างาน/อ่านหนังสือของ
นักศึกษา ที่จอดรถ ห้องน้ า และระบบน้ าประปา โดยให้เป็นงานเร่งด่วน 
   2. ควรจัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ทันสมัย และเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ อุปกรณ์การทดลอง และเครื่องมือช่าง 
   3. ควรส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและอยู่ใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 
   4. คณบดีควรจัดให้มีการประชุมบุคลากรทั้งคณะให้มากขึ้นและมีการสื่อสารกับบุคลากรแบบ 
Non- formal โดยสม่ าเสมอ 
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ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
อยู่ในระดับ ดี (4.00) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของแผน เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงในครั้งถัดไป จาก
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้าน : กลยุทธ์ จ านวน 5 ประเด็น ทั้งนี้จากการปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขที่ได้
ก าหนดไว้ท าให้ความเสี่ยงมีระดับลดลง 

            ในส่วนของการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดระบบและกลไกการควบคุม
ภายในโดยอ้างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่ กระทรวงการคลังก าหนด 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) 
สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
พบว่า การควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ 

หากเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 พบว่า 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไม่แตกต่างกัน มีระบบและกลไกการจัดการความเสี่ ยง
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ขั้นตอนการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 รวมทั้งรายงานผลการควบคุมภายในเพ่ือสอบทานความเหมาะสมก่อน
น าเสนอมหาวิทยาลัย 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 4 กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้  
            1. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นไปตามหลักสากล การด าเนินงานหรือการจัดโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ผู้บริหารก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็
ตามผู้บริหารควรจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในควบคู่กับการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอนอย่างรอบคอบ รัดกุม 
             2. ควรทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากความเสี่ยงบางประเด็นอาจเป็นความเสี่ยงต่อเนื่องในอนาคต จึงควร
วางแผนป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับต่ ายอมรับได้ รวมทั้งควรติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง 
            3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือทบทวน
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ส่วนที่ 5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเอาใจใส่ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าความเห็นของ                
คณะกรรมการฯ ไปด าเนินการพัฒนาแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานร่วมหารือวางแผนพัฒนา
ความเห็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ปรากฏดังนี้   

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการตามความเห็น

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการด าเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้มีหน้าที่
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของคณะ จ านวน 13 แผนงาน ดังนี้ 
        1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     2) แผนการจัดการความรู้ 
     3) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     4) แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
     5) แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
     6) แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
     7) แผนบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
     8) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
     9) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
     10) แผนบริหารความเสี่ยง 
     11) แผนพัฒนาบุคลากร 
     12) แผนบริหารประกันคุณภาพการศึกษา 
     13) แผนปฏิบัติการการปรับโครงสร้างพื้นฐานและการบริการของหน่วยงาน 
      และคณะได้มีการประชุมหารือ และพัฒนาแผนในปีถัดไป 
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  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของคณะ จากทั้ง 13 แผนงาน โดยมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนดังนี้ 
       1) จัดท าแผนเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
     2) ก ากับติดตามให้ด าเนินการตามแผน 
     3) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
     4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 

ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการตามความเห็น

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ทุกไตรมาส และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทราบ โดยคณะ มีผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยจ าแนกเป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็น
ร้อยละ 86.82 และงบประมาณเงินรายได้ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 76.93  

      ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการตามความเห็น

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
     1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการครอบคลุมทุกแผนงาน โดยผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับ
แผนทั้ง 13 แผนงาน มีการทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดงานตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      1) ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการได้อย่างครบถ้วน จ านวน 27 กลยุทธ์ 14 ตัวชี้วัด 
      2) ด าเนินโครงการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ จ านวน 19 โครงการ 

   ส่วนที่  4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ของคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการตามความเห็น
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
     1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยประชุมวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก ทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณา
เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และจากการที่คณะได้ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
รอบ 6 เดือน พบว่า สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง และที่ยังอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการจ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง 
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      2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของคณะ เพ่ือท าหน้าที่ในการระดมความคิดเห็นในการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน โดยน ากิจกรรมหลักของคณะมาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
และติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งทบทวนปรับปรุ งแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำน       
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ     
ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 - 5 รวมจ านวน 10 ข้อ และคณะได้มีโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวอย่างหลากหลายและครอบคลุมที่จะพัฒนาการด าเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประสบผลส าเร็จมากขึ้น และทุกโครงการ/กิจกรรม มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับดี แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำในภำพรวมของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

1.  ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติ งานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิจารณาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับตัวขี้วัดความส าเร็จของแผนงาน ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในแต่ละตัวชี้วัด 

เพ่ือให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป   

2.  ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรส าคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีรับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อ

การด าเนินพันธกิจของคณะ และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญ

ก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมก้นของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. คณะควรวิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และก ากับติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

    4. ควรปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน สถานที่พักผ่อน/ท ากิจกรรม/ท างาน/อ่านหนังสือของ

นักศึกษา ที่จอดรถ ห้องน้ า และระบบน้ าประปา โดยให้เป็นงานเร่งด่วน 

     5. ควรจัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ทันสมัย และเพียงพอต่อ

ความต้องการของนักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ อุปกรณ์การทดลอง และเครื่องมือช่าง 

     6. ควรส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และอยู่ใน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

    7. คณบดีควรจัดให้มีการประชุมบุคลากรทั้งคณะให้มากขึ้นและมีการสื่อสารกับบุคลากรแบบ 

Non- formal โดยสม่ าเสมอ 

    8.  ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือทบทวน
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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5.  
 

 

 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะวิทยำกำรจัดกำร อยู่ในระดับ ดีมำก (4.58) 

คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จ านวน 
14 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ
คณะวิทยาการจัดการ และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจ านวนตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะวิทยำกำรจัดกำร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 

จ านวน 12 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 10 ตัวชี้วัด ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 
ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 3 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 9 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 7 ตัวชี้วัด    
ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ MS 2.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานด้านภาษา MS 2.2 นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานด้าน IT  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  มีเสถียรภำพ บริหำรจัดกำรด้วย      
หลักธรรมำภิบำล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. คณะวิทยำกำรจัดกำร 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี (4.37) 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
วิทยาการจัดการที่ได้รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี ้

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการบางประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการได้ทุกตัวชี้วัด แต่ยังมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ         
บางประเด็นยุทธศาสตร์ มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรตรวจสอบ ประเมิน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างด าเนินงาน ก าหนดวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ท าให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุ
เป้าหมาย เพ่ือด าเนินการต่อไป 

2. ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการโดยพิจารณา
ร่วมกับระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงาน ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด แก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  นอกจากนี้
ควรพิจารณาการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับศักยภาพการบริหารงานของคณะวิทยาการ
จัดการให้เหมาะสม 

3. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการรับทราบ  เกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมก้นของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของคณะวิทยำกำรจัดกำร อยู่ในระดับ ดี 
(4.39) 

1. คณะวิทยาการจัดการได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 1.44 
งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 98.56 

2. คณะวิทยาการจัดการได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายหน่วยงาน ร้อยละ 64.65 รายจ่าย
ตามภารกิจยุทธศาสตร์ ร้อยละ 35.35  โดยได้รับงบประมาณด้านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการ
พัฒนาประเทศ ร้อยละ 72.66 รองลงมาด้านมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 17.01 และด้านวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ร้อยละ 
10.32 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 73.71 โดยงบประมาณแผ่นดิน 
เบิกได้ร้อยละ 100.00 ส่วนงบประมาณเงินรายได้ เบิกได้ร้อยละ 73.32  

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมาย โดยในภาพรวมก าหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ 95.56 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 73.71 

5. ผลการด าเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.88 โดยงบประมาณแผ่นดินด าเนินการ
ได้ร้อยละ 100.00 งบประมาณเงินรายไดด้ าเนินการได้ร้อยละ 96.23 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 2 ประสิทธิภำพ    
และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 1. คณะมีประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมและการด าเนินงานตามโครงการ  

ต่าง ๆ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากคณะได้ด าเนินโครงการต่างๆ ได้มากจะส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายและการใช้จ่ายงบประมาณ 

    2. คณะควรก ากับติดตามการด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายรายไตร

มาสให้มากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร อยู่ในระดับ ดี (4.17) 

 (1) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร โดยใช้แบบสอบถำม 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีจุดเด่นตามรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 
    1. ด้านบุคลิกภาพ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการท างาน อุทิศตนเพ่ือการท างาน ช่วยกระตุ้นให้

เกิดการพัฒนาอาจารย์ให้เต็มศักยภาพ ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. ความเป็นผู้น า สามารถตัดสินใจได้อย่างดีและรวดเร็วและมีความช านาญในการบริหาร  

มีวิสัยทัศน ์และมีความคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสามารถด้านการบริหาร มีความรวดเร็วและมีความช านาญในการบริหาร สามารถ

แก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างยอดเยี่ยม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียม 

ส่วนจุดที่ควรปรับปรุง 

1. ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 

2. การบริหารจัดการแม่บ้าน เปลี่ยนแม่บ้านเป็นแบบ outsource 

3. การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากจ านวนคาบสอนที่มากจนเกินไปท าให้ เวลาในการ

ท างานวิจัยที่ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ได้  

4. ธรรมาภิบาลในการบริหารคน 

5. ความขัดแย้งบุคลากร 

6. ภาพลักษณ์ของคณะ 

7. มีการให้ความช่วยเหลือหรือติดตามงานให้มีระบบมากข้ึนกว่าเดิมกว่าที่เป็นอยู่ 

8. เหตุผล ให้เกียรติ 

9. ความถูกต้องของงานสารบัญ ควรต้องมีผู้ที่ดูแลหรือตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะแจ้ง

คณาจารย์หรือส่งออกไปยังภายนอก 

10. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยสอนในห้องเรียนต้องใช้งานได้ เช่น LCD Projector  

ภาพต้องคมชัดมองเห็นได้อย่างขัดเจน 

ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อกำรพัฒนำ 

1. การจัดการสภาพแวดล้อมภายใน ห้องน้ า สถานที่ ควรปรับปรุงให้พร้อมใช้  

2. ปรับปรุงห้องเรียนให้รองรับสู่ยุคดิจิตอล ซ่อมแซมห้องเรียน 

     3. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการอย่าต่อเนื่อง  และควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่
ทันสมัยเชิงรุก รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเสนอความคิดเห็นหรือตัดสินใจเกี่ยวกับทิศ
ทางการด าเนินงานของคณะ 
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 (2) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร กำรสัมภำษณ์ 
   จากข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของคณะวิทยาการ
จัดการทั้ง 4 กลุ่มคือผู้แทนผู้บริหารคณะ/ผู้แทนประธานสาขาวิชา กลุ่มผู้แทนข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มผู้แทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผู้น านักศึกษาในคณะ
และผู้แทนนักศึกษาสาขาวิชาที่สังกัดคณะ  มีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีสิ่งที่เห็นว่ามีความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมที่พึงพอใจมากที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริหารโดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์รุ่นใหม่ได้เข้ามาท างานในต าแหน่งบริหาร คณะมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน ของสาขาวิชาและหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
ปี 2565 อยู่ในระดับดีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในส่วนของหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น เพ่ิมเติมรายละเอียดของเนื้อหา มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา เช่น การจัด
อบรมภาษาอังกฤษ จัดให้มีการเพ่ิมทักษะของนักศึกษาโดยจัดให้อาจารย์ นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่จริง เพ่ือให้ได้รับ
ความรู้ สามารถน าประสบการณ์ต่างๆไปปรับใช้กับงานได้อย่างแท้จริง คณะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องประชุม 
ห้องเรียนและห้องรับรอง ให้มีความทันสมัยและพร้อมใช้งาน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ด้านการวิจัยมีการส่งเสริมงานด้านการวิจัย ได้แก่การอบรมการเขียนโครงร่างงานวิจัย และมี
ระบบพ่ีเลี้ยงงานวิจัย ส่งผลท าให้คณาจารย์ในคณะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยมากขึ้น  สิ่งที่คณะต้องปรับปรุง
แก้ไขเร่งด่วนคือ การอนุมัติโครงการเพ่ือไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้เพ่ิมมากขึ้น ควรให้มีการยืดหยุ่นในการต่อสัญญาจ้างพนักงาน โดยคณะควรส่งเรื่องเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการต่อสัญญาจ้างเสียใหม่ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างาน เร่งด าเนินการเพ่ิมห้องน้ าในอาคารเรียน เนื่องจากยังมีไม่พอเพียง ควรมีการปรับปรุงระบบน้ า 
เนื่องจากในปัจจุบันน้ าที่ใช้เป็นน้ าบาดาลท าให้สุขภัณฑ์ต่างๆช ารุดเกิดการอุดตันของท่อส่งน้ า  นักศึกษามี
ความเห็นว่าควรปรับปรุงอาคารเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น ควรมี
การแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมของนักศึกษาท่ีเร็วขึ้นไม่กระชั้นชิด 
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 (3) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร โดยใช้คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
จำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรปฏิบัติงำนของคณะวิทยำกำรจัดกำร 

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีพฤติกรรมบ่งชี้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา และด้านการบริหารทั่วไปของคณะ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดคือ อาจารย์ในคณะมีความรู้ในรายวิชาที่สอน 
อาจารย์ในคณะมีความรับผิดชอบในการเข้าสอนอย่างสม่ าเสมอ อาจารย์ในคณะท าการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมและยุติธรรม อาจารย์ในคณะมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและทันสมัย คณะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอนเสริมความรู้ และ
ประสบการณ์นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียน คณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง (onsite) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และคณะจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม 
 2. ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา มีรายละเอียดคือ คณะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา คณะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
คณะและมหาวิทยาลัย คณะจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษา คณะ
ให้ความส าคัญกับการดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของนักศึกษา และคณะส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม 
 3. ด้านการบริหารทั่วไปของคณะ มีรายละเอียดคือ นักศึกษาได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับการมา
เรียนคณะนี้   จัดให้มีระบบความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาในคณะอย่างเหมาะสม ให้ความส าคัญกับการดูแล
พัฒนา อาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมในคณะให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เหม าะส าหรับการเป็น
สถาบันอุดมศึกษา มีจ านวนห้องเรียนและขนาดของห้องเรียนในคณะเพียงพอและเหมาะสม และจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น น้ าดื่มที่สะอาด สถานที่นั่งท างานและสถานที่พักผ่อน และยังเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานที่ควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครื่องปรับอากาศ และสถานที่พักผ่อน/ท า
กิจกรรม/ท างาน/อ่านหนังสือของนักศึกษา 
 2) จัดสรรอุปกรณ์สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งานของ
นักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
 3) ความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคาร เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า 
 4) ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ประจ าวิชา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การสอน และทัศนคติ 
 5) การให้บริการ/ด าเนินการในด้านต่าง ๆ โดยบุคลากร การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทาง
ช่องทางการติดต่อ เช่น Walk in , Social media , โทรศัพท์ 
 6) ส่งเสริมการท ากิจกรรมของนักศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่มากกว่าการเรียนรู้ในต ารา 
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 7) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ความทันสมัยของเนื้อหา หลักสูตรที่เรียน/การเพ่ิม
สาขาวิชา 
     8) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพ     
กำรบริหำรงำนของคณบดคีณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 1. ควรให้ความส าคัญเร่งด่วนกันการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกและ

ความสะอาด เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า ระบบ

อินเตอร์เน็ต ระบบเครื่องปรับอากาศ และสถานที่พักผ่อน/ท ากิจกรรม/ท างาน/อ่านหนังสือของนักศึกษา 

     2. ควรจัดสรรอุปกรณ์สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งานของ

นักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
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ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะวิทยำกำรจัดกำร อยู่ในระดับ ดี 
(4.00) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารระดับคณะ มีการติดตาม 
ก ากับ ควบคุม ให้ด าเนินการตามแผน จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เสนอ
ผู้บริหารตามล าดับ จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พบว่า คณะวิทยาการจัดการ
ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้าน : ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก   
2)  ความเสี่ยงด้าน : การปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  และ 3) ความเสี่ยงด้าน : นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ทั้งนี้จาก
การปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขที่ได้ก าหนดไว้ท าให้ความเสี่ยงบางด้านมีระดับความเสี่ยงลดลง และบางประเด็น
ความเสี่ยงยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

            ในส่วนของการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการจัดระบบและกลไกการควบคุมภายใน โดย
อ้างอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังก าหนด 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการ
สื่อสาร   และ 5) การติดตามประเมินผล มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน พบว่า การควบคุม
ภายในของคณะวิทยาการจัดการ เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์  

            หากเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 พบว่า กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่แตกต่างกัน มีระบบและกลไกการจัดการความเสี่ยงตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ขั้นตอนการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 รวมทั้ง จัดท ารายงานผลการควบคุมภายในเพ่ือสอบทานความเหมาะสมก่อน
น าเสนอมหาวิทยาลัย 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 4 กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้  

            1. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปตาม
หลักสากล  ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ ยงและ
การควบคุมภายใน มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยความร่วมมือของ
ผู้บริหารและบุคลากรอย่างรอบคอบ รัดกุม อย่างไรก็ตามผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการควรน าข้อมูลที่ได้จากการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปใช้ประกอบการพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค 
ในด าการเนินพันธกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

              2.  ควรเร่งรัดจัดการความเสี่ยงในประเด็นที่เหลืออยู่และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ อยู่ในระดับที่น่าพอใจและยอมรับได้ 
รวมทั้งควรติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ อย่างต่อเนื่อง 

             3.  ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือทบทวนความรู้ ความ
เข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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ส่วนที่  5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะวิทยำกำรจัดกำร           
ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเอาใจใส่ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าความเห็นของ                
คณะกรรมการฯ ไปด าเนินการพัฒนาแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานร่วมหารือวางแผนพัฒนา
ความเห็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะวิทยำกำรจัดกำร  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้ 
    1. คณะวิทยาการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1147/2564 สั่ง ณ วันที่ 4 
มิถุนายน พ.ศ. 2564  และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562-2566 ปรับปรุง
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 204 
คณะวิทยาการจัดการ และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings และมีการประชุม
ชี้แจงค่าเป้ าหมาย และผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้ วัดของแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการ             
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

   2. คณะวิทยาการจัดการมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีการติดตาม
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในวาระเสนอเพ่ือทราบ และมีการติดตามการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการรายไตรมาส อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง เพ่ือให้ทุก
สาขาวิชามีการด าเนินกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ งบประมาณ พร้อมทั้งน าปัญหาที่พบใน
การจัดท าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดท าแผนกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้
เหมาะสม รอบคอบ และรัดกุมยิ่งข้ึน 
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    3. ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ ได้มีการประชุมก าหนดแนวทาง ชี้แจงและ
เร่งรัดให้มีการด าเนินกิจกรรม โครงการตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้บริหาร 
บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไข และคณะยังได้มีการด าเนินการจัดโครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) โดยเชิญผู้บริหารงานด้านการนโยบาย
และแผน ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร ให้กับคณะฯ ระหว่างวันที่ 31 
พฤษภาคม, 1-2 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ประธานสาขา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 60 คน เพ่ือให้การจัดท าแผนฯ ของคณะ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะสูงด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เพื่อเป็น
พลังปัญญาจากท้องถิ่นสู่สากล” โดยมี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

      1) ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์มืออาชีพบูรณาการเฉพาะทางสู่สากล  

    2) สร้างความรู้คู่ทักษะด้านวิจัยและบริการวิชาการจากท้องถิ่นสู่สากล  

    3) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย  

    4) บริหารจัดการด้วยธรรมมาภิบาลรูปแบบ SMART Faculty ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
    1. คณะวิทยาการจัดการมีการก ากับและติดตามอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย ทบทวนการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ทุกครั้ง    และมีการวางแผนในการหารายได้เพ่ิมขึ้น  โดยมีโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับหน่วยงานใน
ท้องถิ่นตามความต้องการ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งระบบ On site ระบบ Online จ านวน 6 โครงการดังนี้ 
       1) โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 15 แห่ง ดังนี้ อบต.หนองปากโลง อบต.ยางม่วง อบต.ดอนพุทรา อบต.
ยายชา อบต.ศรีมหาโพธิ์ อบต.ศีรษะทอง ทม.สามพราน ทม.นครปฐม อบต.ท่าตลาด อบต.บางช้าง อบต.ทุ่งลูก
นก อบต.บางระทึก อบต.สามพราน อบต.ศาลายา และอบต.บ้านใหม่  
            2) โครงการอบรมระยะสั้นเรื่องการใช้เครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ สาขาการตลาด
ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์/ออนไลน์ 
      3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบ
บัญชี (CPA) และผู้น าบัญชี (CPD) สาขาวิชาการบัญชีรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์  
            4) โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) การปรับปรุงบัญชีการปิด
บัญชีและรายงานงบการเงิน หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรฐาน
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การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์โฮเต็ล อ.เมือง จังหวัด
อุดรธานีและรุ่นที่ 2 โรงแรมฟอร์จูน โคราช อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา  
       5) โครงการบริการวิชาการ DIGITAL ASSETS: GETTING STARTED IN TRADING 
ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์/ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์/ออนไลน์ 
นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

     ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการได้ด า เนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
    1. คณะวิทยาการจัดการให้ความส าคัญในการดูแลและพัฒนาสถานที่ให้มีบรรยากาศ
เหมาะสมในการท างาน และการเรียนการสอน โดยได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารและบริเวณ
โดยรอบอาคารโลจิสติกส์ดังนี้ 
       1) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคาร หลังอาคาร และภายใน
อาคารเรียน และจัดซื้อไม้ดอกและไม้ประดับ มาตกแต่งภายในอาคารและรอบอาคารเรียน 
            2) ปรับปรุงอาคารเรียนโลจิสติกส์ โดยการทาสีใหม่ภายในอาคารบริเวณชั้น 1 และ
บริเวณโดยรอบอาคารเรียน 
            3) ปรับปรุงห้อง และระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ ชั้น 6 
จ านวน 4 ห้อง 
            4) ปรับปรุงห้องประชุม 701 ห้องประชุม 303 และห้องรับรอง ชั้น 1  ให้สามารถ
รองรับการประชุม รับรองแขกได้อย่างเป็นสัดส่วน 
            5) ปรับปรุงอาคารเรียน A6 และด าเนินการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องปรับอากาศ และ
ห้องสมาร์ทคลาสรูมใหม่ทั้งหมด เพ่ือให้มีห้องเรียนที่เพียงพอ ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และมี
ความทันสมัยยิ่งขึ้น  
   2. คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวางแผน 
ติดตามการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการรายงานผล โดยมีการน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ โดยให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาจัดการเรียนการสอนรูปแบบ onsite หรือรูปแบบ online และให้
ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์  และให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยได้ภายใตม้าตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด  

    ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะวิทยำกำรจัดกำร  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
    1. คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกลไกการด าเนินงานที่ ชัดเจน มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการ และด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมิน
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ความเสี่ยงจากประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งส่งเสริมให้
ผู้บริหารอาจารย์  และเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ เรื่องบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในทุกคน 
   2. คณะวิทยาการจัดการมีการเพ่ิมช่องทาง และวิธีการสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ โดยเผยแพร่ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของคณะฯ และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โดยผลการประเมินหลังการอบรม บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก สามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท าแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละสาขาวิชาได้ 
    3. คณะวิทยาการจัดการได้จัดประชุม และทบทวนพัฒนาคู่มือการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในในปี พ.ศ. 2565 - 2566 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และ
ด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565 โดยในคู่มือได้ระบุรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม พร้อมก าหนดหลักฐานอ้างอิงเพ่ือการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความ
เสี่ยง ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
  
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำน       
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะวิทยำกำรจัดกำร ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   คณะวิทยาการจัดการ มีการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 - 5 รวมจ านวน 10 ข้อ และคณะได้มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความเห็นดังกล่าวอย่างหลากหลายและครอบคลุมที่จะพัฒนาการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการให้
ประสบผลส าเร็จมากข้ึน และทุกโครงการ/กิจกรรม มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึงความเอา
ใจใส่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำในภำพรวมของคณะวิทยำกำรจัดกำร 

1.  ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการโดยพิจารณา

ร่วมกับระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของ

แผนงาน ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด แก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  นอกจากนี้

ควรพิจารณาการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับศักยภาพการบริหารงานของคณะวิทยาการ

จัดการให้เหมาะสม 

2.  ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรคณะวิทยาการ

จัดการรับทราบ  เกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการ

ด าเนิน พันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญ

ก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมก้นของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    3. คณะควรก ากับติดตามการด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายรายไตร

มาสให้มากขึ้น 

   4. ควรให้ความส าคัญเร่งด่วนกันการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกและ

ความสะอาด เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า ระบบ

อินเตอร์เน็ต ระบบเครื่องปรับอากาศ และสถานที่พักผ่อน/ท ากิจกรรม/ท างาน/อ่านหนังสือของนักศึกษา 

     5. ควรจัดสรรอุปกรณ์สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งานของ

นักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 

    6.  ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือทบทวนความรู้ ความ

เข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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      6.  
 

 

 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะพยำบำลศำสตร์ อยู่ในระดับ ดีมำก (4.79) 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ    
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จ านวน 
14 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ และ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะพยำบำลศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 

จ านวน 12 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 11 ตัวชี้วัด ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 
ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 3 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 9 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 8 ตัวชี้วัด    
ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ MS 3.3 บทเรียนออนไลน์บน Thai MOOC  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  มีเสถียรภำพ บริหำรจัดกำรด้วย      
หลักธรรมำภิบำล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์คณะพยำบำลศำสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือ 

สูงกว่า 1 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

6. คณะพยำบำลศำสตร์ 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก (4.58) 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะพยำบำลศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

    จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดการปฏิบัติ ราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ             
คณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้ 

    1. มีระบบและกลไกการบริหารงานตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการบางประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และ
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ได้ทุกตัวชี้วัด แต่มีตัวชี้วัดในบางประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตามคณะพยาบาลศาสตร์ควร
พิจารณาความเหมาะสมของค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์
ของคณะให้เป็นไปตามบริบทและความสามารถของคณะพยาบาลศาสตร์ 

    2. ควรน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาบูรณาการกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของคณะพยาบาลศาสตร์ให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอน การก าหนด
ตัวชี้วัดของคณะควรมุ่งเน้นการแสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทบทวนค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานให้
สอดคล้องสัมพันธ์กันเพ่ือบรรลุเป้าหมายของคณะพยาบาลศาสตร์ 

    3. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
รับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการด าเนินพันธ
กิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญก าลังใจแก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2  ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของคณะพยำบำลศำสตร์ อยู่ใน
ระดับ ดีมำก (4.76) 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 69.31  
งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 30.69 

2. คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายหน่วยงาน ร้อยละ 81.50 รายจ่าย
ตามภารกิจยุทธศาสตร์ ร้อยละ 18.50  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ
รองรับการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 85.36 ด้านมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 10.62 และด้านวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ร้อยละ 4.02  

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 97.60 โดยงบประมาณแผ่นดิน 
เบิกได้ร้อยละ 99.85 ส่วนงบประมาณเงินรายได้ เบิกได้ร้อยละ 92.51 

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย โดยในภาพรวมก าหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ 95.56 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 97.60 

5. ผลการด าเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.24 โดยงบประมาณแผ่นดินด าเนินการ
ได้ร้อยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได้ด าเนินการได้ร้อยละ 94.12 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 2 ประสิทธิภำพ    
และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของคณะพยำบำลศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 1. คณะพยาบาลมีผลการด าเนินงานของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมทั้งการด าเนินโครงการก็แล้วเสร็จถึงร้อยละ 95.24 

   2. ควรศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติและเป็นไป

ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
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ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ อยู่ในระดับ ดี (4.30) 

 (1) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ โดยใช้แบบสอบถำม 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มีจุดเด่นตามรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 
 1. ด้านบุคลิกภาพ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทขยันท างาน มีความรับผิดชอบเสียสละอดทน  

มีความเห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. ด้านความสามารถการบริหาร เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ มีความคิด

สร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า ปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดี มีการจัดการบริหารที่เด็ดขาด มีความชัดเจน ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

ส่วนจุดที่ควรปรับปรุง 

1. จัดระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จัดระบบการท างานโดยให้ความส าคัญ

กับการแบ่งเวลาท างานและเวลาครอบครัวอย่างเหมาะสม (work life balance) การบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วม รวมทั้งการมอบหมายงานอย่างเหมาะสม 

2. ควรมีการสื่อสารเชิงบวกท่ีมีคุณภาพและโปร่งใส ฟังความทุกอย่างก่อนด่วนสรุป 

3. การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการ งานสารบรรณ 

งานพัสดุ ให้ตรงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต าแหน่งงาน 

4. การเพ่ิมบุคลากรสายวิชาการ 

ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อกำรพัฒนำ 

1. การมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ความเสียสละของคนใน

องค์กร  สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

2. การท างานที่สมดุลของชีวิตด้านอ่ืน งดการรบกวนนอกเวลา ต่อผู้ปฏิบัติงาน (balance life) 

3. จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน เคารพความเป็นบุคคลซึ่งกันและดัน นึกถึงประโยชน์และ

โทษ ตามหลัก จริยธรรม 3 ประการ และการคิดพัฒนางานใหม่ ๆ 

4. ภาระงานที่ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนควรให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น พัฒนาพฤติกรรม

บริการและจิตบริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

5. ควรเพิ่มบุคลากรสายวิชาการ  

     6. ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีการท าวิจัยมากขึ้น 
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 (2) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ จำกกำรสัมภำษณ์ 
   จากข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ทั้ง 4 กลุ่ม คือ ผู้แทนผู้บริหารคณะ/ผู้แทนประธานสาขาวิชา กลุ่มผู้แทนข้าราชการ/พนักงาน
ของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้แทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผู้น านักศึกษาในคณะ
และผู้แทนนักศึกษาสาขาวิชาที่สังกัดคณะ  มีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีสิ่งที่เห็นว่ามีความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมที่พึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ผลิตบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล การบูรณาการงานการ
เรียนการสอน ศิลปะในการเข้าถึงชุมชน จัดบริการวิชาการในชุมชน โดยใช้กระบวนการของรายวิชา สร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชน มีจ านวนงานวิจัยที่เพ่ิมขึ้น จากการวางแผนตั้งแต่การพัฒนา Proposal จนถึงขั้นการ
ตีพิมพ์ คณบดีมีความสามารถบริหารจัดการทรัพยากรภายในคณะได้อย่างคุ้มค่าและมีการบริหารจัดการใน
เหตุการณ์เร่งด่วนอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมสนับสนุนและ
ผลักดันให้คณาจารย์ในคณะเข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ มีการสร้างเครือข่ายคณะพยาบาล
ศาสตร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอีกหลายสถาบัน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ การบริการ
วิชาการและงานพัฒนานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทุนให้นักศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์
พยาบาล คณบดีมีคุณลักษณะเด่นคือ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว ท างานเชิงรุกท างานเป็นทีม รัก
องค์กร มอบหมายงานและติดตามงานอย่างเป็นระบบ บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล  สิ่งที่คณะต้องแก้ไข
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนคือ คณะควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มากขึ้น เพ่ือรองรับ
การพัฒนาคุณภาพของคณะให้ครบวงจร ปรับปรุงอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งมีห้องเรียนไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน ควรเร่งด่วนในการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภคโดยเฉพาะระบบน้ าในตัวอาคาร
เนื่องจากมีความขัดข้องอยู่เป็นประจ า 
 
  (3) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจำก
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรปฏิบัติงำนของคณะพยำบำลศำสตร์ 
 คณบดีคณะคณะพยาบาลศาสตร์ มีพฤติกรรมบ่งชี้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา และด้านการบริหารทั่วไปของคณะ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติม
ดังนี้ 
 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดคือ อาจารย์ในคณะมีความรู้ในรายวิชาที่สอน 
มีการจัดการเรียนการสอนเสริมความรู้ และประสบการณ์นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียน คณะจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง (onsite) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ในคณะมีความรับผิดชอบในการเข้าสอน
อย่างสม่ าเสมอ อาจารย์ในคณะมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและทันสมัย คณะจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม คณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน online ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และอาจารย์ในคณะท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและยุติธรรม 
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 2. ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา มีรายละเอียดคือ คณะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระดับคณะและมหาวิทยาลัย คณะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือคอยดูแลและให้
ความช่วยเหลือนักศึกษา คณะจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษา 
คณะส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือนักศึกษาอย่างเหมาะสม และคณะให้ความส าคัญกับการดูแลเอาใจใส่
ความเป็นอยู่ของนักศึกษา 

 3. ด้านการบริหารทั่วไปของคณะ มีรายละเอียดคือ นักศึกษาได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับการมา
เรียนคณะนี้จัดให้มีระบบความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาในคณะอย่างเหมาะสม ให้ความส าคัญกับการดูแล
พัฒนา อาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมในคณะให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เหมาะส าหรับการเป็น
สถาบันอุดมศึกษา จัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่มที่สะอาด สถานที่นั่งท างานและสถานที่พักผ่อน และมี
จ านวนห้องเรียนและขนาดของห้องเรียนในคณะเพียงพอและเหมาะสม  และยังเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานที่ควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน 
ห้องน้ า ระบบน้ าประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ และท่ีจอดรถ 

  2) จัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 

  3) การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

  4) ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของ
นักศึกษาอย่างแท้จริง 

    5) ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ของคณะให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพ     
กำรบริหำรงำนของคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 1. ให้ความส าคัญกับการโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวก เช่น ระบบ

สาธารณูปโภค ห้องเรียน  ห้องน้ า ระบบน้ าประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ และท่ีจอดรถ 

     2. ควรจัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา รวมทั้ง

ปรับปรุงด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

    3. คณะควรขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการเร่งรัดและสนับสนุนในการเพ่ิมจ านวน

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ให้มากขึ้น เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพ

ของคณะให้ครบวงจร 
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ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะพยำบำลศำสตร์ อยู่ในระดับ ดี (4.00) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะพยาบาลศาสตร์มีการก าหนดหน้าที่ และจัดสรรแบ่ ง
คณะกรรมการด าเนินงาน งานบริหารความเสี่ยง และปฏิทินการท างาน มีการก ากับติดตามอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม มีระบบและกลไกการท างาน ก าหนดบทบาทหน้าที่ในแต่ละงาน ก ากับติดตามอย่างใกล้ชิดในรูป
คณะกรรมการบริหารคณะ ประเมินผลการด าเนินงานและปรับกระบวนการท างานเป็นระยะ จากรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
จ านวน 2 ด้าน 4 ประเด็น ได้แก่ 1)  ความเสี่ยงด้าน : การปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR) จ านวน 3 
ประเด็น และ 2) ความเสี่ยงด้าน : ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ จ านวน 1 ประเด็น  ทั้งนี้จากการปฏิบัติตามแนว
ทางแก้ไขที่ได้ก าหนดไว้ท าให้ประเด็นความเสี่ยงบางประเด็นลดลง และบางประเด็นไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่ 

ในส่วนของการควบคุมภายใน  คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดระบบและกลไกการควบคุมภายใน 
โดยอ้างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังก าหนด  5 องค์ประกอบ   
ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม  2) การประเมินความเสี่ยง  3)  กิจกรรมการควบคุม  4) สารสนเทศ    
และการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล  มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน พบว่า การ
ควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์  

หากเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  พบว่า กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไม่แตกต่างกัน มีระบบและกลไกการจัดการความเสี่ยงตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ขั้นตอนการควบคุมภายใน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง        
ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 รวมทั้งจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในเพ่ือสอบทานความเหมาะสม
ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 4 กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะพยำบำลศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะพยาบาล

ศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้  

1. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปตาม
หลักสากล  การก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน ด าเนินการเป็นระบบ มีการประเมินสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคณะพยาบาลศาสตร์ควรบูรณาการกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน สามารถประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่คณะพยาบาลศาสตร์ก าหนดไว้ 

 
2. ควรทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแนวทางแก้ไขเพ่ือจัดการ              

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการด าเนินภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากความเสี่ยงบางประเด็นอาจเป็นความเสี่ยง
ต่อเนื่องในอนาคต จึงควรวางแผนป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับยอมรับได้ รวมทั้งควรติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในคณะพยาบาลศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง 

3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ 
และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ส่วนที่  5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะพยำบำลศำสตร์           
ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเอาใจใส่ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าความเห็นของ                
คณะกรรมการฯ ไปด าเนินการพัฒนาแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานร่วมหารือวางแผนพัฒนา
ความเห็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ   
ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะพยำบำลศำสตร์ 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
 1. คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการปรับตัวชี้วัดให้สูงขึ้นเพ่ือให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการ

พัฒนาคณะฯ ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    เชิงคุณภาพ 
    1) ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีโอกาส

ร่วมตั้งเป้าหมายเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดที่ท้าทายและวางแผนก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาร่วมกัน จนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาบทเรียน การจัดการความรู้ องค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็น 

   เชิงปริมาณ 
     ผู้บริหารและคณะฯ ได้ร่วมกันปรับเพ่ิมตัวชี้วัดของคณะให้สูงขึ้นดังต่อไปนี้   

   1) ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ ผ่านและบัณฑิตมีงานท าร้อยละ  
90-100 ผลลัพธ์คือ ร้อยละ 100 

   2) ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยเทียบเคียงผลสอบ  
TOEFL ร้อยละ 18-50 ผลลัพธ์คือ ร้อยละ 19.12 

   3) ผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ ร้อยละ 80 ผลลัพธ์ คือ  
ร้อยละ 100 

   4) อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนในต่างประเทศหรือผ่าน webinar ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ร้อยละ 10-30 ผลลัพธ์ คือ ร้อยละ 50 
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   5) บัณฑิตที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ใบประกาศเกียรติคุณด้าน IT เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
สุขภาพร้อยละ 80-90 ผลลัพธ์ คือ ร้อยละ 100 

   6) ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล 
(ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA) ร้อยละ 30 - 50 ผลลัพธ์ คือ ร้อยละ 100 

2. คณะพยาบาลศาสตร์มีมาตรการให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือจัดการ
กับความเสี่ยงให้หมดไป หรือลดความเสี่ยงที่ส่งผลเชิงลบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และน าข้อมูลที่
ได้จากการติดตามประเมินผลไปพัฒนากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสม       
โดยมีกิจกรรมโครงการที่จะด าเนินการดังนี้ 
      1) โครงการการบริหารจัดการองค์กร การจัดการท าแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร์ โดยมีนโยบาย PDCA ก ากับการท างานของคณะกรรมการด าเนินการแต่ละชุดทุกเดือน  โดย
ผลการด าเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์   
      2) กิจกรรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยง และได้
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจนลดความเสี่ยงลงทุกด้าน 
      3) คณบดีพบคณาจารย์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ า
คณะทุกเดือน 
      4) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะพยาบาลศาสตร์  

    3. คณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินการก ากับติดตามตัวชี้วัดของคณะอย่างใกล้ชิด  มีการปรับ 
แผนการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือให้สามารถบรรลุตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าปฏิทินเพ่ือ
ก ากับติดตามการด าเนินการโครงการและงบประมาณ โดยให้รายงานผลการด าเนินการทุก 3,6,9 และ 12 
เดือน มีการก าหนดระบบและกลไกในรูปแบบของ “คณะกรรมการด าเนินการเฉพาะเรื่อง” เพ่ือเร่งการแก้ไข
โดยด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ด้วยการทบทวนหรือออกกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ เช่น หลักสูตรอบรม 4 เดือน 
 

ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
1. คณะพยาบาลศาสตร์มีการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ  โดยได้ใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) คือ การน า “แนวปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019)” มาเป็นแนว
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ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานภายในคณะ และได้น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 และน าเสนอ
ในเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และขยายแนวคิดไปยังเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 11 แห่ง เพ่ือการเรียนรู้ของหน่วยงานอื่น 
                2. คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคมสูงอายุและ
เตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยได้จัดตั้งสถาบัน
วิชาจารย์เพ่ือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุส าหรับผู้ก่อนเกษียณ 
ผู้เกษียณ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยนักศึกษาพยาบาล จ านวน 2 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจ านวน 85 - 100 คน 
และมีจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น โดยบูรณาการกับการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลใน
ชุมชนจ านวน 2 รายวิชา ซึ่งมคีุณภาพชีวิตดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 30  
 

     ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
     1. คณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือรักษามาตรฐานการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานที่ดีดังนี้ 

     1) แนวปฏิบัติการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับของขวัญ
วันเกิดทุกคน 
        2) แนวปฏิบัติส าหรับการดูแลบุคลากรหรือครอบครัวเจ็บป่วยได้รับของเยี่ยม 
        3) แนวปฏิบัติส าหรับการส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอก หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 
        4) แนวปฏิบัติการดูแลสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) การบริการตรวจ ATK การให้
ค าแนะน าการดูแลในภาวะโควิด - 19 ทางโทรศัพท ์
   2. คณะพยาบาลศาสตร์พยายามด าเนินการตามแนวปฏิบัติเพ่ือรักษามาตรฐานการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยด าเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์อย่างมีคุณภาพ บัณฑิตสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ร้อยละ 100 อัตราการมีงานท า ร้อย
ละ 100 มีผลการประเมินของนักศึกษาต่อความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในระดับดีมาก 4.50 คะแนน อีกทั้ง
บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ยังได้รับค าชื่นชมจากผู้ใช้บัณฑิต ถึงความสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมี
คุณภาพ 
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    ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของคณะพยำบำลศำสตร์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
     1. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกันวางแผนทบทวนปัญหา  
และอุปสรรค ของความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในประเด็นความเสี่ยง เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขการจัดการ
ความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในการประชุมองค์กร โดยการจัดการท าแผนการพัฒนาสมรรถนะคณะ
พยาบาลศาสตร์ เพ่ือให้ความเสี่ยงแต่ละประเด็นลดลง หรือจากความเสี่ยงสูงเป็นไม่มีความเสี่ยงในทุกกิจกรรม 

   2. คณะได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการอบรมกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการจัดการความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกคน ด าเนินการจัดท าคู่มือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในส าหรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อผ่าน
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทางคณะจะประกาศให้อาจารย์ทุกคนรับทราบในการประชุมคณบดีพบคณาจารย์ 
และจัดท าส าเนาเพ่ือให้อาจารย์สามารถเข้าถึงความรู้ได้ 

   3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือทบทวนความรู้ 
ความเข้าใจและเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำน       
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะพยำบำลศำสตร์ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   

คณะพยาบาลศาสตร์  มีการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ส่วนที่  1 - 5 รวมจ านวน 11 ข้อ และคณะได้มีโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวอย่างหลากหลาย และครอบคลุมที่จะพัฒนาการด าเนินงานของคณะพยาบาล
ศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จมากขึ้น และทุกโครงการ/กิจกรรม มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึง
ความเอาใจใส่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำในภำพรวมของคณะพยำบำลศำสตร์ 

1.  ควรน ากระบวนการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในมาบูรณาการกับ

กระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของคณะพยาบาลศาสตร์ให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอน 

การก าหนดตัวชี้วัดของคณะควรมุ่งเน้นการแสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทบทวนค่าเป้าหมายและผลการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันเพ่ือบรรลุเป้าหมายของคณะพยาบาลศาสตร์ 

2.  ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรคณะพยาบาล

ศาสตร์รับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญ

ก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมก้นของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    3. ควรศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติและเป็นไป

ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

    4. ให้ความส าคัญกับการโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวก เช่น ระบบ

สาธารณูปโภค ห้องเรียน  ห้องน้ า ระบบน้ าประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ และท่ีจอดรถ 

     5. ควรจัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา รวมทั้ง

ปรับปรุงด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

    6. คณะควรขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการเร่งรัดและสนับสนุนในการเพ่ิมจ านวน

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ให้มากขึ้น เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพ

ของคณะให้ครบวงจร 

    7.  ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ 

และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน      

ของส านกั/สถาบนั 
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7.  
 
 

 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   
อยู่ในระดับ ดีมำก (5.00) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จ านวน 16 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี ้

ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
จ านวน 12 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 12 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 3 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 9 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 9 ตัวชี้วัด  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ บัณฑิตครูเป็นที่ยอมรับในระดับ

ภูมิภำคตะวันตก จ านวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 2 ตัวชี้วัด แสดง
รายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  มีเสถียรภำพ บริหำรจัดกำรด้วย      

หลักธรรมำภิบำล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีผลการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด 
 
 

7. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี (4.23) 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด อย่างไรก็ตามควรก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม เป็นการเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานเพ่ือความส าเร็จตาม
เป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยพิจารณาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในแต่ละ
ตัวชี้วัด ให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน 

3. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน รับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่
ส่งผลต่อการด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร       
และงำนทะเบียน อยู่ในระดับ ดี (3.75) 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  
ร้อยละ 9.02 งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 90.98 

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน ร้อยละ 
77.09 รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ ร้อยละ 22.91 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉพาะด้านผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรบัการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 100.00 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 84.74 โดยงบประมาณแผ่นดิน 
เบิกได้ร้อยละ 100.00 ตามเป้าหมาย ส่วนงบประมาณเงินรายได้ เบิกได้ร้อยละ 83.23  

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมาย โดยในภาพรวมก าหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ 95.56 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 84.74 

5. ผลการด าเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 75.00 โดยงบประมาณแผ่นดินด าเนินการ
ได้ร้อยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได้ด าเนินการได้ร้อยละ 71.43 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 2 ประสิทธิภำพ    
และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
    1. ส านักมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี 
    2. ส านักควรก ากับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาสให้มากขึ้นโดยพยายาม
แก้ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนให้มากที่สุด 
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ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน อยู่ใน
ระดับ ดี (3.58) 

 (1) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดยใช้
แบบสอบถำม 
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีข้อดีเด่น คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์           
มีบุคลิกดี เป็นผู้ยิ้มแย้มแจ่มใส่ เป็นผู้เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการประชาสัมพันธ์หน้าที่ในการท างานที่ชัดเจน 
ติดตามงาน มีวิสัยทัศน์ทันสมัยสร้างสรรค์ในการออกนโยบายแนวทางพัฒนางาน มีวุฒิภาวะที่ทางอารมณ์และมี
ความรู้ความสามารถด้านประกันคุณภาพในระดับสูง 

 ส่วนจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การลดปัญหาความขัดแย้งในส านัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ควรปรับรูปแบบการสื่อสารในส านักให้มีบรรยากาศที่ดีมากขึ้น ให้ความเท่าเทียมกันในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งควรปรับปรุงแก้ไขระบบประปาในห้องน้ าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนา ได้แก่ ควรจัดสถานที่ให้บริการนักศึกษา จัดอบรม ศึกษาดู
งานให้บุคลากรเพ่ือสร้างความสามัคคีในองค์กร และมีการประชุมชี้แจงเป็นประจ า ในการร่วมมือกันท างาน 
และมีการวางแผนการด าเนินงานประจ าไตรมาส เพ่ือสร้างงานให้ตรงตามแผนงาน 
 
 (2) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จำกกำร
สัมภำษณ์ 
   จากข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทั้ง 4  กลุ่มคือผู้แทนกรรมการส านัก ผู้แทนผู้บริหารในส านัก ผู้แทน
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในส านัก ผู้แทนผู้ใช้บริการในส านัก  มีความพึง
พอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีสิ่งที่เห็นว่ามีความส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมคือ  การดูแลหลักสูตรทั้งหมดในระดับปริญญาตรีอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน การขับเคลื่อน
การศึกษาระบบออนไลน์ที่สามารถบริการงานด้านทะเบียน โดยมีระบบบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปรับงานบริการด้านเอกสารเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ส านักมีการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบ Outcome Based 
Education (OBE) ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรทั้งสิ้น 25 
หลักสูตร มีการวางแผนกลยุทธ์ในการรับสมัครนักศึกษาเชิงรุกร่วมกับสาขาวิชา และท าความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ท าให้ผลการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ส านักได้มีการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอน โดย
เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการท าผลงานวิชาการของอาจารย์ โดยการจัดโครงการต าราให้อาจารย์ได้ผลิตผลงาน
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วิชาการได้สะดวกข้ึน  สิ่งที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนคือ ส านักต้องปรับ
ภาพลักษณ์เรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักต่อผู้ใช้บริการด้วยความเป็นมิตร สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ควรใช้จุดแข็งของการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด - 19 มาต่อยอดเพ่ือพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือน ามาบูรณาการกับการสอนในระบบโดยการใช้ Credit Bank 
ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างในหน่วยงานให้มีความสมดุลกับบุคลากร เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่มีจ านวนน้อยไม่
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ค่างาน ท าให้การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปได้ยาก มหาวิทยาลั ยจึงควร
ปรับปรุงโครงสร้างส านักให้เป็นไปตามภาระงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ด าเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเป็นการส่งเสริมสร้างขวัญ
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพ     
กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
   1. จากข้อมูลคะแนนความเห็นด้านความสามารถในการบริหารงานในปีนี้ลดต่ าลงมาเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ผู้อ านวยการควรหาจุดบกพร่องในการบริหารดังกล่าวและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเด็นการบริหารจัดการความขัดแย้งภายในส านัก และประเด็นเรื่องการบริหารบุคคล 
     2. ความสามารถในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ สามารถด าเนินการได้ดี โดยสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้ค่อนข้างดี 
    3. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯมีการด าเนินการให้ส านักควบคุมมาตรฐานหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการให้หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
ผ่านการรับทราบหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในเวลาไม่เกิน 
30 วันโดยไม่มีการแก้ไข 
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ส่วนที่  4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร          
และงำนทะเบียน อยู่ในระดับ ดี (4.00) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการ  
หรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านัก มีการบริหารจัดการในการปฏิบัติตามระบบและกลไกที่
ก าหนดไว้ ขั้นตอนการสร้างมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องกับพันธกิจที่
ปฏิบัติ จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พบว่า ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้าน : การด าเนินงาน            
และ 2) ความเสี่ยง  ด้าน : การเงิน ทั้งนี้จากการปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้ระดับความเสี่ยง
ลดลง 

            ในส่วนของการควบคุมภายใน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดระบบและกลไกการ
ควบคุมภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังก าหนด 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม         
4) สารสนเทศและการสื่อสาร และ 4) การติดตามประเมินผล มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
พบว่า การควบคุมภายในของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์  

             หากเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไม่แตกต่างกัน มีระบบและกลไกการจัดการความเสี่ยง 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ขั้นตอนการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 รวมทั้งจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในเพ่ือสอบทานความเหมาะสม
ก่อนน าเสนอตามล าดับขั้นต่อไป 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 4 กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

   จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้  
             1.  กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักส่งเสริมวิชาการ         
และงานทะเบียนเป็นไปตามหลักสากล  ทุกส่วนงานในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ท าให้ระดับความเสี่ยงลดลง อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นความเสี่ยงคงเหลืออยู่ที่ต้อง
เร่งด าเนินการลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจยอมรับได้ 
              2.  ควรทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแม้จะสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับต่ าลงได้ แต่ความเสี่ยงก็ไม่ได้หมดไป และบางประเด็นความเสี่ยงอาจกลับมาเป็นความเสี่ยงในระดับสูง
ได้อีก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงควรพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพ่ือ
วางแผนป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นมีระดับเพ่ิมขึ้น รวมทั้งควรติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อย่างต่อเนื่อง 
             3.  ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          
เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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ส่วนที่  5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร          
และงำนทะเบียนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเอาใจใส่ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าความเห็นของ                
คณะกรรมการฯ ไปด าเนินการพัฒนาแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานร่วมหารือวางแผนพัฒนา
ความเห็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และด าเนิ น
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการตาม

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
    1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปี 2566 - 2570 ระยะที่ 1 วันที่  7 
มิถุนายน 2565 โดยคณะผู้บริหารแลบุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ SWOT และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 
สิงหาคม 2565 โดยได้จัดให้มีการทบทวนตัวชี้วัดใหม่ จ านวน 15 ตัวชี้วัด 

   2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก ากับดูแล และติดตามประเมินผลการด าเนิน
โครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย โดยมีการระบุโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และผู้ก ากับตัวชี้วัดอย่างชัดเจน และมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการตาม

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ และมีการติดตามการใช้ 

จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

    ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการตาม

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
    1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมการบริการด้วยใจ (Service 
mind) ของบุคลากร สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริการ และจัดมอบรางวัลให้ขวัญใจส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนรายไตรมาส ตามโครงการดังนี้ 
       1) โครงการพัฒนาการบริการด้วยใจ (Service mind) ของบุคลากร สู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศด้านการบริการโดยรูปแบบออนไลน์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  

      2) โหวตขวัญใจ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายไตรมาส โดยมีผู้ที่ได้รับ
มอบใบ 
ประกาศนียบัตรตามไตรมาสดังนี้ 
                 - ไตรมาส 1 นางสาวนาฎถยา แดงเย็น 
            - ไตรมาส 2 นายประวิทย์ คนเที่ยง 
             - ไตรมาส 3 นายภูวนนท์ ธุวนลิน   

                2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ปรับปรุงการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ทั้ง
เรื่องการขอเรียนร่วม การเปิดหมู่เรียนพิเศษ และบริการค าร้องออนไลน์ เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
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   ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
     1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้
ความเสี่ยงยังเหลืออยู่ในประเด็นความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขการจัดการความเสี่ยงให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เรื่องจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าและจ านวนรวมมีแนวโน้ม
ลดลง และประเด็นที่สอง เรื่องการด าเนินการด้านการเตรียมล าเลียง และจัดเรียงปริญญาบัตรในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าภาพ ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงจนท าให้
ความเสี่ยงลดลง โดยแผนการรับนักศึกษาสูงกว่าร้อยละ 80 และการด าเนินการด้านการเตรียมล าเลียง และ
จัดเรียงปริญญาบัตรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

   2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ โดยแจ้ง
ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมภายในในปีงบประมาณ 2565 
    3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำน       
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ทีใ่ห้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจ
สอบฯ  ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 - 5 รวมจ านวน 10 ข้อ และส านักได้มีโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวอย่างหลากหลาย และครอบคลุมที่จะพัฒนาการด าเนินงานของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ประสบผลส าเร็จมากขึ้น และทุกโครงการ/กิจกรรม มีผ ลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักเป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำในภำพรวมของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

   1. ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์

ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยพิจารณาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาสให้มาก

ขึ้นโดยพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนให้มากท่ีสุด 

    2. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรของส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนรับทราบ ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่

ส่งผลต่อการด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ

สร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

             3. ควรหาจุดบกพร่องในการบริหารงานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น

การบริหารจัดการความขัดแย้งภายในหน่วยงาน และประเด็นเรื่องการบริหารงานบุคคล รวมทั้งควรน าวิธีการ

แก้ไขปัญหาการบริหารงานที่น ามาใช้ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เพ่ือต่อยอดการพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนออนไลน์    

             4. ควรพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพ่ือวางแผนป้องกัน ควบคุมไม่ให้ความ
เสี่ยงนั้นมีระดับเพ่ิมขึ้น  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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8.  

 

 

ส่วนที่  1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อยู่ในระดับ ดีมำก (5.00) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ          
ตามแผนปฏิบัติราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จ านวน 9 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  มีเสถียรภำพ บริหำรจัดกำรด้วย      
หลักธรรมำภิบำล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  
ตัวชี้ วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีผลการ

ด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก (4.56) 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านัก             
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้
ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด อย่างไรก็ตามควรประสานกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการมอบหมาย      
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานไปด าเนินการ เพ่ือพิจารณาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับพันธกิจและศักยภาพของส านัก          
วิทยบริการและเทคโนโลยี 

2. ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในแต่ละตัวชี้วัด 
ให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน 

3. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับจากมหาวิ ทยาลัยให้บุคลากรของส านัก              
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง ส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อยู่ในระดับ ดี (4.09) 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 
ร้อยละ 11.75 งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 88.25 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายหน่วยงาน 
ร้อยละ 20.80 รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ ร้อยละ 79.20 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าน
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 
100.00 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 32.85 โดยงบประมาณแผ่นดิน 
เบิกได้ร้อยละ 92.14 ส่วนงบประมาณเงินรายได้ เบิกได้ร้อยละ 24.95  

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมาย โดยในภาพรวมก าหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ 95.56 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 32.85 

5. ผลการด าเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 87.50 โดยงบประมาณแผ่นดินด าเนินการ
ได้ร้อยละ 50.00 งบประมาณเงินรายได้ด าเนินการได้ร้อยละ 100.00 

 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 2 ประสิทธิภำพ    
และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
    1. ส านักมีประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีการ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดทุกตัวและใช้จ่ายงบประมาณเพียงร้อยละ 32.85 
    2. ส านักควรให้ความส าคัญในด้านการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาสที่ก าหนดไว้ 
    3. ควรวิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด การพัฒนาโครงการกิจกรรมและการก าหนด
งบประมาณให้มีความสอดคล้องกัน 
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ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
อยู่ในระดับ ดมีำก (4.54) 

 (1) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของงผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โดยใช้แบบสอบถำม 
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้อดีข้อเด่น ได้แก่  
 1.  มีภาวะผู้น า  
 2. การบริหารงานมีมาตรฐานเดียวกัน 
 3. มีจิตวิทยาในการบริหารภายในองค์กร โดยการปรับปรุงภายในอาคารให้น่าเข้าใช้บริการ
ส านักฯ 
 4. มีแนวทางที่พัฒนาส านักอย่างต่อเนื่องและทันสมัย มีธรรมาภิบาล ความเป็นผู้น า ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี การท างานเป็นทีม 
 5. มีความสามารถและทักษะในการบริหาร มีความตั้งใจอุทิศตนในการปฏิบัติงาน ยึดหลัก  
การมีส่วนร่วมในการบริหารมีความยุติธรรม 
 6. มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก 
 7. สามารถในการเสริมแรงให้ก าลังใจผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 
 8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันสมัยชัดเจน 

 ข้อควรปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การเตรียมบุคลากรแทนผู้เกษียณอายุราชการ ควรปรับปรุง ชั้น 
7 ประตู หน้าต่างกระจก อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด เพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ต และเพ่ิมจ านวนปลั๊กไฟฟ้า 

 ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนา ได้แก่ ควรจัดท า Big data การประเมินผลงานการ
ปฏิบัติงานเห็นผลชัดเจน การศึกษาดูงานในหลาย ๆ ที่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี      
และเน้นการท างานเชิงรุก จัดอบรมพัฒนาบุคลากร 
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 (2) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของงผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จำกกำรสัมภำษณ์ 
   จากข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของ ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 กลุ่มคือ ผู้แทนกรรมการส านัก ผู้แทนผู้บริหารในส านัก ผู้แทน
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในส านัก ผู้แทนผู้ใช้บริการของส านัก  มีความพึง
พอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีสิ่งที่เห็นว่ามีความส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมคือ ผู้อ านวยการส านักได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานอย่างชัดเจน จัดหาระบบและทรัพยากร
สารสนเทศที่หลากหลาย สืบค้นได้ง่าย เพ่ือรองรับการเข้าสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัลในอนาคต มีการปรับปรุง
พ้ืนที่ให้บริการ เช่น ห้องสมุดสีเขียวที่มีความทันสมัยเพ่ือตอบรับส าหรับนักศึกษายุคใหม่ มีการสนับสนุนให้
บุคลากรมีการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และสามารถท างานทดแทนกันได้ เน้นการให้บริการรูปแบบใหม่ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นไปตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น สิ่งที่
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนคือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆของส านักให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับทราบโดยสม่ าเสมอ การเพ่ิมบุคลากรด้านบรรณารักษ์
ในส านัก  การจัดหา Hard Copy ต าราต่างประเทศส าหรับให้บริการแก่ผู้สนใจ ควบคุมดูแลด้านความสะอาด
ของห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอ 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพ     
กำรบริหำรงำนของงผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ. 2565 
   ความสามารถในการบริหารงานของผู้อ านวยการ มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมากทุกปี และใน
ปีนี้ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานสูงมาก เป็นที่น่าชมเชย รวมทั้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ก็อยู่ในระดับด ี
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ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อยู่ในระดับ ดี (4.00) 
   ในปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงานความเสี่ยงประเด็นต่าง ๆ และติดตามผลการด าเนินงานโดยฝ่ายบริหาร มีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พบว่า 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความ
เสี่ยงด้าน : นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ 2) ความเสี่ยงด้าน : การปฏิบัติงาน ทั้งนี้จากการปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ า ยอมรับได้ 

            ในส่วนของการควบคุมภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดระบบและกลไก
การควบคุมภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด  5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการ
ควบคุม 4) สารนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน พบว่า การควบคุมภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์  

             หากเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบว่า กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่แตกต่างกัน มีระบบและกลไกการจัดการความ
เสี่ยง ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ขั้นตอนการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 รวมทั้งจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในเพ่ือสอบ
ทานความเหมาะสมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 4 กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ      
พ.ศ. 2565 

   จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้  
             1. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปตามหลักสากล  บุคลากรทราบแนวทางการจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง มีผู้รับผิดชอบและ
การรายงานผลเป็นระบบ สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ าได้ อย่างไรก็ตามส านักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือทบทวนรูปแบบ
การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้น ๆ 
              2. ควรทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ยังเหลืออยู่ และบางประเด็นความเสี่ยงอาจกลับมาเป็นความเสี่ยงในระดับสูงได้อีก จึงควรพิจารณาความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพ่ือวางแผนป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นมีระดับเพ่ิมขึ้น รวมทั้งควร
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างต่อเนื่อง 
             3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

140 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ส่วนที่ 5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเอาใจใส่ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าความเห็นของ                
คณะกรรมการฯ ไปด าเนินการพัฒนาแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานร่วมหารือวางแผนพัฒนา
ความเห็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏดังนี้   

 
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการตาม

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 และได้มีการทบทวนค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 9 ตัวชี้วัด    
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ให้สมดุลสอดคล้องกับความรู้ความสามารถในการด าเนินการเชิงรุก น าไปสู่การ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน    

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือติดตาม 
งานและรายงานความก้าวหน้าของงาน โดยก าหนดวาระการติดตามงานไว้ทุกครั้งที่มีการประชุม  

3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนต าแหน่งที่มี 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกคนมีแผนงาน และรายงานผลรายเดือน ซึ่งท าให้มีเป้าหมาย และผลการ
ด าเนินงานชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการตาม

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม  โดยจัด 

งบประมาณตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข            
มีเสถียรภาพ บริหารจัดด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมยุทธศาสตร์ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารเทศ ได้แก่ 

    1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดหา พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย และการให้บริการเชิงรุกยุคดิจิทัล   
   2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการวิชาการด้านสารสนเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 
        ส่วนที่  3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการตาม

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
     1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการ/กิจกรรมโดยน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยในการให้บริการ ในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
      1) จัดท าแผนการจัดหาฐานข้อมูล e-book ภาษาไทย ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
      2) ปรับปรุงรูปแบบการบริการให้สะดวกและรวดเร็วและง่ายต่อการใช้ โดยจัดหาระบบ 
Application MyLoft เพ่ือสนับสนุนการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล 
     3) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการใช้
บริการออนไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเพ่ิมมากขึ้น 
      4) วางแผนการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน เพ่ือพัฒนาการบริการให้ดียิ่งข้ึน 
      5) จัดท าแผนบริการจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2564 
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   ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
     1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน โดยมีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
      1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และได้
ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน 
      2) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นไป โดยการระบุปัจจัยเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง โดยได้น าข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาประกอบการด าเนินงาน   
       3) จัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อม
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล
อย่างครบถ้วน 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำน       
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2564  
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ  ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 - 5 รวมจ านวน 11 ข้อ และส านักได้มี
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวอย่างหลากหลายและครอบคลุมที่จะพัฒนาการด าเนินงาน
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบผลส าเร็จมากขึ้น และทุกโครงการ/กิจกรรม มีผล
การด าเนินงานอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักเป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำในภำพรวมของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  1. ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน   วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด การพัฒนาโครงการ
กิจกรรมและการก าหนดงบประมาณให้มีความสอดคล้องกัน วางแผนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส              
ที่ก าหนดไว้ 

   2. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน               
ที่ส่งผลต่อการด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

            3. ควรพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพ่ือวางแผนป้องกัน ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงนั้น
มีระดับเพ่ิมขึ้น ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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9.  

 

 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับ พอใช้ (3.00) 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูง
กว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน
แผนปฏิบัติราชการ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 วิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อชุมชน จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการ

ด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  มีเสถียรภำพ บริหำรจัดกำรด้วย      
หลักธรรมำภิบำล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  
ตัวชี้ วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มีผลการด าเนินงานต่ ากว่า

เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ (3.48) 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้ 
                       1. ระบบและกลไกการบริหารงานตามพันธกิจของส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บรรลุเป้าหมาย/สูงกว่า ทุกตัวชี้วัด  
แต่ตัวขี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ต่ ากว่าเป้าหมาย จึงควรระดมความคิดของบุคลากรทุกฝ่าย 
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือหามาตรการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 
                      2. ควรประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรเพ่ือทบทวนโครงการ/กิจกรรมให้
เป็นไปตามพันธกิจของส านักศิลปะและวัฒนธรรม และประสานงานกับผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประชุมพิจารณากระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินพันธกิจของส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือร่วมกันก าหนดมาตรการแก้ไข หรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่ างปฏิบัติงาน
ขั้นตอน และควรทบทวนระบบและกลไกการบริหารงานความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการด าเนินพันธกิจของหน่วยงานทุกขั้นตอน 

  3. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม รับทราบ  เกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ซึ่งส่งผล
ต่อการด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม    
อยู่ในระดับ ดี (3.80) 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 64.42 
งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 35.58 

2. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายหน่วยงาน ร้อยละ 35.42  
รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ ร้อยละ 64.58 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพ่ือชุมชน ร้อยละ 56.40 และด้านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 43.60 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 96.94 โดยงบประมาณแผ่นดิน 
เบิกได้ร้อยละ 100.00 ส่วนงบประมาณเงินรายได้ เบิกได้ร้อยละ 91.41 

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมตามเป้าหมาย โดยในภาพรวมก าหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ 95.56 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96.94 

5. ผลการด าเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 2 ประสิทธิภำพ    
และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
    1. ส านักมีการด าเนินโครงการได้ครบทุกโครงการและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามไตรมาสที่
ก าหนดไว้อยู่ในระดับที่ดี 
    2. ส านักมีประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับควรปรับปรุง กล่าวคือ
ใช้งบประมาณมากร้อยละ 96.94 แต่การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับน้อยร้อยละ 66.67 
    3. ควรวิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด การพัฒนาโครงการกิจกรรมและการก าหนด
งบประมาณให้มีความสอดคล้องกัน 
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ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ ดี (3.71) 

(1) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้แบบสอบถำม 
 ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีข้อดีข้อเด่น ได้แก่ การเป็นผู้มีทักษะในการแก้ไข
เฉพาะหน้าได้ว่องไว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามรถในเรื่องของวิชาการได้ดี มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ ๆ รัก
ครอบครัว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 ข้อควรปรับปรุงแก้ไข คือ ด้านสถานที่จัดตั้งส านักงานควรมีส านักงานที่เป็นหลักแหล่ง การ
แก้ไขปัญหาเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมถึงหลักฐานประกอบการประเมิน เนื่องจากบุคลากรยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื ่องงานประกันเท่าที่ควร  และยังขาดอัตราก าลังตามกรอบที่มีอยู่ ตลอดจนควร
ปรับปรุงตนเองให้มีความยุติธรรมและซื่อตรง 

 ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนา ควรมีห้องเพ่ือจัดเก็บพิพิธภัณฑ์ วัตถุโบราณที่มีอยู่ ไม่ให้
เสื่อมเสีย และมีพิพิธภัณฑ์เพ่ือจัดแสดงวัตถุโบราณและสิ่งของล้ าค่า เนื่องจากอาคารสถานที่ยังไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการเป็นส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่เทียบเท่าคณะ และควรปฏิบัติงานตามระเบียบ 
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 (2) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำกกำรสัมภำษณ์ 
   จากข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของผู้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง 4 กลุ่มคือ ผู้แทนกรรมการส านัก ผู้แทนผู้บริหารในส านัก ผู้แทนข้าราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในส านัก ผู้แทนผู้ใช้บริการของส านัก  มีความพึงพอใจในการ
บริหารงานของผู้อ านวยการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยมีสิ่งที่เห็นว่ามีความส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมคือ ให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานต่างๆของเจ้าหน้าที่ส านัก  มีกิจกรรมในการเป็นเจ้าภาพการจัด
ประชุมในระดับนานาชาติและการประกวดมารยาทไทย การมีเครือข่ายด้านศาสนา เจ้าหน้าที่ของส านักมีการ
ให้บริการที่ดีและเต็มใจ  สิ่งที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนคือ ส านักไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน มหาวิทยาลัยมอบหมายงานให้ท ามากแต่มีบุคลากรน้อย สถานที่ตั้งของส านักมีการ
โยกย้ายบ่อยมาก ควรมีสถานที่ตั้งของส านักท่ีเหมาะสมเป็นเอกลักษณ์ ควรมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัตถุทาง
วัฒนธรรมเพ่ือรองรับในการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ควรมีการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
ให้กับบุคลากรในส านัก จัดท ารายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์ของส านัก เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านัก พร้อม
ทั้งมีระบบยืมและคืนวัสดุผ่านระบบออนไลน์ 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพ     
กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
    1. คุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการด้อยลงมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้ งนี้
ผู้อ านวยการควรวิเคราะห์และหาจุดบกพร่องด้านการบริหารงาน และด้านธรรมาภิบาล เพ่ือหาทางปรับปรุง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานด้วยความเที่ยงธรรม 
     2. คุณภาพการให้บริการส าหรับผู้ใช้บริการ สามารถท าได้ดีพอสมควร 
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ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      
อยู่ในระดับ ดี (4.00) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ผู้บริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนบุคลากรต้องมีความรู้และความเข้าใจ
ตรงกัน และร่วมกันวิเคราะห์และหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีระดับความเสียหายลดลง จากรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พบว่า ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง จ านวน 4 ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้าน : การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 2) 
ความเสี่ยงด้าน : การปฏิบัติงาน จ านวน 2 ประเด็น และ 3) ความเสี่ยงด้าน : ทรัพยากร อย่างไรก็ตามการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังมีปัญหาบางประการและบางประเด็นความเสี่ยงยัง
ไม่ได้ด าเนินการ หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 

            ในส่วนของการควบคุมภายใน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดระบบและกลไกการควบคุม
ภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังก าหนด ทั้ง 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3)  กิจกรรมการควบคุม 4) 
สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
พบว่า การควบคุมภายในของส านักศิลปะและวัฒนธรรม เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์  

             หากเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 พบว่า กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่แตกต่างกัน มีระบบและกลไกการจัดการความเสี่ยงตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ขั้นตอนการควบคุมภายใน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 รวมทั้งจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในเพ่ือสอบทานความเหมาะสมก่อน
น าเสนอตามล าดับขั้นต่อไป 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 4 กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้  

             1. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นไปตามหลักสากลให้ความส าคัญกับระบบและกลไกการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพ่ือลดความเสี่ยงและมีมาตรการควบคุมได้ อย่างไรก็ตามส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังมีปัญหาบางประการที่
ท าให้ความเสี่ยงไม่ลดลง บางประเด็นความเสี่ยงไม่สามารถด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่ก าหนดไว้ได้ 
ผู้บริหารและบุคลากรควรร่วมกันก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพ่ือให้การจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

             2. ควรก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรมทุก
ระดับ เห็นความส าคัญของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินภารกิจควบคู่กับกิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในส านักศิลปะและวัฒนธรรม ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

             3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือทบทวนความรู้ 
ความเข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ส่วนที่ 5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม     
ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเอาใจใส่ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าความเห็นของ                
คณะกรรมการฯ ไปด าเนินการพัฒนาแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานร่วมหารือวางแผนพัฒนา
ความเห็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักศิลปะวัฒนธรรมได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาของส านักศิลปะและวัฒนธรรมตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน รับผิดชอบดูแลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
 1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมาย โดยการจัดประชุมคณะกรรมการส านักฯ เพ่ือประชุมหารือถึงแนวทางปรับปรุงแก้ไขผลการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป 

 2. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมตามประกาศฯ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ onsite และรูปแบบ online เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) จ านวน 15 กิจกรรมดังนี้ 

   1) โครงการส่งเสริมต าบลความดีวิถีบวร ระยะที่ 1 

   2) กิจกรรมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2564 

   3) กิจกรรมราชภัฏนครปฐมรวมใจน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” 

   4) โครงการส่งเสริมต าบลความดีวิถีบวร ระยะที่ 2 

   5) กิจกรรมอบรมคุณธรรมเทิดพระเกียรติ “9 วัน 9 ร้อนชีวี สานสร้างความดีถวาย   
รัชกาลที่ 9” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

   6) กิจกรรมติดอาวุธทางปัญญาน าพาเยาวชนสร้างชุมชนน่าอยู่ส่งเสริมต าบลความดีวิถีบวร 

   7) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนชาติ   
พันธ์ไทยทรงด าบ้านดอนทราย 
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   8) กิจกรรมท าบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 “ส่งความสุขปีใหม่ วิถีไทยวิถีธรรม” 

   9) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมและเผยแพร่การแสดงกระบี่              

กระบองในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 

   10) กิจกรรม 14 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของ  แผ่นดิน” 

   11) กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมน าพาวิถีชีวิตร่มเย็น “มาฆปุณณมี”  (แบบออนไลน์) 
   12) กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2565 “สุขสดชื่นปีใหม่ไทย” 

   13) กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างสันติภาพโลก “วิสาขบูชา” (แบบออนไลน์) 
   14) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม 

ราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 

       15) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวัน 

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  
     ทั้งนี้ดว้ยการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid- 

2019) ท าให้บางโครงการ/กิจกรรมผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย  
3. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะแก่ผู้บริหารและบุคลากร 

ภายใน และมีการน าเสนอแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ   

ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และรายงานสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการจัดท ารายงานสรุป (One Page) และรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณทุกเดือน ทั้งนี้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน (ต่ ากว่า) เป้าหมาย 
และงบประมาณเงินรายได้ (สูงกว่า) เป้าหมาย โดยพบปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานภายในส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และปญหาจากการด าเนินการของบริษัทหรือรานคา ซึ่งท าให้การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีความล่าช้า 

   ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้ 

1. ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ท าให้
ขาดสภาพคล่องในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการบริหารจัดการ 
และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และจัดท ากิจกรรมในวันส าคัญอ่ืน ๆ 
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ได้อย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินภายใตมาตรการปองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
2019) ของจังหวัดนครปฐม และตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอย่างครบถ้วน 
     2. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ  โดยส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ คะแนนประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ยโดยรวม 4.24  คะแนน อยู่ในระดับ 5 และมีคะแนนเฉลี่ยรายด้านใน 4 ประเด็นดังนี้ 
      1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมิน  4.09 คะแนน 
      2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมิน 4.35 คะแนน 
      3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  4.20 คะแนน 

   4) ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.33 คะแนน 
3. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการปรับปรุงพัฒนาสร้างชุมชนต้นแบบที่เสริมสร้างความ

ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัย และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้อง เป็น
พลเมืองที่ดีของบ้านเมือง รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนในพ้ืนที่ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับผิดชอบ โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น 
      1) โครงการส่งเสริมส่งเสริมต าบลความดีวิถีบวร  
        ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ช้าง ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และระหว่างวันที่ 22 – 13 พฤศจิกายน 2565           
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลยายชา ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีกิจกรรมที่ด าเนินการดังนี้ 
         - กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายพลังบวรในชุมชนประกอบด้วยวัด ชุมชน และสถานศึกษา 
         - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพลังบวร 

      ระยะที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม และระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วน 
ต าบลบางช้าง ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันที่ 11 ธันวาคม และระหว่างวันที่ 24 – 25 
ธันวาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีกิจกรรมที่ด าเนินการ
ดังนี้ 

            - กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพลังบวรในชุมชน ประกอบด้วย วัด ชุมชน และสถานศึกษา 
           - กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์ปุ๋ยหมัก  

อถล. ต าบลยายชา)  
         - กิจกรรมการถอดบทเรียนชุมชนเพ่ือการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) 
    2) โครงการติดอาวุธทางปัญญาน าพาเยาวชนสร้างชุมชนน่าอยู่ส่งเสริมต าบลความดีวิถีบวร  

ระหว่างวันที่ 23 - 24 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ต าบลบาง
ช้าง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นครปฐม มีกิจกรรมที่ด าเนินการดังนี้ 

        - กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและการสร้างพลเมืองที่ดี เพ่ือการพัฒนา   
ชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งที่ทรงพลังด้วยวิถีบวร 
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        - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
            - กิจกรรมการปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาของเทศกาลบุญตามวิถีบวร 

   ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักศิลปะ 

และวัฒนธรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
     1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการการน าศักยภาพและสมรรถนะของผู้บริหารสู่
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม และให้ความส าคัญในการบริหารงานของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานนั้นจะมีปัจจัยเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบให้งานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงได้มีการควบคุมภายใน เพ่ือการก ากับ ติดตาม ควบคุม
การบริหารงานไม่ให้เกิดความเสียหายหรือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือติดตาม ประเมินผล ทบทวนและ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีคู่มือการแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารและบุคลากรในส านักได้รับทราบในการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ต่อไป  

   2. ผู้บริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ศึกษาคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดคู่มือการบริหารความเสี่ยงของส านัก โดยจัดประชุม
เพ่ือพิจารณา การจัดท า (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของส านักฯ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด  

 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำน       
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 - 5 รวมจ านวน 11 ข้อ และส านักได้มีโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวอย่างหลากหลายและครอบคลุมที่จะพัฒนาการด าเนินงานของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ประสบผลส าเร็จมากข้ึน และทุกโครงการ/กิจกรรม มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็น
ถึงความเอาใจใส่ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักเป็นอย่างดี    
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำในภำพรวมของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม   

   1. ควรทบทวนโครงการ /กิจกรรมให้ เป็นไปตามพันธกิจ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พิจารณากระบวนการปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินพันธกิจของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ท าให้ผลการด าเนินงานของตัวขี้วัดตาม
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ต่ ากว่าเป้าหมาย เพ่ือร่วมกันก าหนดมาตรการแก้ไข หรือลดความเสียหายที่
เกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน  รวมทั้งการก าหนดงบประมาณให้มีความสอดคล้องกัน 

              2. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม รับทราบ  เกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ซึ่งส่งผล
ต่อการด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

              3. ควรวิเคราะห์และหาจุดบกพร่องด้านการบริหารงาน และด้านธรรมาภิบาล เพ่ือหาทาง
ปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานด้วยความเที่ยงธรรม 

             4. ควรก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรมทุก
ระดับ เห็นความส าคัญของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

  



 

156 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

10.  

 

 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ ดี (3.75) 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ     
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จ านวน 
5 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  
และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 

จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 1 ตัวชี้วัด ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 
แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด     
ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ MS 2.2 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานด้าน IT MS 3.3 บทเรียน
ออนไลน์บน Thai MOOC 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  มีเสถียรภำพ บริหำรจัดกำรด้วย      
หลักธรรมำภิบำล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือ    

สูงกว่า 1 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี (3.68)  
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักคอมพิวเตอร ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านัก
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการบางประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และ
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์ ได้ทุกตัวชี้วัด แต่มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
การของมหาวิทยาลัยบางประเด็นยุทธศาสตร์ต่ ากว่าเป้าหมาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรเร่งรัดพิจารณา
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเป็นผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จและก าหนดวิธีการแก้ไขให้หมดไป เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดในภาพรวมมีระดับสูงขึ้น 

2. ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์โดยพิจารณาระบบและ
กลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน ส่งผลต่อการ
จัดการความเสี่ยงในแต่ละตัวชี้วัด การระบุปัจจัยเสี่ยง แนวทางแก้ไข เพ่ือให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด แก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป   

3. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์
รับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการด าเนินพันธ
กิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญก าลังใจแก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ 
พอใช้ (2.91) 

1. ส านักคอมพิวเตอร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 19.52 
งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 80.48 

2. ส านักคอมพิวเตอร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายหน่วยงาน ร้อยละ 21.30 รายจ่าย
ตามภารกิจยุทธศาสตร์ ร้อยละ 78.70 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มี
เสถียรภาพ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 83.29 และด้านมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 16.71 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 39.40 โดยงบประมาณแผ่นดิน 
เบิกได้ร้อยละ 86.03 ส่วนงบประมาณเงินรายได้ เบิกได้ร้อยละ 28.09  

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมาย โดยในภาพรวมก าหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ 95.56 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 39.40 

5. ผลการด าเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 75.00 โดยงบประมาณแผ่นดินด าเนินการ
ได้ร้อยละ 66.67 งบประมาณเงินรายได้ด าเนินการได้ร้อยละ 77.78 

 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 2 ประสิทธิภำพ    
และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
   1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณของส านัก
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับพอใช้ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 
   2. ควรท าการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ โครงการและกิจกรรม รวมทั้งการก ากับการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด สิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต้องเร่งแก้ไขในปีงบประมาณ เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานมีคุณภาพมากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ ดี (4.21)    
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิฏฐิตำ เชิดชู) 

 (1) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบสอบถำม           
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิฏฐิตำ เชิดชู) 
 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มีข้อดีข้อเด่น ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่ม 
มอบหมายสั่งการชัดเจน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ สามารถปรึกษาปัญหาต่าง ๆ 
และร่วมกันหาทางออกได้ และเมื่อเสนอความคิดเห็นด้วยเหตุและผล สามารถยอมรับความคิดเห็นนั้นได้หากมี
เหตุและผลเพียงพอ  กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ มีนโยบายและความต้องการที่ชัดเจน 

 ข้อควรปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ภาระหน้าที่ของบุคลากรบางคนมากเกินไป บางคนน้อยเกินไป             
ห้องท างานคับแคบ บรรยากาศในการท างาน คอมพิวเตอร์ที่ไม่ทันสมัยเทียบเท่ากับหน่วยงานอ่ืน ๆ และการ
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับคน /ความรับผิดชอบของคนท่ีมีต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนา ควรสนับสนุนให้บุคลากรเร่งท าผลงานเพ่ือการขอต าแหน่งที่
สูงขึ้น ด้านสถานที่ควรขยับขยายห้องท างาน และนั่งแยกเป็นฝ่าย บรรยากาศของสถานที่ให้เหมาะสมกับสาย
งานคอมพิวเตอร์ การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย  และการปรับปรุงห้องบริการคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตให้มีความทันสมัยน่าใช้บริการ 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพ     
กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รองศำสตรำจำรย์ 
ดร.นิฏฐิตำ เชิดชู) 
    1. คุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา คุณภาพการบริหารด้อยลงพอสมควร ประเด็นที่ควรต้องให้ความส าคัญคือเรื่องการบริหาร
จัดการความขัดแย้งในองค์กร รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 
    2. คุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับดี ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดี อย่างไรก็ตาม 
หากสามารถปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยได้ ก็น่าจะช่วยให้การให้บริการเป็นไปได้ดีขึ้น 
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ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ ดี (4.09) 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ)  

 (1) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบสอบถำม         
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ) 
 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มีข้อดีข้อเด่น คือ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เปิดใจและรับฟังความ
คิดเห็น  มีความคิดริเริ่ม  

 สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข คือ การแบ่งหน้าที่การท างานให้เสมอภาคกัน และห้องท างานที่ 
คับแคบ บรรยากาศในการท างาน คอมพิวเตอร์ที่ไม่ทันสมัยเทียบเท่ากับหน่วยงานอ่ืน ๆ และในส่วนของ
ผู้บริหารควรท างาน มีความคิด มีการตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่ถูกชักจูงและชี้น าจากบุคคลอ่ืน ควรมีความกล้าใน
การท างานกล้าคิดและกล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนา ควรสนับสนุนให้บุคลากรขอต าแหน่งที่สูงขึ้น ขยับขยายห้อง
ท างาน และนั่งแยกเป็นฝ่าย บรรยากาศของสถานที่ให้เหมาะสมกับสายอาชีพคอมพิวเตอร์ และการอัพเกรด
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย 
 
(2) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้ อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  จำกกำรสัมภำษณ์           
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ) 
   จากข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์ทั้ง 4 กลุ่ม คือ ผู้แทนกรรมการส านัก ผู้แทนผู้บริหารในส านัก ผู้แทนข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในส านัก ผู้แทนผู้ใช้บริการของส านัก มีความพึงพอใจในการบริหารของ
ผู้อ านวยการในภาพรวมมากที่สุด โดยมีสิ่งที่เห็นว่ามีความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมคือ มีการน าระบบเทคโนโลยีที่มี
ความทันสมัยมาใช้งานด้านต่าง ๆ ทั้งงานบริการ งานด้านรักษาความปลอดภัย การจัดท าสื่อออนไลน์  (Thai 
Muk) และมีสื่อที่มีการอัพเดทมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและมีรูปแบบ ระเบียบ ขั้นตอนใน
การท างาน มีการส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
เขตภาคกลางฯ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของส านักสามารถให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาในการเข้าใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาหรือผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี สิ่งที่ส านักคอมพิวเตอร์ต้องปรับปรุง 
แก้ไขเร่งด่วนคือ ควรน าเกณฑ์มาตรฐาน IT สากลและมาตรฐานดิจิทัล มาใช้ในการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้
ทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ไฟส่องสว่างภายในห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุใช้งานมานาน มาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพ่ิมอัตราก าลังบุคลากร
ในส่วนงานที่ขาดแคลน หรือในส่วนงานที่ด าเนินการภาระงานประจ าไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพ     
กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ) 
    เนื่องจากผู้อ านวยการเพ่ิงเข้ารับต าแหน่ง จึงยังอาจไม่มีโอกาสสร้างผลงานที่โดดเด่นด้านการ
บริหารงานได้ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่ควรต้องพิจารณาและน าไปปรับปรุงเช่น ความสามารถในการ
บริหารงานโดยรวม และการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ หากสามารถปรับปรุง
คุณลักษณะส่วนตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานได้ ก็น่าจะท าให้การบริหารงานราบรื่นมากขึ้น 
 

ส่วนที่  4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ของส ำนักคอมพิวเตอร์              
อยู่ในระดับ ดี (4.00) 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพิวเตอร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน จัดท าแผนความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผู้บริหารได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกในการ
จัดท าความเสี่ยง ติดตามประเมินเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงใด
สามารถลดลงได้ จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พบว่า ส านักคอมพิวเตอร์ได้
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้าน : งบประมาณ  และ 2) ความเสี่ยงด้าน : 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้จากการปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขท่ีก าหนดไว้ ท าให้ระดับความเสี่ยงลดลง 

   ในส่วนของการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์จัดระบบและกลไกการควบคุมภายใน โดย
อ้างอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังก าหนด ทั้ง 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่  1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและ
การสื่อสาร  และ 5) การติดตามประเมินผล มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน พบว่า การควบคุม
ภายในของส านักคอมพิวเตอร์ เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ 

   หากเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักคอมพิวเตอร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 พบว่า กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่แตกต่างกัน คือ มีระบบและกลไกการจัดการความเสี่ยงตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ขั้นตอนการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 รวมทั้งจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในเพ่ือสอบทานความเหมาะสมก่อน
น าเสนอมหาวิทยาลัย 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 4 กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

   จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้  

             1. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของส านักคอมพิวเตอร์เป็นไปตาม
หลักสากล  ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแนวทางที่ ก าหนดไว้  ติดตาม               
และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามส านักคอมพิวเตอร์มีปัญหาและอุปสรรคบาง
ประการท าให้ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่ ควรประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบและหาวิธีการจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับต่ าหรือหมดไป 

              2. ควรเร่งรัดการด าเนินงานตามแนวทางแก้ไขในประเด็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่และยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ของส านักคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ประเมินความ
เหมาะสมของแนวทางแก้ไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควรติดตาม ประเมินผล
การด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในส านักคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่อง 

             3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ 
และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ส่วนที่ 5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักคอมพิวเตอร์ ตำมควำมเห็น
ของคณะกรรมกำร ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเอาใจใส่ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้มหาวิท ยาลัยน าความเห็นของ                
คณะกรรมการฯ ไปด าเนินการพัฒนาแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานร่วมหารือวางแผนพัฒนา
ความเห็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักคอมพิวเตอร์ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ     
ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏดังนี้  

 
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักคอมพิวเตอร์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
 1. ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ

ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือทบทวนและก าหนดค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการด าเนินการเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมความท้าทายในการด าเนินงานที่น าไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักคอมพิวเตอร์ 

 2. ส านักคอมพิวเตอร์โดยผู้บริหารได้มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
และรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งตัวชี้วัด
เพ่ิมเติมของส านัก หากพบปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ผลการด าเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัยทราบ 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ในปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
1. ส านักคอมพิวเตอร์ยึดมั่นการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการทบทวนและวิเคราะห์ 

ปัญหาจากการด าเนินงานดังนี้ 
1) จัดท ารายงานการทบทวนการแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2565  

ในไตรมาสที่ 4 ของส านักคอมพิวเตอร์ 
2) จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักคอมพิวเตอร์ 
     2. ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก ด้วยการพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย ด้วยการจัดบริการวิชาการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการฟาร์มกุ้งด้วยเทคโนโลยี Smart Farming และ Artificial Intelligence 
 

     ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
       1. ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน และสร้าง
ความสัมพันธ์ ความสามัคคีในการท างานเป็นทีม รวมถึงการจัดกิจกรรมสังสรรค์ และรับประทานอาหาร
ร่วมกันเนื่องในเทศกาล หรือวันพิเศษตามโอกาสและความเหมาะสม 
     2. ส านักคอมพิวเตอร์ยึดมั่นต่อการให้บริการอย่างเต็มความสามารถ โดยให้บริการแก่
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มาติดต่ออย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการติดต่อขอรับบริการโดยตรงที่อาคาร
ส านักคอมพิวเตอร์ หรือผ่านทางเฟสบุ๊ค โทรศัพท์ และข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพ่ือรักษา
ระดับการให้บริการที่ดีไว้ 
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    ส่วนที่  4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนัก
คอมพิวเตอร์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
     1. ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการน ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ กลับมาทบทวนปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลให้มาตรการส าหรับการ
จัดการความเสี่ยงไม่ประสบความส าเร็จ โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
      1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส านักคอมพิวเตอร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      3) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         - การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง (NPRU - RM1)  
         - การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ (NPRU - RM2) 
         - แนวทางการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง (NPRU - RM2) 
         - รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (NPRU - RM4) 
      4) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
          - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 และแบบ ปค.5 
  
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำน       
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักคอมพิวเตอร์ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   ส านักคอมพิวเตอร์ มีการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 - 5 รวมจ านวน 11 ข้อ และส านักได้มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความเห็นดังกล่าวอย่างหลากหลายและครอบคลุมที่จะพัฒนาการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ให้
ประสบผลส าเร็จมากข้ึน และทุกโครงการ/กิจกรรม มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึงความเอา
ใจใส่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักเป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำในภำพรวมของส ำนักคอมพิวเตอร์ 

   1. ควรทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์   

วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ โครงการและกิจกรรม รวมทั้งการก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนด สิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต้องเร่งแก้ไขในปีงบประมาณ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีคุณภาพมากขึ้น  

พิจารณาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความส าเร็จของ

แผนงาน เพ่ือให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป              

    2.  ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรข องส านัก

คอมพิวเตอร์รับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญ

ก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

               3.   ควรให้ความส าคัญเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์กร การส่งเสริมพัฒนา

บุคลากร และสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน  รวมทั้งปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยได้ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการให้บริการ 

     4. ควรเร่งรัดการด าเนินงานตามแนวทางแก้ไขในประเด็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่และยังไม่เป็น                  

ไปตามเป้าหมายของส านักคอมพิวเตอร์ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในส านัก

คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง  จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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11.  

 

 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ อยู่ในระดับ ด ี(3.56) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จ านวน 
14 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ โดย
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ บัณฑิตครูเป็นที่ยอมรับในระดับ

ภูมิภำคตะวันตก จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 3 ตัวชี้วัด แสดง
รายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 2 ตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  วิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อชุมชน จ านวน 9 ตัวชี้วัด มีผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 8 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 8 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 7 ตัวชี้วัด     
ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ MS 6.1 ทุนวิจัยภายนอก 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  มีเสถียรภำพ บริหำรจัดกำรด้วย      
หลักธรรมำภิบำล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  

 
 

11. สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี (4.04) 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัย
และพัฒนาที่ได้รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการบางประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม บรรลุ
เป้าหมาย/สูงกว่า แต่ยังมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการบางประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย ผุ้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรตรวจสอบ ประเมิน ขั้นตอน
การปฏิบัติงานระหว่างด าเนินงาน ก าหนดวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ท าให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. ควรประสานงานกับผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประชุม
พิจารณากระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
ร่วมกันก าหนดมาตรการแก้ไข หรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ทบทวนระบบ
และกลไกการบริหารงานความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินพันธกิจของ
หน่วยงานทุกข้ันตอน 

  3. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนารับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำบันวิจัยและพัฒนำ         
อยู่ในระดับ ดีมำก (4.50) 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 57.20 
งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 42.80 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายหน่วยงาน ร้อยละ 7.37 รายจ่าย
ตามภารกิจยุทธศาสตร์ ร้อยละ 92.63  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เป็นด้านวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน ร้อยละ 89.78 รองลงมาด้านยกระดับคุณภาพการศึกษาบัณฑิตครูเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคตะวันตก ร้อยละ 10.22  

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 94.41 โดยงบประมาณแผ่นดิน 
เบิกได้ร้อยละ 100.00 ส่วนงบประมาณเงินรายได้ เบิกได้ร้อยละ 86.94  

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมาย โดยในภาพรวมก าหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ 95.56 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 94.41 

5. ผลการด าเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 2 ประสิทธิภำพ    
และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
    1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินโครงการได้ทั้งหมด นับว่าผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
    2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี 
    3. ส านักควรพัฒนาโครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และก ากับการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายให้มากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ อยู่ในระดับ ดี (4.37) 

 (1) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ โดยใช้แบบสอบถำม 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีข้อดีข้อเด่น ได้แก่ เป็นกันเอง เข้าถึงง่าย ซือ่สัตย์ สุจริต 
ยึดถือระเบียบเป็นหลักในการบริหารงาน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงตั้งใจและเอาใจใส่งาน เอาใจใส่บุคลากร 
มุ่งมั่นตั้งใจท างานอย่างเต็มที่ มีความโปร่งใส มีความสามารถ 

 ข้อควรปรับปรุงแก้ไข ค ือ ระบบงานและระบบคนท างาน ให ้ม ีปริมาณที ่เหมาะสม 
สอดคล้องกันควรเพ่ิมกรอบอัตราก าลังคนพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือให้รองรับการภาระงานที่เพ่ิมขึ้นด้วย  
 ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนา คือ การเพ่ิมคนท างานบรรจุพนักงานเพ่ือลดภาระงานที่ 
หนักเกินเป็นการพัฒนาองค์รวมของส านักงานให้มีประสิทธิภาพและท างานได้อย่างดีขึ้น  ตลอดจนเพ่ิม
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เหมือนกับข้าราชการ และสร้างความกลมเกลียว การรับฟังช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน  

 (2) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ จำกกำรสัมภำษณ์ 
จากข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทั้ง 4 กลุ่ม คือ ผู้แทนกรรมการสถาบัน ผู้แทนผู้บริหารในสถาบัน ผู้แทนข้าราชการ/

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสถาบัน ผู้แทนผู้ใช้บริการของสถาบัน  มีความพึงพอใจใน

การบริหารของผู้อ านวยการในภาพรวมมากและมากที่สุด โดยมีสิ่งที่เห็นว่ ามีความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมคือ 

สถาบันสามารถด าเนินกิจกรรมได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการแต่งตั้งที่ปรึกษา

การวิจัย คณาจารย์สามารถน าผลงานวิจัยไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้มากข้ึน สถาบันวิจัยและพัฒนา

พยายามผลักดันนักวิจัยอย่างเป็นระบบ จากนักวิจัยกลุ่มที่ 1 ไปยังกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ตามล าดับ มีระบบ

ก ากับติดตาม โดยมีหน่วยงานจริยธรรมในการวิจัยช่วยกลั่นกรองด้านจริยธรรมและระเบียบวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

ท าให้อาจารย์หลายท่านประสบความส าเร็จในการท าวิจัย งานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยใน ในวารสารวิชาการ(Journal) มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูล 

Scopus หรือฐานข้อมูลอ่ืนที่ กพอ.รับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวนเพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าหมายของ

แผนการด าเนินงาน ในด้านการบริการวิชาการมีชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

เสริมหนุนต่อยอดในชุมชนท้องถิ่น การน าความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการ OTOP โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นต้น 

สิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องปรับปรุง แก้ไข เร่งด่วนคือ สถาบันวิจัยต้องผลักดันนักวิจัยไปยังกลุ่มที่ 3 เพ่ือ

ขอรับทุนจากภายนอกให้มากขึ้น ส่งเสริมนักวิจัยให้มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับท้องถิ่นหรือชุมชนให้มากขึ้น การ

พัฒนาเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยด้านภาษาอังกฤษโดยมีสถาบันภาษาให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ น าผลการ

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด มาปรับปรุงการให้บริการของ

สถาบันให้ดีขึ้น 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพ     
กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
    1. คุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการมีการพัฒนาอย่างมากและต่อเนื่อง การบริหารท า
ได้ดีและเป็นที่น่าพอใจส าหรับบุคลากรภายในสถาบัน อย่างไรก็ตาม หากสามารถพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การจัดการความขัดแย้งภายในหน่วยงานได้ ก็จะเป็นประโยชน์ และมีการพัฒนามากขึ้น 
    2. การให้บริการของสถาบัน เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของผู้ใช้บริการ แสดงว่าสามารถ
ด าเนินการด้านนี้ได้เป็นอย่างดี 
 
ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของสถำบันวิจัยและพัฒนำ อยู่ในระดับ ด ี(4.00) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง ระบบและกลไกในการด าเนินกิจกรรมตามโครงสร้างองค์กรและการ
บริหารชัดเจน จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า สถาบันวิจัย
และพัฒนาได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1)  ความเสี่ยงด้าน : สิ่งแวดล้อม และ 2) 
ความเสี่ยงด้าน : การปฏิบัติงาน ทั้งนี้จากการปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้ระดับความเสี่ ยง
ลดลง ยกเว้น ประเด็นบริหารจัดการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติไม่สามารถจัดงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติได้ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   ในส่วนของการควบคุมภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดระบบและกลไกการควบคุมภายใน 
โดยอ้างอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังก าหนด ทั้ง 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม         
4) สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภาย ใน 
พบว่า การควบคุมภายในของสถาบันวินจัยและพัฒนา เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์  

   หากเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 พบว่า กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่แตกต่างกัน คือ  มีระบบและกลไกการจัดการความเสี่ยงตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ขั้นตอนการควบคุมภายใน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 รวมทั้งจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในเพ่ือสอบทานความเหมาะสมก่อน
น าเสนอมหาวิทยาลัย 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 4 กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

   จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้  
              1. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไป
ตามหลักสากล การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในด าเนินการอย่างเป็นระบบและค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการวางแผนการ
บริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมส าคัญที่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากปัญหาบางประการ  
สถาบันวิจัยและพัฒนาควรพิจารณาวิธีการที่จะจัดการปัญหานั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง หากเป็นกิจกรรมที่
ต้องด าเนินการต่อไป 
              2. ควรทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของสถาบันวิจัยและพัฒนา แม้จะ
สามารถจัดการความเสี่ยงบางประเด็นให้อยู่ในระดับต่ าลงได้ แต่ความเสี่ยงก็ไม่ได้หมดไป และอาจกลับมาเป็น
ความเสี่ยงในระดับสูงได้อีก จึงควรพิจารณา วางแผนป้องกัน ควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงนั้นมีระดับเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ควรติดตาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 
             3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือทบทวนความรู้ ความ
เข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ส่วนที่  5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ         
ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ตรวจสอบฯ ทีใ่ห้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเอาใจใส่ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าความเห็นของ                
คณะกรรมการฯ ไปด าเนินการพัฒนาแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานร่วมหารือวางแผนพัฒนา
ความเห็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และทบทวนค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ให้สมดุลสอดคล้องผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
   2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดการประชุมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน 
เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและ
หาแนวทางในการแก้ไข โดยน าข้อมูลส่วนนี้ไปพิจารณาในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
      -  ตัวชี้วัดที่ได้มอบหมายจากมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ตัวชี้วัด บรรลุ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
      - ตัวชี้วัดของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 14 ตัวชี้วัด บรรลุ 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.86 

          - ตัวชี้วัด (เพ่ิมเติม) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 7 ตัวชี้วัด บรรลุ  6  ตัวชี้วัด  คิด 
เป็น ร้อยละ 85.71 
    3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนามีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายจ านวน 2 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโครงการพระราชด าริ 
และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมที่ 7 อันดับ SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS โดยทั้ง 2 ตัวชี้วัดเป็นการวัดผลผลิต 
จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้  เกิดจากปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดเพ่ิมเติมที่ 7 ไม่ได้อยู่ในตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 
     งบประมาณเงินแผ่นดินรายไตรมาส 
          - ไตรมาส 1 เป้าหมายร้อยละ 20 เบิกจ่ายร้อยละ 1.56 
   - ไตรมาส 2 เป้าหมายร้อยละ 50 เบิกจ่ายร้อยละ 4.05 
    - ไตรมาส 3 เป้าหมายร้อยละ 75 เบิกจ่ายร้อยละ 43.16 
   - ไตรมาส 4 เป้าหมายร้อยละ 100 เบิกจ่ายร้อยละ 61.38 
     งบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส 
   - ไตรมาส 1 เป้าหมายร้อยละ 18 เบิกจ่ายร้อยละ 37.55 
   - ไตรมาส 2 เป้าหมายร้อยละ 42 เบิกจ่ายร้อยละ 41.63 
   - ไตรมาส 3 เป้าหมายร้อยละ 68 เบิกจ่ายร้อยละ 51.20 

- ไตรมาส 4 เป้าหมายร้อยละ 88 เบิกจ่ายร้อยละ 64.57                 
        2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับ
อาจารย์ เพ่ือให้สามารถขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้เพ่ิมขึ้น และส่งเสริมให้อาจารย์จดทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพ่ิมขึ้น โดยได้รับทุนวิจัยในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 จ านวน 24,469,297 บาท ประกอบด้วย         
ทุนภายนอก จ านวน 21,566,300 บาท และทุนภายใน จ านวน 2,902,997 บาท 
 

     ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของสถำบันวิจัยและพัฒนำ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
     1. สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เช่นกลุ่ม     
ราชภัฏภาคตะวันตก และการสนับสนุนการตีพิมพ์ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือยกระดับการจัดอันดับ  
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหัวข้อวิจัยส าหรับขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก โครงการคลินิกการตีพิมพ์ (Publication Clinic) โดยมีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
จ านวน 43 โครงการ โดยจ านวนบทความวิจัย (journal) ในปี พ.ศ. 2565 (ม.ค.-ก.ย. 2565) ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในฐานข้อมูล Scopus จ านวน 111 เรื่อง เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2564 (ม.ค.-ธ.ค. 2564) จ านวน 76 เรื่อง 
     2. สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการจ านวน 2 ครั้ง    
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการดังนี้ 
      1) ครั้งที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 4.61 คะแนน 
      2) ครั้งที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 4.41 คะแนน 
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    ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของสถำบันวิจัยและพัฒนำ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
       1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
โดยได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกัน โดยในประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เมื่อพิจารณาจากปัญหาและอุปสรรค       
ได้ด าเนินการขอคืนงบประมาณ (งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 

   2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ โดยผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานตาม      
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ 
    3. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในส าหรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และได้ก าหนดให้บุคลากรด าเนินการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
  
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำน       
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  ที่ให้ไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 - 5 รวมจ านวน 11 ข้อ และส านักได้มีโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวอย่างหลากหลายและครอบคลุมที่จะพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาให้ประสบผลส าเร็จมากขึ้น และทุกโครงการ/กิจกรรม มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึง
ความเอาใจใส่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันเป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำในภำพรวมของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

   1. ควรประสานงานกับผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประชุม
พิจารณากระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทบทวน
ระบบและกลไกการบริหารงานความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับกระบวนการด าเนินพันธกิจของ
หน่วยงานทุกขั้นตอน พัฒนาโครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และก ากับการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายให้มากขึ้น 

             2. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนารับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

             3. ควรพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการความขัดแย้งภายในหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ 

และน าไปสู่การพัฒนามากขึ้น นอกจากนี้ควรยกระดับคุณภาพและความก้าวหน้าของนักวิจัย  ส่งเสริ มและ

สนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มากข้ึน 

             4. ควรพิจารณาวางแผนป้องกันควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงที่เป็นอยู่มีระดับเพ่ิมขึ้น ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจั ดโครงการ/
กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือทบทวนความรู้ ความ
เข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน          

 5. งานการพัฒนาท้องถิ่นที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายจากมหุาวิทยาลัยให้เป็น

หน่วยประสานงานนั้น ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมควรร่วมกับชุมชนก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพตามช่วงเวลา และควรหาเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงาน/องค์กรภายนอก ทั้งองค์ความรู้และทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือผนึกก าลัง ท าให้โครงการ/กิจกรรม

ต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จ สมบูรณ์ และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
177 

 

12.  

 
 

 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสถำบันภำษำ อยู่ในระดับ พอใช้ (2.81) 

สถาบันภาษาได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จ านวน 4 
ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ โดย
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสถำบันภำษำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 

จ านวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า จ านวน 1 ตัวชี้วัด ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด MS จ านวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด          
ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ MS 2.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานด้านภาษา  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  มีเสถียรภำพ บริหำรจัดกำรด้วย      
หลักธรรมำภิบำล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด KR จ านวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์สถำบันภำษำ มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 

ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. สถำบันภำษำ 

ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ พอใช ้(3.31)  
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำน    
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสถำบันภำษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน
ภาษาที่ได้รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้ 
                       1. ระบบและกลไกการบริหารงานตามพันธกิจของสถาบันภาษามีผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บรรลุเป้าหมาย/สูงกว่า ทุกตัวชี้วัด  โดยผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยบางตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย/สูงกว่า บางตัวชี้วัดต่ า
กว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และตัวขี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันภาษา 
ต่ ากว่าเป้าหมาย จึงควรระดมความคิดของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือหามาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

  2. ควรประสานงานกับผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประชุม
พิจารณากระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินพันธกิจของสถาบันภาษา เพ่ือร่วมกันก าหนด
มาตรการแก้ไข หรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ทบทวนระบบและกลไกการบริหารงานความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับกระบวนการด าเนินพันธกิจของหน่วยงานทุกข้ันตอน 

  3. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรสถาบันภาษา
รับทราบ  ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินพันธ
กิจของหน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญก าลังใจแก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำบันภำษำ อยู่ในระดับ 
พอใช้ (2.84) 

1. สถาบันภาษาได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 83.62 งบประมาณ
เงินรายได้ ร้อยละ 16.38 

2. สถาบันภาษาได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายหน่วยงาน ร้อยละ 9.94 รายจ่ายตาม
ภารกิจยุทธศาสตร์ ร้อยละ 90.06  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ
รองรับการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 88.38 และด้านมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 11.62 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100.00  
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในภาพรวมก าหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 95.56 

สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100.00 
5. ผลการด าเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.89 โดยงบประมาณแผ่นดินด าเนินการ

ได้ร้อยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได้ด าเนินการได้ร้อยละ 83.33 
 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 2 ประสิทธิภำพ    
และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำบันภำษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
    1. สถาบันภาษาเบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยทั้งนี้เพราะสถานการณ์ยังเป็นอุสรรคต่อการ
ด าเนินงาน 
    2. สถาบันควรหาทางพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้สามารถด าเนินการได้ใน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายมากข้ึน 
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ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำ อยู่ในระดับ ดี (4.31) 

 (1) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำ โดยใช้แบบสอบถำม 
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา มีข้อดีข้อเด่น ได้แก่ การให้โอกาสคนปฏิบัติงาน การรับฟัง

ข้อเสนอแนะจากภายนอก การค านึงถึงประโยชน์ที่ให้กับของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเป็นส าคัญ ด้วยการใช้
งบประมาณที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส และยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เปิดใจรับสิ่งใหม่  ๆ ทันต่อ
สถานการณ์อยู่เสมอ ท่านมองเห็นทิศทางและเป้าหมายได้กว้างไกล สามารถชี้น าให้ผู้ร่วมงานได้เห็นถึงเส้นทาง
ไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ท่านมีความยุติธรรม ไม่เอนเอียงไปด้วยอคติ หรือเลือกฝักฝ่าย แต่พร้อมให้ความ
เป็นธรรมกับทุกคนอย่างเท่าเทียมจะท าให้เกิดความราบรื่นในการท างาน มุ่งมั่น วิสัยทัศน์ไกล ใส่ใจมุ่งพัฒนา
นักศึกษาอย่างจริงจัง ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ข้อควรปรับปรุงแก้ไข ได้แก่   
1. ก าหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวกับนักศึกษาให้ชัดเจนมากขึ้นเพ่ือปรับลดความสับสนที่จะเกิดขึ้น  
2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ต้องมีความชัดเจน 
3. ด้านอาคาร ห้องเรียน สถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ า ลิฟท์ สาธารณูปโภค สิ่งอ านวย

ความสะดวก ภายในอาคาร รวมถึงการบริหารจัดการการท าความสะอาดของแม่บ้าน  
4. ทรัพยากรของสถาบันภาษา บางครั้งได้งบประมาณมาในจ านวนจ ากัด  
5. ระบบสารสนเทศภายในอาคารบางจุดยังมีความไม่สะดวก 

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพ่ือการพัฒนา คือ การปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้สะอาด ทันสมัยน่าใช้งาน 
โดยเฉพาะห้องน้ าต้องสะอาด ความปลอดภัยในการใช้ลิฟท์  การผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูง ให้มี
มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ พร้อมเป็น
ศูนย์กลางพัฒนาภาษาอันดับ 1 ในราชภัฏตะวันตก และควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าเทคโนโลยีมา
ใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
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 (2) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำ จำกกำรสัมภำษณ์ 
   จากข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของผู้อ านวยการสถาบัน
ภาษาทั้ง 4 กลุ่ม คือ ผู้แทนกรรมการสถาบัน ผู้แทนผู้บริหารในสถาบัน ผู้แทนข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสถาบัน ผู้แทนผู้ใช้บริการของสถาบัน มีความพึงพอใจในการบริหาร
ของผู้อ านวยการในภาพรวมมากที่สุดและมาก โดยมีสิ่งที่เห็นว่ามีความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมคือ มีแนวทางการ
พัฒนานักศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการสอบวัดระดับก่อนและหลังการอบรม นักศึกษาผ่านการทดสอบของ
สถาบันภาษาเพ่ิมมากขึ้น โดยสถาบันก าหนดมาตรการเร่งรัดนักศึกษาชั้ นปีสุดท้ายและที่ตกค้าง เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ แก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด โดยปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสะสมคะแนน เพ่ือผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
ได้มากขึ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษโดยตรงกับ
บุคลากรชาวต่างประเทศผ่านกิจกรรม Group Discussion มีการปรับแนวทางการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อ 
Facebook Page ของสถาบันภาษา เพ่ือเข้าถึงนักศึกษาทุกคน เพ่ิมช่องทางการติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่น LINE 
OFFICIAL มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษตามความสนใจ และเพ่ิมการอบรมหลักสูตรภาษาท่ี 3 เพื่อ
วิชาชีพให้กับบางหน่วยงาน. สิ่งที่สถาบันภาษาต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนคือด้านอาคารสถานที่ที่ไม่เอ้ืออ านวย
กับการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ควรน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการต่า งๆภายใน
หน่วยงาน ควรมีการปรับปรุงและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องอบรม ห้องน้ าเครื่องปรับอากาศ ระบบ
สาธารณูปโภคภายในอาคารศูนย์ภาษา ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ แก้ไขปัญหาในกรณีผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่
ลงทะเบียนไว้ เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพ     
กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
    การด าเนินงานผู้อ านวยการ อยู่ในระดับดีทุกประเด็นด้านการบริหาร และธรรมาภิบาล      
และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบัน 
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ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของสถำบันภำษำ อยู่ในระดับ ด ี(4.00) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันภาษาแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร

จัดการความเสี่ยง วางแผนการด าเนินงาน ติดตามและประมวลผล รายงานผล ทบทวนการด าเนินงานและ
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือวางแผนการด าเนินงานในอนาคต  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์  จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พบว่า สถาบันภาษาได้ด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้าน : กลยุทธ์ ทั้งนี้ จากการปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้
ระดับความเสี่ยงลดลง 

  ในส่วนของการควบคุมภายใน สถาบันภาษาจัดระบบและกลไกการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง
มาตรฐานการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังก าหนด ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการ
สื่อสาร และ 5) การติดตามประเมินผล มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน พบว่า การควบคุม
ภายในของสถาบันภาษา เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์  

            หากเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันภาษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 พบว่า กระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ไม่แตกต่างกัน คือ  มีระบบและกลไกการจัดการความเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
ขั้นตอนการควบคุมภายใน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2561 รวมทั้งจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในเพ่ือสอบทานความเหมาะสมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 4 กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของสถำบันภำษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันภาษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปความเห็นได้ดังนี้  

             1. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันภาษา เป็นไปตามหลัก
สากล ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การลดความเสี่ยงด าเนินการในรูปแบบการ
ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการลดระดับความเสี่ยง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง
ได้ อย่างไรก็ตามสถาบันภาษามีปัญหาและอุปสรรคบางประการท าให้ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่ท าให้ต้อ งหา
วิธีการแก้ไขเพ่ือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

             2. ควรทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานตามแนวทางแก้ไขเพ่ือลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นในการด าเนินภารกิจของสถาบันภาษา เนื่องจากความเสี่ยงบางประเด็นอาจเป็นความเสี่ยง
ต่อเนื่องในอนาคต จึงควรวางแผนป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับยอมรับได้ รวมทั้งควร
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสถาบันภาษา อย่างต่อเนื่อง 

             3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสถาบันภาษา เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ส่วนที่ 5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันภำษำ ตำมควำมเห็น   
ของคณะกรรมกำร ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้วยความเอาใจใส่ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าความเห็นของ                
คณะกรรมการฯ ไปด าเนินการพัฒนาแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานร่วมหารือวางแผนพัฒนา
ความเห็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันภาษาได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสถำบัน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันภาษาได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
 1. สถาบันภาษามีระบบและกลไกในการด าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือ

ทบทวนก าหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด โดยน าข้อมูลผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน และก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ 
และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยผลการก ากับติดตามพบว่าตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา มีการ
บรรลุผลร้อยละ 85.71  
    2. สถาบันภาษามีมาตรการ และระบบการก ากับติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
ตัวชี้วัด มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน มีการประชุมเพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ส าหรับตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย ได้มีการก ากับ 
ติดตามเป็นระยะ  โดยตัวชี้วัดมีแนวโน้มผ่านการประเมินมากขึ้น ยกเว้นเรื่องระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอาคารศูนย์ภาษาฯ ที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยงสูง       
(ด้านรายได้) มีมาตรการรองรับท าให้มีความเสี่ยงลดลง 

    3. สถาบันภาษาด าเนินการทบทวนปรับโครงการให้เหมาะสมในทุกไตรมาส และส่งคืนเงิน 

งบประมาณที่มีการปรับแผนการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 ดังนี้ ปรับลดการใช้งบประมาณ ยกเลิกการจัด
กิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรม ปรับรูปแบบกิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรม และเพ่ิมกิจกรรมใหมจ่ านวน 7 กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันภาษาได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
1. สถาบันภาษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    

และได้ด าเนินการทบทวนแผนการใช้งบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ 2  และส่งคืนงบประมาณที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ โดยมีการด าเนินกิจกรรมได้จ านวน 48 กิจกรรม จากจ านวน 51 กิจกรรรม คิดเป็นร้อยละ 
94.12 

      2. สถาบันภาษา ได้พัฒนาแนวทางการจัดหารายได้เพ่ิมขึ้น ด้วยการจัดประชุมอาจารย์
ต่างชาติ และรวบรวมหลักสูตรใหม่ และได้หลักสูตรการจัดอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วม
อบรม จ านวน 14 หลักสูตร 

 

   ส่วนที่ 3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันภาษาได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
     1. สถาบันภาษาได้ด าเนินการปรับปรุงระบบการผ่านเกณฑ์ด้านภาษา โดยจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทั้งรูปแบบคลิปวีดีโอและสื่อ info graphic ส าหรับกิจกรรมที่เพ่ิมคะแนนให้นักศึกษา ปรับปรุง
อาคารภายในให้น่าใช้บริการ และในส่วนของระบบน้ า ไฟฟ้า ลิฟต์โดยสารมีความเสถียรมากขึ้น แต่ระบบ
เครื่องปรับอากาศยังคงมีปัญหา และมีห้องเรียนที่ไม่สามารถใช้งานไดจ้ านวน 4 ห้อง  

    2. สถาบันภาษาจัดประชุมบุคลากรเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการให้มีความเหมาะสม มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน   
และพัฒนาระบบการสะสมคะแนนเพ่ือผ่านเกณฑ์ อีกทั้งขณะนี้สถาบันภาษาได้ด าเนินการขออัตราก าลังเพ่ิม 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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    ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของสถำบันภำษำ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันภาษาได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังนี้  
      1. สถาบันภาษาด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือหามาตรการในการ
ลดความเสี่ยงด้านการหารายได้จากการบริการวิชาการ เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลงจากระดับปานกลางเป็นระดับ
ต่ า โดยประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ  

    2. สถาบันภาษาด าเนินการจัดประชุมชี้แจงผู้บริหาร และบุคลากรให้เข้าใจในระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง จนความเสี่ยงลดลงในตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย (ใหม่) รวมถึงความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานบางฝ่ายลดลง เช่น งานฝ่ายเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ งานซอฟต์แวร์ และงานรายได้ 
      3. สถาบันภาษาด าเนินการจัดประชุมเพ่ือจัดท าคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในส าหรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ที่ระบุวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 
 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลกำรประเมินส่วนที่ 5 กำรด ำเนินงำน       
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันภำษำ ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  สถาบันภาษา มีการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 - 5 รวมจ านวน 11 ข้อ และส านักได้มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความเห็น
ดังกล่าวอย่างหลากหลายและครอบคลุมที่จะพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันภาษา ให้ประสบผลส าเร็จมาก
ขึ้น และทุกโครงการ/กิจกรรม มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ มุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบันเป็นอย่างดี  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำในภำพรวมของสถำบันภำษำ 

  1.  ควรประสานงานกับผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พิจารณา

กระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินพันธกิจของสถาบันภาษา พัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมหรือโครงการให้สามารถด าเนินการได้ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น ทบทวนระบบและกลไกการบริหารงานความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในที่เก่ียวข้องกับกระบวนการด าเนินพันธกิจของหน่วยงานทุกขั้นตอน 

   2. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรของสถาบันภาษารับทราบ  
ทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินพันธกิจของ
หน่วยงาน และวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

            3.   ควรหาทางพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้สามารถด าเนินการได้ในท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายมากข้ึน 

            4.  ควรทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน วางแผนป้องกันและควบคุมความ
เสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสถาบันภาษา 
อย่างต่อเนื่อง จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน    
เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 



 

 

1
8
8

 
ร
าย
ง
าน
ก
าร
ต
ิด
ต
าม
 ต
ร
ว
จ
ส
อ
บ
 แ
ล
ะป
ร
ะเม

ิน
ผ
ล
ง
าน
ข
อ
ง
ม
ห
าวิ
ท
ย
าลั
ย
 ค
ณ
ะ ส

 าน
ัก
 แ
ล
ะส
ถ
าบั
น
  

ม
ห
าวิ
ท
ย
าล
ัย
ร
าช
ภ
ัฏ
น
ค
ร
ป
ฐ
ม
 ป
ร
ะจ
 าป
ีง
บ
ป
ร
ะม
าณ

 พ
.ศ
. 2
5
6
5 

 

สรุปคะแนนผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงำน 

ส่วนที่ 1  
กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติ

รำชกำร 
 

(เต็ม 30) 

ส่วนที่ 2 
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ 

 
(เต็ม 25) 

ส่วนที่ 3 
คุณภำพกำร
บริหำรงำน   

ของอธิกำรบดี 
 

(เต็ม 20) 

ส่วนที่ 4  
กำรบริหำรควำม

เสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยใน 

 
(เต็ม 10) 

ส่วนที่ 5 
กำรด ำเนินกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
กรณีศึกษำ... 

 
(เต็ม 15) 

คะแนนรวม 
(เต็ม 100) 

ระดับคะแนน  
(เต็ม 5) 

มหำวิทยำลัย 
27.22 
(4.54)  

21.19 
(4.24)  

16.88 
(4.22)  

8.00 
(4.00)  

14.80 
(4.93)  

88.09 4.40 

 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2563 – 2565 (ระดับคะแนน เต็ม 5) 

หน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

มหำวิทยำลัย 3.80 (ดี) 4.18 (ดี) 4.40 (ดี) 
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สรุปคะแนนผลกำรด ำเนินงำนของคณะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงำน 

ส่วนที่ 1  
กำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร 

 
(เต็ม 40) 

ส่วนที่ 2 
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ 

(เต็ม 25) 

ส่วนที่ 3 
คุณภำพกำร
บริหำรงำน   
ของคณบดี 
(เต็ม 25) 

ส่วนที่ 4  
กำรบริหำร    

ควำมเสี่ยงและ  
กำรควบคุมภำยใน 

(เต็ม 10) 

คะแนนรวม 
(เต็ม 100) 

ระดับคะแนน  
(เต็ม 5) 

1. คณะครุศำสตร์ 
37.50 
(4.69) 

19.55 
(3.91) 

22.11 
(4.42) 

8.00 
(4.00) 

87.16 4.36 

2. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
37.27 
(4.66) 

21.93 
(4.39) 

21.84 
(4.37) 

8.00 
(4.00) 

89.04 4.45 

3. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
34.55 
(4.32) 

18.66 
(3.73) 

18.91 
(3.78) 

8.00 
(4.00) 

80.12 4.01 

4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 
36.67 
(4.58) 

21.95 
(4.39) 

20.83 
(4.17) 

8.00 
(4.00) 

87.45 4.37 

5. คณะพยำบำลศำสตร์ 
38.33 
(4.79) 

23.78 
(4.76) 

21.48 
(4.30) 

8.00 
(4.00) 

91.59 4.58 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินของคณะ พ.ศ. 2563 – 2565 (ระดับคะแนน เต็ม 5) 

หน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1. คณะครุศำสตร์ 3.52  3.91  4.36  

2. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 3.30  4.08  4.45  

3. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3.27  4.11  4.01  

4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 3.45  4.33  4.37  

5. คณะพยำบำลศำสตร์ 4.59  4.68  4.58  
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สรุปคะแนนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักและสถำบัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงำน 

ส่วนที่ 1  
กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติ

รำชกำร 
(เต็ม 40) 

ส่วนที่ 2 
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ 

(เต็ม 25) 

ส่วนที่ 3 
คุณภำพกำร
บริหำรงำน   

ของผู้อ ำนวยกำร 
(เต็ม 25) 

ส่วนที่ 4  
กำรบริหำร  

ควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมภำยใน 

(เต็ม 10) 

คะแนนรวม 
(เต็ม 100) 

ระดับคะแนน  
(เต็ม 5) 

6. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
40.00 
(5.00) 

18.75 
(3.75) 

17.91 
(3.58) 

8.00 
(4.00) 

84.66 4.23 

7. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
40.00 
(5.00) 

20.47 
(4.09) 

22.70 
(4.54) 

8.00 
(4.00) 

91.17 4.56 

8. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
24.00 
(3.00) 

19.00 
(3.80) 

18.56 
(3.71) 

8.00 
(4.00) 

69.56 3.48 

9. ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
30.00 
(3.75) 

14.53 
(2.91) 

21.04 
(4.21) 

8.00 
(4.00) 

73.57 3.68 

10. สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
28.50 
(3.56) 

22.49 
(4.50) 

21.87 
(4.37) 

8.00 
(4.00) 

80.86 4.04 

11. สถำบันภำษำ 
22.50 
(2.81) 

14.20 
(2.84) 

21.55 
(4.31) 

8.00 
(4.00) 

66.25 3.31 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมิน พ.ศ. 2563 – 2565 (ระดับคะแนน เต็ม 5) 

หน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

6. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 3.50  4.06  4.23  

7. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.59  4.29  4.56  

8. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3.74  3.98  3.48  

9. ส ำนักคอมพิวเตอร์ 2.88  4.11  3.68  

10. สถำบันวิจัยและพัฒนำ 4.11  4.53  4.04  

11. สถำบันภำษำ 3.04  3.49  3.31  

 
 

 


