
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ตอนที ่1 
ประเมินผลการดาํเนนิงานของมหาวทิยาลยั 
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ตอนที่ 1 ประเมนิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 ระดับมหาวิทยาลยั 

การแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะแสดงผลการ

วิเคราะหขอมูลตามกรอบการประเมิน 5 สวน ตามลำดับ ดังน้ี 

 ผลการประเมินสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม

แผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวช้ี วัดการปฏิ บัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม พ.ศ. 2563-2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 และฉบับปรับปรุงครั้งที่  1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  

27 เมษายน 2563 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยใหมหาวิทยาลัยไดรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร          

ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏผลการประเมินดังน้ี 

ตารางท่ี 11 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับ

เปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่

มี ศักยภาพรองรับการ

พัฒนาประเทศ 

13 3 23.08 10 76.92 14 5 35.71 9 64.29 

2  ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เป น

ศูนย กล างก ารพัฒ น า

การศึกษาของทองถ่ิน 

4 - - 4 100 5 1 20.00 4 80.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

3 ยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนทองถ่ิน 

5 1 20 4 80 5 - - 5 100.00 

4  ม ห า วิท ย าลั ย แ ห ง

ความสุข มี เส ถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล  

5 3 60 2 40 5 2 40.00 3 60.00 

รวม 27 7 25.93 20 74.07 29 8 27.59 21 72.41 

จากตารางที่ 11 พบวา ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 – 4 ทั้งหมด 29 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานที่มี      

ผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 21 ตัวช้ีวัด (รอยละ 72.41) และมีผลการประเมิน

ต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 8 ตัวช้ีวัด (รอยละ 27.59) ซึ่งเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีทั้งหมด  

27 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 20 ตัวช้ีวัด   

(รอยละ 74.07) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 7 ตัวช้ีวัด (รอยละ 25.93) ซึ่งพบวารอยละ                  

ผลการดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายมีคาลดลงจากรอยละ 74.07 เปน รอยละ 72.41  

 

ตารางท่ี 12 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร จำแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 1 – 4  

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ   

1.1 หลั กสูตรใหม /หลักสู ตรพหุ วิทยาการ/

หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาใน

ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ที่สอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาประเทศ 

หลักสูตร 3 2 × 

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำ/ศึกษา

ตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป 

รอยละ 85 98.46  
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบั ติโดยผูใช

บัณฑิต 

คะแนน 4 4.52  

1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณา

การกับการทำงาน 

หลักสูตร 12 22  

1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ

กับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน  

รายวิชา 20 36  

1.6 นั ก ศึ ก ษ าที่ ส อ บ ผ า น  Exit Exam ต าม

มาตรฐานสาขาวิชา 

รอยละ 80 97.36  

1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติ/นานาชาติ 

รางวัล 50 39 × 

1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ รอยละ 18 9.44 × 

1.9 บัณ ฑิ ตที่ ได รับ ใบ ป ระกาศนี ยบั ตร /ใบ

ประกาศเกียรติคุณดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ  

รอยละ 18 9.52 × 

1.10 ราย วิชาที่ ส อน/จัดท ำสื่ อการสอนเป น

ภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา 25 29  

1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ

เรียนรู  

คะแนน 4.5 4.52  

1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

รอยละ 0.8 0.89  

1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของ

อาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

รอยละ 50 59.54  

1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-

degree) สำหรับบุคคลทุกชวงวัย 
 

หลักสูตร 5 3 × 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน  

2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย รอยละ 45 25.96 × 

2.2 นักศึกษาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คร ู

รอยละ ประเมิน  

ป 2566 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

2.3 นักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่กำหนด 

รอยละ 75 96.95  

2.4 สถานศึกษาในพื้นที่ที่ไดรับการยกระดับ โรงเรียน 7 9.00  

2.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาที่

พัฒนาข้ึนจากฐานเดิม 

เพิ่มข้ึน 2 5.76  

2.6 สถาน ศึกษาที่ มี ผ ลก ารบ ริห ารจั ด การ

สถานศึกษาตามจุดที่ควรพัฒนาเปนไปตาม

เปาหมาย 

รอยละ  50 100.00  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

3.1 หมูบานเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา หมูบาน 10 17  

3.2 ประชาชนในพื้นที่เปาหมายมีรายไดครัวเรือน

เพิ่มข้ึน/ตนทุนการผลิตลดลง 

รอยละ 15 44.35  

3.3 ผลิตภัณฑทางเกษตร อาหาร หรือการ

ทองเที่ยวที่ไดรับการสงเสริม/พัฒนา 

ผลิตภัณฑ 25 35  

3.4 ผูสูงอายุในชุมชนเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี รอยละ 15 62.5  

3.5 ชุมชนตนแบบที่ไดรับการพัฒนาสิ่งแวดลอม

และเสริมสรางการเปนพลเมืองที่ดี 

ชุมชน 2 4  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

4.1 ความสำเร็จของการบริหารงานบุคคล  ระดับ  4 3 × 

4.2 รายไดจากการบริหารทรพัยสิน  ลานบาท 75 65.03 × 

4.3 ความพึงพอใจของผูใชบริการ  คะแนน 3.5 4.17  

4.4 ความสุขในการทำงาน คะแนน 3.9 4.12  

4.5 ความสำเรจ็ของ Green & Clean 

University 

ระดับ  4 4  

หมายเหตุ      หมายถึง    บรรลุเปาหมาย 

    หมายถึง    ยังไมบรรลุเปาหมาย 
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จากตารางที่ 12 พบวา มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตาม

แผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4  ทั้งหมด 29 ตัวช้ีวัด โดยสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร  

ไดดังน้ี  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 9 ตัวช้ีวัด  

(รอยละ 64.29) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 5 ตัวช้ีวัด (รอยละ 35.71)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 4 ตัวช้ีวัด        

(รอยละ 80.00)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 5 ตัวช้ีวัด        

(รอยละ 100.00)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 3 ตัวช้ีวัด        

(รอยละ 60.00) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 40.00) 

 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 1 (1) การดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ

ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ตามประเด็น ยุทธศาสตร ท่ี  1  – 4           

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกำหนดแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563      

ซึ่งผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และไดดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 4 ประเด็นยุทธศาสตร จำนวน 29 ตัวช้ีวัด 

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย       

21 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 72.41 ของจำนวนตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ต่ำกวาเปาหมาย 

8 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 27.59 ของจำนวนตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร โดยสามารถแสดง

รายละเอียดไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 14 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 9 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

1.1 หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/

นานาชาติ 1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ 1.9 บัณฑิตที่ไดรับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศ

เกียรติคุณดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ และ 1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) สำหรับบุคคล

ทุกชวงวัย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนา

การศึกษาของทองถ่ิน จำนวน 5 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 4 ตัวช้ีวัด     

ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด ไดแก 2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน จำนวน 5 ตัวช้ีวัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 5 ตัวช้ีวัด   

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล จำนวน 5 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 

2 ตัวช้ีวัด ไดแก 4.1 ความสำเร็จของการบริหารงานบุคคล และ 4.2 รายไดจากการบริหารทรัพยสิน 

 

(2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับในแตละประเดน็ยุทธศาสตร 

 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการแผนปฏิบั ติการตามแผนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

เปาประสงค : บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะวิชาชีพและความคิดสรางสรรคเปนท่ีตองการ

ของตลาดแรงงาน 
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ตารางท่ี 13   ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประกอบดวย 3 กลยุทธ 22 โครงการ 22 ตัวช้ีวัด สามารถบรรลุเปาหมายจำนวน 14 ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังแสดงในตาราง ตอไปน้ี 

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1.พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร 

และสรางองคความรูที่

สอดคลองแนวทางการพัฒนา

ประเทศและความตองการของ

ตลาดแรงงาน ปรับเปล่ียน

บทบาทมหาวิทยาลัยใหเปน 

“มหาวิทยาลัยตลอดชีวิต” 

- สรางหลักสูตรใหม/หลักสูตร

พหุวิทยาการ/หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสอง

ภาษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

ที่สอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนาประเทศ 

1. โครงการพัฒนา

หลักสูตรใหม/

หลักสูตรพหุวิทยาการ 

หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุ

วิทยาการในระดับปริญญา

ตรีขึ้นไปที่สอดคลองกับ

แนวทางการพัฒนา

ประเทศ 

3 

หลักสูตร 

2 

หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรไดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม 

คือ  ห ลั ก สู ต รศิ ลปกรรมศ าสต รบัณ ฑิ ต 

สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปะการแสดง และ

หลักสูตรสองภาษา คือ หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ การ

ทองเที่ยว และสุขภาพนานาชาติ โดยไดรับ

อนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 มี.ค. 
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คณะ  

- ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให

ทันสมัยตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

2.โครงการปรับปรุง

หลักสูตรเดิมให

ทันสมัยตามความ

ตองการของ

ตลาดแรงงาน 

หลักสูตรที่มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณา

การกับการทำงาน 

12 

หลักสูตร 

22 

หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินโครงการปรับปรุง

หลักสูตรเดิมใหทันสมัยตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน ทำใหมีหลักสูตรที่มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน

จำนวน 22 หลักสูตร รายละเอียด ดังน้ี  

คณะ  
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

คณะครุศาสตร จำนวน 3 หลักสูตร ไดแก 

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย          

2) หลักสูตรครุสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา                

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             

พลศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 8 

หลักสูตร ไดแก 

1) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร 

2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริการธุรกิจ

ทองเที่ยวและมัคคุเทศก 

3) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

4) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  

5) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

6) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

7) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  

8) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 9 

หลักสูตร ไดแก 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เทคโนโลยีการผลิตพืช 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการขอมูล 

4) หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการอาหาร 

5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรศึกษา 

6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป 

7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร 

8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 หลักสูตร 

ไดแก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร จำนวน 1 หลักสูตร 

ไดแก หลักสูตรพยาบาลศาสตร  

- สงเสริมใหอาจารยมีศักยภาพ 3.โครงการสงเสริมให หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ 3 1 มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะมนุษยศาสตรและ คณะ/สถาบัน  
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ในการจัดการเรียนรูหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสอง

ภาษา/ใชภาษาอังกฤษในการ

จัดการเรียนสอน 

อาจารยมีศักยภาพใน

การจัดการเรียนรู

หลักสูตรสองภาษา/

นานาชาติ 

หลักสูตรสองภาษาใน

ระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่

สอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนาประเทศ 

หลักสูตร หลักสูตร สังคมศาสตรไดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสอง

ภาษา คือ  ห ลัก สูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต 

สาขาวิชาการจัดการบริการ การทองเที่ยว 

และสุขภาพนานาชาติ โดยไดรับอนุมัติ จาก

สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 มี.ค. 63 

ภาษา 

- สรางหลักสูตร

ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ทั้ง

ระยะส้ัน/ระยะยาว เพื่อ

เสริมสรางทักษะ สมรรถนะ 

หรืออาชีพ (upskill/reskill) 

สำหรับบุคคลทุกชวงวัย ทั้งวัย

ทำงาน วัยเกษียณ ทั้งศิษยเกา

และประชาชนในชุมชนทองถิ่น 

และพัฒนาตอยอดใหเปนระบบ

หลักสูตรปริญญาสะสมหนวย

กิต (Credit bank) สำหรับ

บุคคลทุกชวงวัย 

4.โครงการพัฒนา

หลักสูตร ระยะส้ัน/

ระยะยาวใหกับบุคคล

ทั่วไป/ศิษยเกา/คนใน

ทองถิ่น 

หลักสูตรประกาศนียบัตร/

วุฒิบัตร (non-degree) 

สำหรับบุคคลทุกชวงวัย 

5 

หลักสูตร 

3 

หลักสูตร 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ไ ด จั ด ท ำ ห ลั ก สู ต ร

ประกาศนียบัตรระยะ จำนวน 3 หลักสูตร 

ดังน้ี 

1)  หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร MINI MBA รุน 2 

คณะวิทยาการจัดการ 

2)  หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร 

3)  หลักสูตรประกาศนียบัตรผูดูแลผูสูงอายุ 

คณะพยาบาลศาสตร 

สสว./วจก/

พยาบาล 

 

 สนับสนุนการสรางองคความรูที่สอดคลองแนวทางการพัฒนาประเทศ สงเสริมการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

- สนับสนุนการสรางองคความรู

ที่สอดคลองแนวทางการพัฒนา

ประเทศ สงเสริมการจด

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

5.โครงการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ

ผลงานวิจัยไดรับการ

เผยแพร 

รอยละ 

50 

รอยละ 

59.54 

มหาวิทยาลัยฯ มีจำนวนอาจารยประจำ 435 

คน มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และผลงานวิจัย

ของอาจารยที่ ไดรับการตีพิมพ เผยแพรใน

ป งบประมาณ  พ .ศ . 2563 จำนวน  259 

คณะ/

สถาบันวิจัย 

 



 

 

 

รายงานการติ
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ต
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รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ผลงาน โดยจำแนกเปนรายหนวยงาน ดังน้ี 

1) คณะครุศาสตร จำนวน 25 ผลงาน 

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จำนวน 80 ผลงาน 

3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 

88 ผลงาน 

4) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 54 ผลงาน 

5) คณะพยาบาลศาสตร จำนวน 12 ผลงาน 

รอยละของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ

ผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร (259/456)*100 = รอยละ 59.54 

2. ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิต

สงเสริมการผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัต ิ 

- ปรับแผนการเรยีนให

สนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนที่บรูณาการกับการทำงาน 

(WIL) / สหกิจศึกษา หรือเอ้ือ

ตอการบูรณาการกับการพัฒนา

ชุมชน/ทองถิ่น 

6.โครงการสนับสนุน

การจัดการเรียนการ

สอนที่บูรณาการกับ

การทำงาน (WIL) / 

สหกิจศึกษา หรือเอ้ือ

ตอการบูรณาการกับ

การพัฒนาชุมชน/

ทองถิ่น 

หลักสูตรที่มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณา

การกับการทำงาน 

12 

หลักสูตร 

22 หลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินโครงการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ

ทำงาน (WIL) / สห กิจศึกษา หรือ เอ้ือต อ

การบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น 

ทำใหไดหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการกับการทำงานจำนวน 22 

หลักสูตร รายละเอียด ดังน้ี  

คณะครุศาสตร จำนวน 3 หลักสูตร ไดแก 

1)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย            

คณะ  
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

2)  หลักสูตรครุสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา               

3)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพล

ศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 8 

หลักสูตรไดแก 

1)  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร 

2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริการธุรกิจ

ทองเที่ยวและมัคคุเทศก 

3) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

4) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 

5) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

6) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

7) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  

8) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 9 

หลักสูตร ไดแก 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการขอมูล 

4) หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการอาหาร 

5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรศึกษา 

6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป 

7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร 

8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 หลักสูตร 

ไดแก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร จำนวน 1 หลักสูตร 

ไดแก หลักสูตรพยาบาลศาสตร 

ทั้งน้ี มีบางกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการได

เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 ทำให

หนวยงานตองคืนงบประมาณ 

- กำหนดและประเมิน 7.โครงการสงเสริมการ ผลการประเมินบัณฑิตนัก 4 คะแนน 4.52 คะแนน มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินกิจกรรมการสราง สสว./คณะ  
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

มาตรฐานความรู/ทักษะของ

นักศึกษาแตละหลักสูตร/ช้ันป 

พัฒนามาตรฐานความ

ประเมินความรู/ทักษะ

ของนักศึกษาในแตละ

หลักสูตรตามช้ันป 

ปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต มาตรฐานและประเมินความรู/ทักษะของ

นักศึกษา โดยทุกหลักสูตรมีการกำกับดูแลให

ดำเนินโครงการตามแผนบัณฑิตนักปฏิบัติ 

และมีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การเสริมสรางและพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตามแผน

ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เม่ือวันที่  3 – 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม

เซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอรท               

หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช

บัณฑิต ดังน้ี 

1) คณะครุศาสตร สำเร็จการศึกษา 259 คน 

คะแนน 4.69 

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำเร็จ

การศึกษา 512 คน คะแนน 4.42 

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สำเร็จ

การศึกษา 838 คน คะแนน 4.55 

4) คณะวิทยาการจัดการ สำเร็จการศึกษา 

762 คน คะแนน 4.60 

5) คณะพยาบาลศาสตรสำเร็จการศึกษา 71 

คน คะแนน 4.26 



 

 

 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

รวมสำเร็จการศึกษา  2,436 คน คะแนน 

4.52 

ทั้งน้ี มีบางกิจกรรมที่ไมสามารถ                           

ดำเนินการได เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 

ทำใหหนวยงานตองคืนงบประมาณ  

- ออกแบบและปรับ

กระบวนการจัดการเรียนรู

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติใหนักศึกษาเรียนรูจาก

การลงมือปฏิบัติ (Coaching) 

และ Experience-based 

Learning (Mentoring) 

8.โครงการปรับ

กระบวนการจัดการ

เรียนรูสนับสนุนการ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

รายวิชาที่จัดการเรียนการ

สอนทีบู่รณาการกับการ

พัฒนาชุมชน/ทองถิ่น 

20 

รายวิชา 

36 รายวิชา มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการปรับกระบวนการ

จัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ โดยไดดำเนินโครงการตามแผนบัณฑิต

นักปฏิบัติ และมีการจัดโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การเสริมสรางและพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตาม

แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เม่ือวันที่  3 – 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม

เซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีชรีสอรท หัวหิน 

จังหวัดเพชรบุรี มีอาจารยเขารวมโครงการ 129 

คน และมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณา

การ กั บ ก าร พั ฒ น า ชุ ม ช น /ท อ งถิ่ น  ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 36 รายวิชา 

ดังน้ี 

คณะครุศาสตร จำนวน 4 รายวิชา ไดแก 

1) 1033210 เกมิฟเคช่ันเพื่อการเรียนรู 

สสว./คณะ  
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รายงานการติ
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ต
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รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

2) 1033115 การผลิตส่ือมัลติมีเดียและ

แอนิเมชัน  

3) 1033117 โครงงานทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา  

4) 1033114 ส่ือและนวัตกรรมสาหรับ

ผูเรียนที่มีภาวะบกพรอง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 

12 รายวิชา ไดแก 

1) 1644102 ทองถิ่นศึกษาและการพัฒนา 

2) 1644101 ประวัติศาสตรไทยเชิงวิเคราะห 

3) 2531102 หลักสังคมวิทยา 

4) 2524102 หลักมานุษยวิทยา 

5) 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 

6) 2000116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

7) 2561301 กฎหมายลักษณะหน้ี 

8) 2561111 หลักกฎหมายแพงทั่วไป 

9) 2562307 กฎหมายอาญา 1 

10) 2562310 เอกเทศสัญญา 1 

11) 2562311 เอกเทศสัญญา 2 

12) 1574501 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 1 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 11 

รายวิชา ไดแก 
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ต
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1) 4095501 รายวิชา กิจกรรมคณิตศาสตร 

2) 7101501 รายวิชาองคประกอบและ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

3) 7113507 รายวิชาการซอมบำรุง

ไมโครคอมพิวเตอร 

4) 7113307 รายวิชาเทคโนโลยีซอฟตแวร

และการติดตั้ง  

5) 4012101 รายวิชาวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  

6) 4012102 รายวิชาวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

7) 4032601 หรือ 4032601 รายวิชาจุล

ชีววิทยา 

8) 4032611 รายวิชาปฏิบัติการจุล 

9) 4034805 รายวิชาวิธีวิทยาการสอน

ชีววิทยา 2 

10)  4143702 วงจรและการซอมบำรุง

ไมโครคอมพิวเตอร  

11)  4142701 การส่ือสารขอมูล ระบบ

เครือขาย และอินเทอรเน็ต 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5 รายวิชา 
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563  

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ไดแก 

1) 3634902 วิจัยธุรกิจทองถิ่นเพื่อสงเสริม

ธุรกิจระหวางประเทศ 

2) 3644202 วิธีวิทยาการสอนธุรกิจศึกษา 2 

3) 3652413 รายวิชาพัฒนาประสิทธิภาพใน

การทำงาน 

4) 9934102 การผลิตรายการวิทยุกระจาย 

เสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

5) 2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น 

คณะพยาบาลศาสตร จำนวน 4 รายวิชา 

ไดแก 

1) การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 

2) วิจัยทางการพยาบาล 

3) การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 

4) การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กจิตเวชและ

สุขภาพจิต 

- สรางเครือขายความรวมมือ

กับผูประกอบการ/ชุมชน/

ทองถิ่น สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนที่บูรณาการกับ

การทำงาน (WIL) 

9.โครงการสราง

เครือขาย

ผูประกอบการ/

ชุมชน/ทองถิ่น 

สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนที่บูรณา

รายวิชาที่จัดการเรียนการ

สอนที่บูรณาการกับการ

พัฒนาชุมชน/ทองถิ่น 

20 

รายวิชา 

36 

รายวิชา 

มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการสรางเครือขายกับ

ผูประกอบการ/ชุมชน/ทองถิ่น โดยสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ

ทำงาน (WIL) และมีรายวิชาที่จัดการเรียนการ

สอนที่บูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 36 รายวิชา 

คณะ  



 

 

 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563  

75 

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

การกับการทำงาน 

(WIL) 

จำแนกตามหนวยงาน                 ไดดังน้ี 

1) คณะครุศาสตร จำนวน 4 รายวิชา 

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จำนวน 12 รายวิชา 

3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 

11 รายวิชา  

4) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5 รายวิชา 

5) คณะพยาบาลศาสตร จำนวน 4 รายวิชา 

ทั้งน้ี มีบางกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการได 

เ น่ื อ งจ าก สถ านก ารณ โค วิด -19  ท ำให

หนวยงานตองคืนงบประมาณ 

- พัฒนาและจัดเตรียม

หองเรียน หองปฏิบัติการ และ

อุปกรณการเรียนการสอนให

พรอมใช รองรับการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนปฏิบัต ิ

10.โครงการพัฒนา

หองปฏิบัติการ/

อุปกรณ พรอมรองรับ

การจัดการเรียนการ

สอนที่เนนปฏิบัติ 

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการจัดการ

เรียนรู 

4.50 

คะแนน 

4.52 มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินกิจกรรมการจัดหาส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูบัณฑิตนักปฏิบัติ ภายใต

โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ/อุปกรณ 

พรอมรองรับการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ปฏิบัติ โดยมีผลคะแนนความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการจัดการเรียนรู ในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย 4.52 คะแนน จำแนกตาม

หนวยงาน ไดดังน้ี 

1) คณะครุศาสตร 4.46 คะแนน 

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.43 

คณะ  
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563  

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน 

3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.52 

คะแนน 

4) คณะวิทยาการจัดการ 4.51 คะแนน 

5) คณะพยาบาลศาสตร 4.69 คะแนน 

- สรางระบบ  Exit Exam เพื่อ

สรางมาตรฐานบัณฑิตแตละ

สาขา 

11.โครงการเตรียม

ความพรอมบัณฑิตเขา

สูระบบ Exit Exam 

นักศึกษาที่สอบผาน 

Exit Exam ตามมาตรฐาน

สาขาวิชา 

รอยละ 80 รอยละ 97.36 มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินโครงการเตรียมความ

พรอมบัณฑิตเขาสูระบบ Exit Exam โดยมีผล

รอยละของนักศึกษาที่สอบผาน Exit Exam 

ตามมาตรฐานสาขาวิชาในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย รอยละ 97.36 และจำแนกราย

หนวยงาน ดังน้ี 

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              

รอยละที่สอบผาน 93.35 

2. คณะวิทยาการจัดการ รอยละที่สอบผาน 

100 

3. คณะพยาบาลศาสตร รอยละที่สอบผาน 

100 

ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

คณะครุศาสตรไมไดดำเนินโครงการและขอคืน

งบประมาณ 

คณะ  

- สงเสริมการแสดงศักยภาพ

ของนักศึกษา สนับสนุนให

12.โครงการสนับสนุน

การสงผลงานเขา

ผลงานของนักศึกษา/

อาจารยที่ไดรับรางวัลใน

50 รางวัล 39 รางวัล มหาวิทยาลัยฯ มีจำนวนผลงานของนักศึกษา/

อาจารยที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ  

สสว./คณะ/

กองพัฒนา

 



 

 

 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563  

77 

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

นักศึกษา/อาจารย สงผลงาน

เขาประกวดรางวัลระดับชาติ/

นานาชาติ 

ประกวดรางวัล

ระดับชาติ/นานาชาติ

ของนักศึกษาและ

อาจารย 

ระดับชาติ/นานาชาติ ในปงบประมาณ 2563 จำนวน 39 รางวัล 

แยกตามหนวยงานไดดังน้ี 

1) คณะครุศาสตร 6 รางวัล 

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

รางวัล 

3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15 รางวัล 

4) คณะวิทยาการจัดการ 11 รางวัล 

5) คณะพยาบาลศาสตร 4 รางวัล 

นักศึกษา 

- พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพ

ในการจัดการเรยีนการสอนที่

เนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

13.โครงการเปล่ียนครู

ใหเปนโคช 

ผลการประเมินบัณฑิตนัก

ปฏิบัติโดยผูใช บัณฑิต  

4 คะแนน 4.52 คะแนน โครงการเปล่ียนครูใหเปนโคช เพื่อพัฒนาและ

เตรียมความพรอมในการพัฒนาผูสอน และ

เสริมสรางเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนการ

สอน ตามแนวคิดเปล่ียนครูเปนโคช เปล่ียน

รูปแบบการศึกษาจากรูปแบบ เดิมๆ สูรูปแบบ

ใหม  โดยเนนการสอนรูปแบบของการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 โดยตองเนนใหผูเรียนได

ศึกษาลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองเพื่อใหเกิด

องคความรูสามารถพัฒนาผูเรียน มีอาจารยที่

เขารวมกิจกรรม จำนวน 300 คน และผลการ

ประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิตได 

4.52 คะแนน 

สสว.  

3. เสริมสรางคุณลักษณะ 4 14.โครงการสงเสริม ผลการประเมินบัณฑิตนัก 4 คะแนน 4.52 คะแนน มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการจัดโครงการ               คณะ/กอง  
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563  

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ประการ ตามพระราโชบาย 

และทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 

- สงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมี

คณุลักษณะ 4 ประการ ตาม

พระราโชบาย 

การพัฒนาบัณฑิตใหมี

คณุลักษณะ 4 

ประการ ตามพระรา

โชบาย 

ปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต เสริมสรางคุณลักษณะ 4 ประการตามพระรา

โชบายและทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 เพื่อ 

ใหนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใหมี

ความรูความเขาใจในคุณลักษณะ 4 ประการ

และทักษะในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำ

ความรูไปประยุกตใชในสถานศึกษานักศึกษา

ปฏิบัติระหวางเรียน เม่ือวันที่ 15 ม.ค. 2563 

โดยมีนักศึกษาเขารวมโครงการจำนวน 922 

คน มีผูผานการทดสอบความรูรอยละ 87 และ

มีรายงานการนำไปใชรอยละ 95 

ทั้งน้ี มีบางกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการได

เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 ทำให

หนวยงานตองคืนงบประมาณ 

พัฒนา

นักศึกษา/

สำนักศิลปะ 

- ปรับปรุงรายวิชาการศึกษา

ทั่วไปใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงของโลกและสังคม 

15.โครงการปรับปรุง

หลักสูตรหมวด

การศึกษาทั่วไปให

สอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงของโลก

และสังคม 

หลักสูตรใหมในระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไปที่

สอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนาประเทศ 

3 

หลักสูตร 

0 อยูระหวางการดำเนินงานตอในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

สสว.  

- จัดกิจกรรมการเรียนรูที่

เสริมสรางอัตลักษณ “พอเพียง 

มีวินัย สุจริต จิตอาสา” และ

16.โครงการ

เสริมสรางอัตลักษณ 

“พอเพียง มีวินัย 

ผลการประเมินบัณฑิตนัก

ปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต 

4 คะแนน 4.52 คะแนน มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่เสริมสรางอัตลักษณ “พอเพียง มีวินัย 

สุจริต จิตอาสา” และเสริมสรางทักษะและ

คณะ/กอง

พัฒนา

นักศึกษา/

 



 

 

 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563  

79 

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 
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ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เสริมสรางทักษะและจิตสำนึก

ในการพัฒนาทองถิ่น 

สุจริต จิตอาสา" จิตสำนึกในการพัฒนาทองถิ่น สำนักศิลปะ 

- บูรณาการการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การแกปญหาที่

ซับซอน การสรางนวัตกรรม 

ทักษะการส่ือสารและการ

ทำงานรวมกัน 

17.โครงการสงเสริม

การบูรณาการการคิด

อยางมีวิจารณญาณ 

การแกปญหาที่

ซับซอน การสราง

นวัตกรรม ทักษะการ

ส่ือสารและการทำงาน

รวมกันทุกรายวิชา 

นักศึกษาผานการทดสอบ

สมรรถนะ 

รอยละ 80 100 คณะวิทยาการจัดการไดดำเนินโครงการ

สงเสริมการบูรณาการการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การแกปญหาที่ซับซอน การ

สรางนวัตกรรม ทักษะการส่ือสารและการ

ทำงานรวมกันทุกรายวิชา สงผลใหนักศึกษาที่

สอบผาน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา 

จำนวน 566 คน นักศึกษาที่เขาสอบ Exit 

Exam จำนวน 566 คน คิดเปนรอยละ 100 

วิทยาการ

จัดการ 

 

- สงเสริมใหมีการประกวด

รางวัลนวัตกรรมทุกศาสตร 

18.โครงการ 

NPRUInnovation 

Awards 

จำนวนผลงานที่สงเขา

ประกวด 

24 ผลงาน 26 ผลงาน มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไดดำเนินโครงการ 

NPRUInnovation Awards และมีผลงานที่สง

เขาประกวด ดังน้ี 

1. การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการ

สินคาคงคลังบนแอนดรอยด 

2. ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ดวยเทคโนโลยี LoRaWAN 

3. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบเฝา

ระวังและพิทักษผืนปาดวยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

4. ระบบการตรวจสอบความขุนใสของน้ำบน

วิทยาศาสตร  
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด กรณีศึกษาศูนย

ฝกศาสตรพระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

5. หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 

เรื่อง ระบบสุริยะ EPUB 3 Standard 

Electronic Book ,Title Solar System 

6. ระบบตรวจสอบคา pH ของน้ำในการเล้ียง

กุง กรณีศึกษา บอกุงลุงงานpH Water 

Indicator Systems for Shrimping Farms, 

Case Study: Lung Ngang's Shrimp Farm 

7. การพัฒนาผลิตภัณฑผักบุงแผนปรุงรสจาก

สวนเหลือทิ้งทางการเกษตร 

8. การพัฒนาผลิตภัณฑเคกสปนจกะทิทดแทน

เนยสด 

9. ผลิตภัณฑกาแฟแทคั่วบดผสมเมล็ดถั่ว

เหลืองคั่วบด 

10. สูงวัย บีบ ปรับ ขยับหลังElderly, 

squeeze, move back 

11. นวัตกรรมเครื่องชวยเดินพรอมที่น่ัง

สำหรับผูสูงอายุ 

12. นวัตกรรมถังปนบำบัดสุขภาพ 

13. โครงการระบบดับเพลิงในหองเครื่องยนต
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รถตัดออย 

14. Slide Matrix Pre Fire Plan 

15. โครงการ การยศาสตรเพื่อการทำงาน 

16. การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการ

เรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เรื่อง โปรแกรม 

Scratch สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

6 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธ์ิอุปถัมภ) 

17. การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการ

เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจ๊ิกซอว เรื่อง 

อาหารหลัก 5 หมู สาหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริง

ฤทธ์ิอุปถัมภ) 

18. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 

TGT เรื่อง คำสุภาพ สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริง

ฤทธ์ิอุปถัมภ) 

19. การพัฒนาเกม 2 มิติ เพื่อเสริมสรางรูรัก

ความสามัคคีในสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

The development of2D games to 

enhance unity in multimedia 
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technology 

20. การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ อาคาร

คอมพิวเตอรประยุกตโดยใชเทคโนโลยีเสมือน

จริง The Development media Using to 

promote Computer building with 

Virtual Reality technology 

21. ส่ือประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดยใชเทคโนโลยีเสมือนจริงMedia 

of Nakhon Pathom Rajabhat University 

using virtual reality technology. 

22. การพัฒนาระบบคำนวณปริมาตรพื้นที่

ดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 

23. ไมเทาแจงเตือนส่ิงกีดขวางสำหรับผูพิการ

ทางสายตา 

24. ระบบการส่ังอาหารรวมกันสำหรับราน

ชาบูShabuSE: A collaborative shabu 

ordering system 

25. ระบบจัดการขอมูล และขายอุปกรณ

โนตบุก FixDi: A notebook repairing 

service information system 

26. de Something Cakery ขายเคก

ออนไลน 
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ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

- สงเสริมการเปน

ผูประกอบการใหกับนักศึกษา

และสนับสนุนนักศึกษาที่มี

ศักยภาพใหเปน Startup 

19.โครงการ NPRU  

Start up Camp 

นักศึกษา/บัณฑิต/อาจารย

ที่เขารวมโครงการ 

300 ราย 230 ราย มหาวิทยาลัยฯ โดยศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ได

ดำเนินโครงการกิจกรรมคาย “NPRU 

Startup Idea Camp” ณ ธีรมา คอทเทจ                  

รีสอรท ตำบลสวนผ้ึง อำเภอสวนผ้ึง จังหวัด

ราชบุรี รุนที่ 1  

ระหวางวันที ่12-14 มกราคม 2563 ผูเขารวม

โครงการ จำนวน 114 คน รุนที่ 2 ระหวาง

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2563 จำนวน 116 

คน รวม 230 ราย   

บางกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการได

เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 

UBI  

- เสริมสรางและบูรณาการ  

การจัดการเรียนรูใหนักศึกษามี 

Digitalization & Digital Skills 

ยกระดับ English Proficiency 

skill และภาษาที่ 3 

20.โครงการเสริมสราง

และบูรณาการการ

จัดการเรียนรูให

นักศึกษามี 

Digitalization & 

Digital Skills 

ยกระดับ English 

Proficiency skill 

และภาษาที่ 3 

บัณฑิตที่มีทักษะ

ภาษาอังกฤษที่ผานเกณฑ 

รอยละ 18 รอยละ 9.44 เน่ืองจากสถานการณเสริมสรางและบูรณาการ

การจัดการเรียนรูใหนักศึกษามี Digitalization 

& Digital Skills ยกระดับ English 

Proficiency skill และภาษาที่ 3 

ในบางกิจกรรมไมสามารถดำเนินการได

เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 ทำให

หนวยงานตองคืนงบประมาณ 

คณะ/สำนัก

คอมฯ/สถาบัน

ภาษา 

 

- พัฒนา online education 21.โครงการพัฒนา รายวิชาที่สอน/จัดทำส่ือ 25 29 มหาวิทยาลัยฯ มีรายวิชาที่สอน/จัดทำส่ือการ สำนักคอมฯ  
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สนับสนุนใหอาจารยสอนและ

จัดทำส่ือการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ/จัดทำบทเรียน

ออนไลน/คลังขอสอบ 

online education 

สนับสนุนใหอาจารย

สอนและจัดทำส่ือการ

สอนเปน

ภาษาอังกฤษ/จัดทำ

บทเรียนออนไลน/คลัง

ขอสอบ 

การสอนเปน

ภาษาอังกฤษ/บทเรียน

ออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา รายวิชา สอนเปนภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน/คลัง

ขอสอบ ในปงบประมาณ 2563 จำนวน 29 

รายวิชา ดังน้ี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 6 

รายวิชา ไดแก 

1) 1541104 การเขียน  

2) 1542106 ภาษาไทยสำหรับการส่ือสารใน

องคกร 

3) 2913242 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร

ทางการทองเที่ยว 

4) 1571600 ระบบเสียงภาษาจีน  

5) 2063302 การเรียบเรียงเสียงประสาน

สำหรับวงดนตรี 

6)  1552611 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจา

ทางธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 13 

รายวิชา ไดแก 

1) 7151401 คณิตศาสตรดีสครีต 

2) 7193706 การสรางภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ 

3) 7132401 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรแบบเสมือน  

4) 6501212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  
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5) 5524503 วิศวกรรมการจราจร 

6) 7151501 องคประกอบและ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

7) 7113407 การวิเคราะหและออกแบบ

เครือขาย  

8) 7113408 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

คอมพิวเตอร 

9) 7113205 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 

10) 7203607 ระบบเครือขายเฉพาะที่  

11) 7113409 ระบบเครือขายเฉพาะที่  

12) 7113412 ระบบเครือขายทีซีพีไอพี  

13) 7112302 รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถ ุ

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 8 รายวิชา 

ไดแก 

1) 3531101 การเงินธุรกิจ  

2) 3651401 การจัดการทรัพยากรมนุษย  

3) 3541101 หลักการตลาด  

4) 3523302 การบัญชีภาษีอากร  

5) 8911102 ทฤษฎีส่ือสารมวลชน  

6) 8923506 ส่ือมวลชนสัมพันธเชิงกลยุทธ  
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7) 9933102 การส่ือขาวและรายงานขาว

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  

8) 8933407 เทคนิคการผลิต

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

คณะพยาบาลศาสตร จำนวน 2 รายวิชา 

ไดแก 

1) รายวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ 

2) ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการ

ผดุงครรภ 

- สนับสนุนการแลกเปล่ียน

นักศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มี

ความรวมมือ 

22.โครงการ

แลกเปล่ียนนักศึกษา 

ผลการประเมินบัณฑิตนัก

ปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต 

4 คะแนน 0 เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 ทำให

หนวยงานไมสามารถดำเนินโครงการไดและ

ตองคืนงบประมาณ 

สสว./

มนุษยศาสตร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  : ยกระดับคณุภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน 

เปาประสงค : สถานศึกษาไดรับการยกระดับคณุภาพการศึกษาและบัณฑิตครูท่ีเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตารางท่ี 14 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 2 กลยุทธ 18 โครงการ              

18 ตัวช้ีวัด สามารถบรรลเุปาหมายจำนวน 11 ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังแสดงในตาราง ตอไปน้ี 

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. สงเสริมการผลิตบัณฑิตครูที่

มีความรอบรู ความเช่ียวชาญใน

การจัดการเรียนรู และ

คุณลักษณะความเปนครู 

- ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร

และกระบวนการผลิตครูใหมี

สมรรถนะเปนเลิศ  เปนที่

ยอมรับดวย School 

Integrated  Learning 

1.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจัดการ

เรียนการสอนอิง

สมรรถนะ (ระยะที่ 2) 

ผูเขารวมอบรมมีความรู

ทางวิชาการดานการสอน

อิงสมรรถนะ 

รอยละ 80 

 

 รอยละ 80 

 

 

 ไดดำเนินการแลวในระยะที่ 1 สำหรับระยะที่ 

2 โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมเปน

การอบรมออนไลน  

คลัสเตอรคร ู  

2.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ Science 

Technology 

Engineering and 

Mathematics 

(STEM) 

ผูเขารวมอบรมมีความรู

ทางวิชาการดาน STEM 

รอยละ 80 

 

 

 

 รอยละ 80 

 

 

 

ดำเนินงานอบรมออนไลนใหกับอาจารยผูสอน

หลักสูตร                                 ครุ

ศาสตร เพื่อนำไปใชกับการจัดการเรียนการ

สอนออนไลนในเดือนมิถุนายน 2563  

คลัสเตอรคร ู  

3.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเขียน

โคด (Coding) 

ผูเขารวมอบรมมีความรู

ทางวิชาการดาน Coding 

รอยละ 80 

 

รอยละ 80 ดำเนินการเรียบรอยแลว โดยมีวิทยากรจาก 

สสวท. มาเปนผูใหความรูแกผูเขารับการอบรม  

คลัสเตอรคร ู  

4.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ Executive 

ผูเขารวมอบรมมีความรู

ทางวิชาการดาน 

รอยละ 80  รอยละ 80  ดำเนินงานอบรมออนไลนใหกับอาจารยผูสอน

หลักสูตร            ครุศาสตร  

คลัสเตอรคร ู  
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Functions (EF) Executive Function 

(EF) 

เพื่อนำไปใชกับการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนในเดือนมิถุนายน 2563  

5.โครงการติดตามผล

การปฏิบัติการ 

School Integrated 

Learning (SIL) 

ผูเขารวมอบรมไดรับการ

พัฒนาเสริมความรูทาง

วิชาการในการติดตามผล

การปฏิบัติการ School 

Integrated Learning 

(SIL) 

รอยละ 80  รอยละ 80  มีปรับเปล่ียนแผนการดำเนินงานโดยใชการ

ติดตามผลการปฏิบัติการแบบออนไลน  

คลัสเตอรคร ู  

- บมเพาะนักศึกษาครุศาสตร

ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณ

ความเปนครูและคุณลักษณะ 4 

ประการ 

6.โครงการสงเสริม

และสนับสนุนกิจกรรม

ตามสมรรถนะวิชาชีพ

ครูและคุณลักษณะ 4 

ประการ 

ผูเขารวมอบรมมีความรู

และสามารถประยุกตใช

จิตวิทยา การวัด 

ประเมินผล การวิจัยฯ 

และการมีทัศนคติที่

ถูกตองตอบานเมืองกับ

การจัดการเรียนการสอน

ได 

รอยละ 80 N/A เน่ืองจากกำหนดการดำเนินงานอยูในชวง

เดือน มีนาคม - เมษายน จึงไดรับผลกระทบ

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม

สามารถดำเนินการได  

คลัสเตอรคร ู  

- สงเสริมบัณฑิตครูใหสามารถ

ประยุกตใชหลักคุณลักษณะ 4 

ประการ เพื่อการจัดการเรียนรู

และพัฒนาผูเรียนใน

สถานศึกษาของตน 

7.โครงการพัฒนา

นักศึกษาในการ

ประยุกตใชหลัก

คุณลักษณะ 4 

ประการในการ

ปฏิบัติการ School 

ผูเขารวมอบรมมีความรู

และสามารถนำองคความรู

ไปประยุกตใชใน

สถานศึกษาที่นักศึกษาฝก

ปฏิบัติระหวางเรียน 

รอยละ 80  N/A   เน่ืองจากกำหนดการดำเนินงานอยูในชวง

เดือน มีนาคม-เมษายน จึงไดรับผลกระทบ

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม

สามารถดำเนินการได  

คลัสเตอรคร ู  
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Integrated Learning 

(SIL) 

- กำหนดมาตรฐานความรูของ

นักศึกษาครุศาสตรแตละช้ันป 

สงเสริมและพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู พรอมทั้งกำกับและ

ติดตามใหเกิดผลการเรียนรู

เปนไปตามมาตรฐานความรูทั้ง

ในดานคุณลักษณะความเปนครู 

ทักษะวิชาชีพครู และศาสตร

สาขาวิชา 

8.โครงการพัฒนา

ความรู ทักษะทาง

วิชาชีพครูของ

นักศึกษาตาม

มาตรฐานความรูที่

กำหนดแตละช้ันป 

จำนวนนักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิตเขารวม

กิจกรรม 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 รอยละ 80 

 

 

 

1. คณะครุศาสตร มีการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหมสาขาวิชาชีพครู ประจำปการศึกษา 2563 

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจในการปฏิบัติตนตอการ

เปนนักศึกษาวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 

เม่ือวันที่ 8 ก.ค. 2563 

2. สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร 

มีการจัดโครงการฝกปฏิบัติการวิชาชีพครูขั้น

พื้นฐานและการสอนในสถานศึกษา เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการปฏบิัติงานครูทั้ง

ดานการสอน การปฏิบัติงานอ่ืนๆของ

นักศึกษา เม่ือวันที่ 20 - 24 ม.ค. 15 - 17 22 

- 23 29 - 30 ส.ค. 2563 ณ โรงเรียนประถม

ฐานบิน กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี

นักศึกษาเขารวมทั้งส้ิน 160 คน ผานเกณฑ

การประเมินจำนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 

90.1 

คลัสเตอรคร ู  

 9.โครงการพัฒนา 

และสงเสริม

คุณลักษณะความเปน

จำนวนนักศึกษาครูมี

สมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพที่กำหนด 

รอยละ 75  รอยละ 75  1. คณะครุศาสตร ไดดำเนินการจัดโครงการ 

มรน.  รวมใจ สานสายใยบูชาครู 2563  

เพื่อใหมีความเขาใจเก่ียวกับความสำคัญของ

คลัสเตอรคร ู  
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ครู จิตวิญญาณความ

เปนครู และศาสตร

สาขาวิชา 

อาชีพกับการพัฒนาทองถิ่น ใหเห็น

ความสำคัญของครูและอาชีพครู เม่ือวันที่ 16 

ม.ค. 2563 โดยมีผูเขารวมจำนวน 878 คน   

 10.โครงการกำกับ

ติดตามผลการเรียนรู

ตามมาตรฐานความรู

ของนักศึกษาวิชาชีพ

คร ู (Formative and 

Summative) 

จำนวนนักศึกษาครูมี

สมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพที่กำหนด 

รอยละ 75  รอยละ 87  1. คณะครศุาสตร ไดดำเนินการจัดโครงการ

เสริสรางคุณลักษณะ 4 ประการตามพระรา

โชบายและทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 เพื่อ 

ใหนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มี

ความรูความเขาใจในคุณลักษณะ 4 ประการ

และทักษะในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำ

ความรูไปประยุกตใชในสถานศึกษานักศึกษา

ปฏิบัติระหวางเรียน เม่ือวันที่ 15 ม.ค. 2563 

โดยมีนักศึกษเขารวมโครงการจำนวน 922 คน 

มีผูผานการทดสอบความรูรอยละ 87 และมี

รายงานการนำไปใชรอยละ 95 

คลัสเตอรคร ู  

- สงเสริมการพัฒนาตนเอง

ของนักศึกษาครู โดยนอมนำ

ศาสตรพระราชามาประยุกตใช 

11.โครงการบูรณาการ

ศาสตรจากฟาสูการ

พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนในช้ัน

เรียน 

1. จำนวนนักศึกษาเขา

รวมกิจกรรม 

 

รอยละ 80 

 

 N/A  เน่ืองจากกำหนดการดำเนินงานอยูในชวง

เดือน มีนาคม-เมษายน จึงไดรับผลกระทบ

จากสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 

จึงไมสามารถดำเนินการได  

คลัสเตอรคร ู  

2. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา

และพฒันาบุคลากรทาง

การศึกษา 

12.โครงการยกระดับ

คณุภาพสถานศึกษา

และพฒันาบุคลการ

จำนวนโรงเรียนที่เขารวม

โครงการเปนไปตาม

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร

รอยละ 

100 

 

 รอยละ 100 

 

 

คณะครุศาสตรมีการดำเนินการโครงการ

ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาบุคล

การทางการศึกษาทั้งระบบในเขตพื้นที่บริการ

คลัสเตอรคร ู  
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- รวมพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาทั้งระบบตามจุดที่

ควรพัฒนา 

ทางการศึกษาทั้ง

ระบบในเขตพื้นที่

บริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

- การแกไขปญหาการ

จัดการศึกษาศึกษา

และคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก ใน

สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ

การพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนที่

เขารวมโครงการตามความตองการของ

โรงเรียน ใหความรู ความเขาใจ แลกเปล่ียน

เรียนรูในโครงการตางๆ โดยมีการดำเนินงาน

ออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี 

1. ระยะที่ 1 แบงออกเปน 5 กิจกรรม ไดแก  

1.1 กิจกรรม : กิจกรรมการประเมินโครงการ

เพื่อรับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม 

(รอบส่ี) วันที่ 18-19 ,22,24 พ.ค. 63 และ 4-

5 มิ.ย. 63 

1.2 กิจกรรม : การจัดการเรียนรูและการ

ออกแบบกิจกรรม/ส่ือ สำหรับครูปฐมวัย วันที่ 

20-21,27-28 พ.ค. 63 และ11-12 มิ.ย. 63 

1.3 กิจกรรม : แนวทางการจัดการเรียนการ

สอนวิชาการศึกษาคนควาและสรางองค

ความรู (IS) วันที่ 21-22 พ.ค. 63 และ 25-26 

มิ.ย. 63 

1.4 กิจกรรม : การพัฒนาหลักสูตรและการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูสำหรับผูเรียน 

วันที่ 14-15 พ.ค. 63 และ 25-26 มิ.ย. 63 
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การบรรลุ

เปาหมาย 

1.5 กิจกรรม : การจัดทำแผนพัฒนา

สถานศึกษาตามแนวทางอิงสมรรถนะเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา วันที่ 14-15 พ.ค. 

63 และ 4-5,16-17 มิ.ย. 63 

2. ระยะที่ 2 แบงออกเปน 9 กิจกรรมไดแก 

2.1 กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning วันที่ 14-15,19-20,26-

27,28-29 พ.ค. 63 และ 11-12 มิ.ย. 63 

2.2 กิจกรรม : การออกแบบการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตรสำหรับครูประถมศึกษา 

วันที่ 18-19,22-23 พ.ค. 63 และ 11-12 มิ.ย. 

63 

2.3 กิจกรรม : การพัฒนาการวัดและ

ประเมินผลเพื่อนำไปใชในการจัดการเรียนการ

สอนสำหรับครู วันที่ 15-16,23-24 พ.ค. 63 

2.4 กิจกรรม : การพัฒนาสมรรถนะการใช

เครือ่งมือทางจิตวิทยาแนะแนวเพื่อการทำงาน 

ตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน วันที่ 25-26 

พ.ค. 63 

2.5 กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนโดยใช

เกมสออนไลน วันที่ 8-12,15-19 มิ.ย. 63 

2.6 กิจกรรม : การสรางเครื่องมือวัดทักษะ
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เปาหมาย 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการพัฒนา

คลังขอสอบ วันที่ 24 -25 มิ.ย. 63 

2.7 กิจกรรม : การแนะแนวอาชีพสำหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 

17-18,22-23 มิ.ย. 63 

2.8 กิจกรรม : การบูรณาการศาสตรพระราชา

กับการจัดการเรียนการสอนโดยใช

กระบวนการ PLC วันที่ 20-21,31 พ.ค. 63 

และ 1 มิ.ย. 63 

2.9 กิจกรรม : การใชกระบวนการ PLC สูการ

วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา วันที่ 16-

17,27-28 พ.ค. 63 และ 4-5,11-12 มิ.ย. 63 

โดยมีโรงเรียนที่เขารวมอาทิเชน โรงเรียนวัด

ปลักไมลาย โรงเรียนบานแจงงาม โรงเรียนวัด

ปทุมทองสุทธาราม โรงเรียนวัดดอนยายหอม 

โรงเรียนวัดไรแตง โรงเรียนบานคลองตัน 

โรงเรียนเอกมัย โรงเรียนบานสามัคคี เปนตน 

 13.โครงการแกไข

ปญหาการจัด

การศึกษาศึกษาและ

คณุภาพการศึกษา

จำนวนโรงเรียนที่เขารวม

โครงการเปนไปตาม

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ

รอยละ 

100 

 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 คณะครุศาสตรมีการจัดโครงการแกไขปญหา

การจัดการศึกษาศึกษาและคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแกไข

คลัสเตอรคร ู  
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เปาหมาย 

โรงเรียนขนาดเล็ก ใน

สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

การพัฒนาทองถิ่น 

 

  ปญหาการจัดการศึกาษาและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ

ตามความตองการของโรงเรียน ใหความรู 

ความเขาใจ แลกเปล่ียนเรียนรู โดยแบงเปน 2 

ระยะ ดังน้ี 

1. ระยะที่ 1 จำนวน 2 กิจกรรม ไดแก 

1.1 กิจกรรมการพัฒนาการวัดและประเมิน

เพื่อนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน

สำหรับครู วันที่ 21-22 พ.ค. 63 และ 15-16 

มิ.ย. 63 

1.2 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะการใช

เครื่องมือทางจิตวิทยาแนะแนวเพื่อการทำงาน

ตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน วันที่ 27 - 28 

พ.ค. 63 และ 3-4,24-25 มิ.ย. 63 

2. ระยะที่ 2 จำนวน 5 กิจกรรมไดแก 

2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning วันที่ 11-12,21-22 พ.ค. 

63 และ 4-5,15-16 มิ.ย. 63 

2.2 กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการจัดการ

เรียนการสอนคณิตศาสตรสำหรับครู

ประถมศึกษา วันที่ 11-12 พ.ค. 63 และ 15-

16 มิ.ย. 63 
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2.3 กิจกรรมการบูรณาการศาสตรพระราชา

กับการจัดการเรียนการสอนโดยใช

กระบวนการ PLC วันที่ 11-14,22-23 พ.ค. 

63 และ 16-17,18-19 มิ.ย. 63 

2.4 กิจกรรมการใชกระบวนการ PLC สูการ

วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา วันที่ 18-

19,25-26 พ.ค. 63 และ 8-9,14-15 มิ.ย. 63 

2.5 กิจกรรมการสรางเครื่องมือวัดทักษะและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการพัฒนาคลัง

ขอสอบ วันที่ 19-20 พ.ค. 63 

โดยมีโรงเรียนที่เขารวมโครงการอาทิเชน 

โรงเรียนบานหนองขาหยั่ง โรงเรียนบานหลัก

เมตร โรงเรียนบานหนองพงเล็ก โรงเรียนบาน

หนองหินโรงเรียนวัดลาดปลาเคา โรงเรียน

บานหนองเขมร เปนตน 

 14.โครงการสนับสนุน 

DLTV เพื่อแกไข

ปญหาขาดแคลนครู

ใหกับโรงเรียนขนาด

เล็ก 

จำนวนโรงเรียนที่เขารวม

โครงการเปนไปตาม

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ

การพัฒนาทองถิ่น 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 N/A  เน่ืองจากกำหนดการดำเนินงานอยูในชวง

เดือน มีนาคม-เมษายน จึงไดรับผลกระทบ

จากสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 

จึงไมสามารถดำเนินการได  

คลัสเตอรคร ู  

 15.โครงการยกระดับ จำนวนโรงเรียนที่เขารวม รอยละ  รอยละ 100 คณะครุศาสตร ไดดำเนินการจัดโครงการ คลัสเตอรคร ู  
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ผลการ 

ดำเนินงาน 
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การเรียนรูดานการ

อานการเขียนและการ

วิเคราะหของนักเรียน

ในระดับการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

โครงการ 100 

 

 

 

ยกระดับการเรียนรูดานการอานการเขียนและ

การวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหครูผูเขารวมการ

อบรมสามารถนำความรูไปพัฒนาการอาน 

เขียน และวิเคราะหใหกับผูเรียนที่รับผิดชอบ

ได และยกระดับพัฒนาการดานการอาน เขียน 

และวิเคราะหของผูเรียนใหสูงขึ้น โดยแบง

ออกเปน 2 ระยะ คือระยะที่ 1 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการผลิตส่ือเพื่อ

สงเสริมการอาน เขียน สะกดคำระดับ

ประถมศึกษา ระหวางวันที่ 11-12,28-29 

พ.ค. 63 และ 8-9,22-23 มิ.ย. 63  

และระยะที่ 2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง เทคนิคการผลิตส่ือเพื่อสงเสริมการอาน 

เขียน สะกดคำระดับประถมศึกษา ระหวาง

วันที่ 15-16,21-22,25-26 พ.ค. 63 และ 17-

18 มิ.ย. 63 

โดยมีโรงเรียนที่เขารวมโครงการอาทิเชน 

โรงเรียนวัดลาดหญาไทร โรงเรียนวัดเลาเตา 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย โรงเรียนบานทุง

นอย โรงเรียนอนุบาลชองลม โรงเรียนวัดหุบ

รัก โรงเรียนวัดหนองเสือ เปนตน 
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ผลการ 

ดำเนินงาน 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ
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 16.โครงการคลัง

ขอสอบวัดแววความ

เปนครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

   เน่ืองจากกำหนดการดำเนินงานอยูในชวง

เดือน มีนาคม-เมษายน จึงไดรับผลกระทบ

จากสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 

จึงไมสามารถดำเนินการได  

คลัสเตอรคร ู  

- สงเสริมและพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับ

สมรรถนะครูประจำการ  

โดยเฉพาะศิษยเกา และบม

เพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับ

กับสภาวการณที่เปล่ียนแปลง 

17.โครงการพัฒนา

บุคลากรทาง

การศึกษา และ

ยกระดับสรรถนะครู

ประจำการ 

- การแกไขปญหาการ

จัดการศึกษาศึกษา

และคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก ใน

สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จำนวนบุคลากรทาง

การศึกษา ศิษยเกา และ

บุคบากรอ่ืนที่สนใจเขารับ

การอบรม 

 

รอยละ 80 

 

 

 

N/A  เน่ืองจากสถานการณแพรระบาดของ 

COVID-19 จึงไดดำเนินการจัดกิจกรรมแลว

บางสวน/ และอยูระหวางดำเนินการใหแลว

เสร็จ  

คลัสเตอรคร ู  
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

- สงเสริมการพัฒนาโรงเรียนใน

พระราชดำริและโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

18.โครงการบริการ

วิชาการตามแนว

พระราชดำริและ

โรงเรียนภายใต

โครงการกอง

ทุนการศึกษาในพื้นที ่

อำเภอดานชาง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

- การแกไขปญหาการ

จัดการศึกษาศึกษา

และคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก ใน

สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. จำนวนโรงเรียนที่ไดรับ

การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาตามความ

ตองการของโรงเรียน 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 N/A   เน่ืองจากสถานการณแพรระบาดของ 

COVID-19 จึงไดดำเนินการจัดกิจกรรมแลว

บางสวน/ และอยูระหวางดำเนินการใหแลว

เสร็จ  

สถาบันวิจัย  

 

 

 



 

 

 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  : ยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

เปาประสงค : ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ภายใตวัฒนธรรมความเปนไทย และสามารถปรับตัวเทาทัน

การเปลีย่นแปลงของโลก 

ตารางท่ี 15 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 2 กลยุทธ 10 โครงการ               

10 ตัวช้ีวัด สามารถบรรลุเปาหมายจำนวน 9 ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังแสดงในตาราง ตอไปน้ี 

 

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. สงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ

ชุมชนในดานการเกษตร อาหาร 

และการทองเที่ยว 

- สงเสริมการสรางคุณภาพและ

มาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารปลอดภัย 

1.การพัฒนา

ผลิตภัณฑสินคา

เกษตร อาหารและ

ยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน

ทองถิ่น 

ผลิตภัณฑทางเกษตร 

อาหารที่ไดรับการ

สงเสริม/พัฒนา 

5 

ผลิตภัณฑ 

5 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑทางเกษตร อาหารที่ไดรับการ

สงเสริม/พัฒนา 5 ผลิตภัณฑ  

สถาบันวิจัย/ 

คลัสเตอร

เกษตร 

 

2.การพัฒนา

ฐานขอมูลสมโอ                  

พืชเศรษฐกิจจังหวัด

นครปฐม 

ระบบฐานขอมูล 1 ระบบ 1 ระบบ มีฐานขอมูลสมโอ พืชเศรษฐกิจจังหวัด

นครปฐม และพฒันาระบบ QR Code ของ

ผูประกอบการ  

สถาบันวิจัย/ 

คลัสเตอร

เกษตร 

 

- สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่ม

ดวยการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรและการพัฒนา    

3.โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน

ทองถิ่น 

ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่

ไดรับการพัฒนาและ

ยกระดับ  

5 

ผลิตภัณฑ 

25 ผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาและ

ยกระดับ จำนวน 25 ผลิตภัณฑ  

สถาบันวิจัย  



 

 

100
 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563  

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

บรรจุภัณฑ 

- สนับสนุนการสรางและปรับ

ใชองคความรูเพื่อการยกระดับ

ศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน 

4.โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

จำนวนครัวเรือน/หมูบาน

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขา

มาใหความรู และรวม

พัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได 

100 

ครัวเรือน 

101  

ครัวเรือน 

หมูบานที่มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนาเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไข

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได 

จำนวน 101 ครัวเรือน 

สถาบันวิจัย / 

คลัสเตอร

เกษตร 

 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

- สงเสริมการดูแลสุขภาพ

ตนเองของผูสูงอายุ และสราง

จิตอาสาดูแลผูสูงอายุในพื้นที่

เปาหมาย 

5.โครงการสงเสริมการ

ดูแลสุขภาพตนเอง

ของผูสูงอายุและการ

สรางจิตอาสาการดูแล

ผูสูงอายุในพื้นที่ 

ชุดความรูการดูแล

ผูสูงอายุกลุมเปราะบาง

หรือกลุมที่มีความตองการ

เฉพาะ 

1 ชุด

ความรู 

1 ชุดความรู มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะพยาบาลศาสตรได

ดำเนินโครงการสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง

ของผูสูงอายุและการสรางจิตอาสา การดูแล

ผูสูงอายุในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

และไดชุดความรูการดูแลผูสูงอายุกลุม

เปราะบางหรือกลุมที่มีความตองการเฉพาะ 

จำนวน 1 ชุดความรู 

คณะพยาบาล  

3. อนุรักษ สงเสริม พัฒนา

ส่ิงแวดลอม และติดอาวุธทาง

ปญญา เพื่อสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของชุมชนทองถิ่นและ

สรางพลเมืองที่ดีของสังคม 

- อนุรักษ สงเสริม และพัฒนา

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติที่เก้ือกูล

ตอคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน

6.โครงการอนุรักษ 

สงเสริมและพัฒนา

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ

ในชุมชนทองถิ่น 

จำนวนพื้นที่ที่ไดรับการ

พัฒนา 

4 พื้นที่ 4 พื้นที่ มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินโครงการอนุรักษ 

สงเสริมและพัฒนาส่ิงแวดลอมธรรมชาติใน

ชุมชนทองถิ่น โดยมีจำนวนพื้นที่ที่ไดรับการ

พัฒนา 4 พื้นที่ ไดแก 1.ชุมชนวัดวังตะกู                   

2.ชุมชนโพรงมะเดื่อ 3.ชุมชนวัดหทัยนเรศวร           

4.ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย                        

วัดพระปฐมเจดียฯ (ชุมชนวัดพระปฐมเจดีย) 

สำนักศิลปะ  



 

 

 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ทองถิ่น 

- เสริมสรางทัศนคติที่ดีและ

ถูกตอง เปนพลเมืองที่ดีของ

บานเมือง “การเปนพลเมืองดี 

คือ เห็นอะไรที่จะทำเพื่อ

บานเมืองก็ตองทำ เชน งานจิต

อาสา งานบำเพ็ญประโยชน 

งานสาธารณกุศล ใหทำดวย

ความมีน้ำใจ และความเอ้ือ

อาทรตอกันและกัน”                     

(พระราโชบายฯ สมเด็จของ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) 

7.โครงการสงเสริม

ความรัก ความสามัคคี 

ความเขาใจในสิทธิ

หนาที่ของตนเองและ

ผูอ่ืนภายใตพื้นฐาน

ของสังคม

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

 

จำนวนผูเขารวมโครงการ

ที่เก่ียวกับการนอมนำ 

พระราโชบายดานจัด

การศึกษาเพื่อเสริมสราง

คุณลักษณะคนไทยที่พึง

ประสงคทั้ง 4 ประการสู

การปฏิบัติในพื้นที่บริการ

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จำนวนนักศึกษาที่เขารวม

ไดรับการสงเสริมความ

เขาใจ ในความรักความ

สามัคคี ความมีระเบียบ

วินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของ

ตนเองและผูอ่ืน และ

สมัครเปนจิตอาสาเพิ่มขึ้น 

ผูเขารวม

โครงการ 

1,000 คน 

 

 

ผูเขารวม

โครงการ 

1,100 คน 

 

พื้นที่ดำเนินการ ประกอบดวย พื้นที่ 7 อำเภอ

ของจังหวัดนครปฐม และ 1 อำเภอของ

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีชุมชนกลุมเปาหมาย 

จำนวน 23 ชุมชน 1 

ผลลัพธของโครงการ 

1.ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจ

สิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืนมากยิ่งขึ้น  

2.เกิดกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความรัก  

ความสามัคคี รวมทั้งความเคารพเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการ

บำเพ็ญประโยชนดวย “จิตอาสา” รวมกัน 

3.เกิดชุมชนตนแบบที่เปนแหลงเรียนรูดานการ

สรางเสริมความรักความสามัคคี เชน ชุมชน

หมูบานสหพร (กลุมออเจาพุทธมณฑล)  

ชุมชนวัดวังตะกู ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย วัดพระปฐมเจดีย ชุมชนบานหนอง

หัวชาง และชุมชนโพรงมะเดื่อ เปนตน 

4.ไดรูปแบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

คือ การใชพลังบวร (บาน วัด โรงเรียน/

สถานศึกษา) ในการขับเคล่ือนความสามัคคีใน

สำนักศิลปะฯ  
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  
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.ศ. 2563  

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ชุมชน   

 

8. โครงการสงเสริม

ความรวมมือดาน

กิจกรรมเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย

รวมกับชมรมคนรักใน

หลวงจังหวัดนครปฐม 

ระดับความสำเร็จของ

โครงการ 

5 5 มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการจัดโครงการ

สงเสริมความรวมมือดานกิจกรรมเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยรวมกับ

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม เม่ือ วันที่ 

29 ตุลาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมรวมพลังชาว

นครปฐมเทิดทูนชาติ ศาสน กษัตริย โดยใชช่ือ

กิจกรรม “นครปฐม” ปฐมนครแหงความ

จงรักภักดี โดยมีประชาชน นักศึกษา พรอมใจ

กันแตงกายสวมเส้ือสีเหลืองเปนการแสดง

สัญลักษณกวา 1,500 คน ณ สนามฟุตบอล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในกิจกรรมมี

การนิมนตพระสงฆสวดมนตภาวนาจิตเพื่อ

สวัสดิมงคลแดชาติ ศาสน กษัตริย และกลาว

สุนทรพจนนอมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ

สถาบันพระมหากษัตริย ประกาศเจตนารมณ

เทิดทูนสถาบัน และยื่นหนังสือตอผูวาราชการ

จังหวัดนครปฐม กอนจะรวมกันรองเพลงชาติ 

และเพลงสรรเสริญพระบารมี และโบกธงชาติ  

สำนักศิลปะฯ  

9. โครงการสืบสาน

ประเพณีวันสำคัญของ

ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80 รอยละ 85 มหาวิทยาลัยฯ  ไดด ำเนิน กิจกรรมเฉลิม               

พระเกียรติ  เน่ืองในโอกาสวันเฉ ลิมพระ

สำนักศิลปะฯ  
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย 

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

“รอยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค

รา ชั นย ” เ ม่ื อ วันที่  24 กรกฎ าคม  2563                

พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เปน

ป ระ ธาน ใน กิจกรรม โด ย มีน ายช าญ น ะ                 

เอ่ียมแสง ผู ว าราชการจังห วัดนครปฐม 

อธิการบดีและผูแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทั่ วป ระ เท ศ  จ ำน วน  38 แห ง  นั ก เรี ย น 

นักศึกษา และประชาชน เขารวมกิจกรรม ณ 

หองประชุมปนเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม รวมกับกรมการสัตวทหารบก 

นักเรียนเตรียมทหารรุน 28 จิตอาสา 904 

จังหวัด นครปฐม และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 

ยังได จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ  

มอบกลาพันธุพืชสวนครัว และเครื่องอุปโภค 

บริ โภค ชวยเหลือผู ได รับผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ใหกับประชาชนในชุมชนพื้นที่ 

โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ไดแก ตำบลวังตะกู 

ตำบลนครปฐม และตำบลหนองปากโลง 
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
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การบรรลุ

เปาหมาย 

ชุมชนรอบกรมการสัตวทหารบก ได แก  

เทศบาลตำบลธรรมศาลา เทศบาลตำบลสาม

กระบือเผือก เทศบาลตำบลบอพลับ รวม

ทั้งส้ิน 2,000 ครัวเรือน 

- สนับสนุนการนำเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาใชในการ

บริหารจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ 

โดยจัดทำฐานขอมูลของพื้นที่

บริการ เพื่อใชเปนเครื่องมือชวย

ตดัสินใจในการวางแผนพัฒนา

ทองถิ่นตามบทบาทและ

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

10.โครงการพัฒนา

ระบบขอมูลตำบล

จังหวัดนครปฐม 

 

จำนวนตำบลที่ไดรับการ

พัฒนาระบบขอมูลตำบล 

20 ตำบล N/A โครงการพัฒนาระบบขอมูลตำบลจังหวัด

นครปฐม ไมสามารถจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ

อาจารย และบุคลากรของ อปท.  

ในการจัดทำระบบขอมูลตำบลได เน่ืองจาก

เกิดการแพรระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

จึงเปล่ียนกิจกรรมเปนการจัดจางทำแบบเก็บ

ขอมูลชุมชนไวกอนสำหรับใชในปหนา 

สถาบันวิจัย  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  : มหาวิทยาลัยแหงความสขุ มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค   : บุคลากรมีความสขุในการทำงาน มีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รักองคกร ดำเนินตามคานิยมหลัก NPRU และไดรับสวัสดิการท่ีดี 

ตารางท่ี 16 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 3 กลยุทธ 30 

โครงการ/กิจกรรม 30 ตัวช้ีวัด สามารถบรรลุเปาหมายจำนวน 12 ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังแสดงในตาราง ตอไปน้ี 

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. เสริมสรางทักษะและ

สมรรถนะ การเขาสูตำแหนงที่

สูงขึ้นของบุคลากร และการ

ใหบริการดวยจิตบริการ 

- สงเสริม/สนับสนุน/พัฒนา 

และสรางแรงจูงใจใหกับ

บุคลากรใหมีทักษะและ

สมรรถนะที่เก่ียวของกับงานที่

ปฏิบัติ 

1.โครงการเสริมสราง

สมรรถนะเพื่อ

ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับความสำเร็จของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 4 ระดับ 3 มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการจัด กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิ บั ติ งานด าน  การเงินและพัสดุ  

ประจำป งบประมาณ  2563 ซ่ึ ง จัด ขึ้ น

ระหวางวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 ณ 

ท รี ธาร า  ริ เวอ ร ไซต  รี ส อรท  อั ม พ วา                  

จ.สมุทรสงคราม เพื่อใหผู เขาอบรมเขาใจ

ขั้นตอนรายละเอียดการ จัดซ้ือ – จัดจาง 

ด วย วิ ธี เฉพ าะ เจาะจง และ เพื่ อ ให เห็ น

ความสำคัญของการกำกับดูแลและติดตาม 

เก่ียวกับการจายเงินของหนวยงานอยางเปน

ระบบและตอเน่ือง รวมถึงเพื่อใหผูอบรม

สามารถระบ ุปญหา อุปสรรค และแนวทาง

การแกไขในการปฏิบัตงิาน 

 

สนอ/ 

งานบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

2.ทุนพัฒนาอาจารย จำนวนอาจารยที่ไดรับทุน 10 ทุน 2 ทุน มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการประกาศให

ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาอาจารย จำนวน 2 

ทุน 

มหาวิทยาลัย

สวนกลาง 

 

- พัฒนาระบบการประเมินและ

การพิจารณาความดีความชอบ

ใหสอดคลองกับทิศทางและ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

3.โครงการพัฒนา

ระบบการประเมินและ

การพิจารณาความดี

ความชอบให

สอดคลองกับทิศทาง

และยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

ระดับความสำเร็จของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 4 ระดับ 3 มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินกิจกรรมยกยอง

สรางขวัญและกำลังใจใหแกผูที่ปฏิบัติงานดี 

โดยจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน 

ประจำป 2563 

สนอ/งาน

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

 

- จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติ 

สรางความเขาใจเก่ียวกับการ

เขาสูตำแหนงที่สูงขึ้นของ

บุคลากร และปรับปรุง

กระบวนการและขั้นตอนการ

เขาสูตำแหนงวิชาการ 

4.โครงการพัฒนา

บุคลากรใหเขาสู

ตำแหนงที่สูงขึ้น 

ระดับความสำเร็จของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 4 ระดับ 3 มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการจัดกิจกรรม

สรางความเขาใจเก่ียวกับการกำหนดระดับ

ตำแหนงและการแตงตั้งบุคลากรใหดำรง

ตำแหนงที่สูงขึ้น ในวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 

2563 ณ หองประชุมปนเกลียว 

สนอ/งาน

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

 

- สรางบุคลากรใหเปนผูมีจิต

บริการและมีคุณลักษณะตาม

คานิยมหลัก NPRU 

5. โครงการสราง

บุคลากรใหเปนผูมีจิต

บริการและมี

คณุลักษณะตาม

คานิยมหลัก NPRU 

 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

3.5 คะแนน N/A ไมสามารถดำเนินโครงการได วิทยาศาสตร  
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

6. โครงการพัฒนา

บุคลิกภาพและ

เสริมสรางจิตบริการที่

ดี 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

3.5 คะแนน 4.14 บุคลากร ไดเรียนรูถึงวิธีการใหบริการของ

ภาครัฐและเอกชน วามีการบรหิารจัดการ

การบริการ การใหบริการอยางไรบาง 

เพื่อใหบุคลากรน้ันสามารถหาความรูที่ได

จากการศึกษาดูงานมาปรับใชในการ

เสริมสรางทักษะการบริการของตนเองใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น สรางความพึงพอใจ

จากผูใชบริการไมวาจะเปนผูบริหาร 

คณาจารย และนักศึกษา ที่มาติดตอขอรับ

บริการจากทางคณะ 

มนุษยศาสตร  

 7. โครงการรางวัลคน

ดีศรีดอกปบ และวัน

สถาปนาคณะพยาบาล

ศาสตร 

จำนวนรางวัลนักศึกษา

ตนแบบ (อัตลักษณคณะ 

อัตลักษณมหาวิทยาลัย) 

3 รางวัล 16 รางวัล บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัล 

นักศึกษาตนแบบตามอัตลักษณคณะและอัต

ลักษณมหาวิทยาลัยประจำป 2563 

(พิจารณาคัดเลือกมีนาคม 2563) ไดแก 

1. รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดนของสมาคม

พยาบาลแหงประเทศไทย นางสาวฌาศรี

รัตน อัครธรรมบด ี

2.รางวัลนักศึกษาดีเดนประจำปการศึกษา 

2562 จำนวน 4 รางวัล ไดแก รางวัล

นักศึกษาดีเดน "ดอกปบศรีทวารวดี": นาย

อโนชา ศิริโยธา 

พยาบาล  
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รางวัลนักศึกษาจิตอาสาดีเดน: นายณัฐดนัย 

ภาพสิงห 

รางวัลบัณฑิตนักปฏิบัติดีเดน: นายบุญฤทธ์ิ 

ล้ีธนรุงเรือง 

3.รางวัลนักศึกษาผูมีความประพฤติดีตามอัต

ลักษณคณะพยาบาลศาสตร "มีจิตใหบริการ"

ประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 5 คน ไดแก 1. 

นายธวัชชัย รอดจากทุกข 2. นางสาวจุฑา

ทิพย จันชัยชิด 

นางสาวโซเฟย อาแด 4. นางสาวพราวตา 

อินธิวงษ 5. นางสาวเกสร ถาวร  

4.รางวัลนักศึกษาผูมีความประพฤติดีตามอัต

ลักษณคณะพยาบาลศาสตร "พรอมเรียนรู" 

ประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 3 คน ไดแก 1. 

นายดนุพล หยอยสระ 2. นางสาวสุวลักษณ 

พิมสน 3. นางสาวสายฝน ขันทองแดง 

5.รางวัลศิษยเกาดีเดน รวมพิจารณา

คัดเลือกโดยแหลงผูใชบัณฑิต จำนวน 4 คน 

ไดแก 1) นางสาวศุภลักษณ สรอยคำ 2) 

นายอธิปชัย อุบลชาติ 3) นางสาวนภาพร 

ออนสอาด 4) นายธวัชชัย อุนอารมณ 
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 8. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเรงรัด

เขาสูตำแหนงวิชาการ 

ระดับความสำเร็จของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 4 4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรงรัดเขาสู

ตำแหนงวิชาการ ระหวางวันที่ 16– 18 

มีนาคม 2563 ณ โรงแรม คอรัล ทรี วิลลา 

หัวหิน  

วิทยาการ

จัดการ 

 

 9. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการและศึกษาดู

งานการสงเสริม

บุคลากร ใหเปนผูมีจิต

บริการ รักองคกร 

และมีคุณลักษณะตาม

คานิยมหลัก NPRU 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

3.5 คะแนน 4.13 คะแนน สำนักวิทยบริการฯ ไดดำเนินโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการสงเสริม

บุคลากร ใหเปนผูมีจิตบริการ รักองคกร 

และมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก NPRU 

สงผลใหไดคะแนนความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 4.13 คะแนน 

สำนักวิทยฯ  

- เสริมสรางความผูกพันธของ

บุคลากรตอองคกร 

10.โครงการเสริมสราง

ความผูกพันของ

บุคลากรตอองคกร 

ความสุขในการทำงาน 4.0 คะแนน 4.12 คะแนน มหาวิทยาลัยฯไดดำเนินการเสริมสรางความ

ผูกพันของบุคลากรตอองคกร และจัดทำ

วิจัยสถาบันเรื่องความสุขในการทำงาน โดย

ในระดับมหาวิทยาลัยมีคาเฉล่ียความสุขใน

การทำงานอยูที่ 4.12 คะแนน  และจำแนก

รายหนวยงานไดดังน้ี 

1) คณะครุศาสตร  4.12 คะแนน 

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

 4.04 คะแนน 

 ทุกหนวยงาน  
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3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 3.75 คะแนน 

4) คณะวิทยาการจัดการ 4.05 คะแนน 

5) คณะพยาบาลศาสตร 4.07 คะแนน 

6) สำนักงานอธิการบดี 4.39 คะแนน 

7) สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 3.96 คะแนน 

8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 4.52 คะแนน 

9)  สำนักคอมพิวเตอร 4.20 คะแนน 

10)  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 4.33 

คะแนน 

11)  สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.33 คะแนน 

12)  สถาบันภาษา 4.11 คะแนน 

2. สรางระบบบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพเพื่อความม่ันคง

และยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 

- สงเสริมและสนับสนุน                      

ธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ 

11. โครงการอบรม 

“กฎหมายปกครอง

สำหรับผูบริหาร 

ประจำปงบประมาณ 

2563 

ความพึงพอใจของผูเขารับ

การอบรม 

รอยละ 80 รอยละ 90 มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินกิจกรรม               

การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทาง

กระทรวงใหมอยางมีธรรมาภิบาล ในวันที่ 

6-8 พ.ย. 2563 ณ นานารีสอรท อำเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นเพื่อให

ผูบริหารทราบถึงโครงสรางการบริหารงาน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม และบทบาทของ

สนอ/งาน

กฎหมายและ

นิติการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ พรอมทั้ง ทบทวน

ความรูเบื้องตน เก่ียวกับกฎหมายปกครอง 

และขอพึงระวังในฐานะเปนเจาหนาที่รัฐ 

และรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นในการ

บริหารงานและหาแนวทางปองกันรวมกัน 

โดยมีผูเขารวมอบรม เปนผูบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และผูที่

เก่ียวของ จำนวน 75 คน  

12. โครงการอบรม 

“กฎหมายปกครอง” 

ที่บุคลากรสาย

สนับสนุนควรรู 

รอยละ 80 ของระดับ

ความพึงพอใจของผูเขารับ

การอบรม 

รอยละ 70 

ของ

บุคลากร

สาย

สนับสนุน   

 ไมไดดำเนินการและคืนงบประมาณ สนอ/งาน

กฎหมายและ

นิติการ 

 

- เพิ่มประสิทธิภาพโดยลด

ขั้นตอนการทำงาน และ

คาใชจายดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

13. โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

ทางการพยาบาล 

จำนวนระบบสารสนเทศ 

เพื่อผูบริหารตัดสินใจ ตาม

สภาการพยาบาลกำหนด 

3 ระบบ 3 ระบบ คณะพยาบาลศาสตรไดดำเนินการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ เพื่อผูบริหารตัดสินใจใชใน

การดำเนินงานของคณะใหมีประสิทธิภาพ

และตามเกณฑของสภาการพยาบาลกำหนด 

ดำเนินการ 3 ระบบ ไดแก 1. ฐานขอมูล

บุคลากรซ่ึงเสร็จแลวบางสวน ซ่ึง

รายละเอียดประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล

กร งานวิจัย และบทความวิชาการภายใน

พยาบาล  
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คณะพยาบาลศาสตร  การเงินและ

งบประมาณ พัสดุครุภัณฑ  

2. ฐานขอมูลครุภัณฑ ระบบยืม-คืนวัสดุ

ครุภัณฑในหองฝกปฏิบัติทางการพยาบาล

เปนการตรวจเช็คอุกกรณ และวัสดุครุภัณฑ

ที่คงเหลืออยู และ  

3. ระบบการเรียนการสอนคณะพยาบาล

ศาสตร  การจองหองเรียน หรือหองประชุม

การ Conference Case เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษา 

14. จัดทำระบบ

ประเมินภาระงาน 

จำนวนระบบประเมิน

ภาระงานที่สามารถใช

สำหรับการประเมิน

อาจารยได  

1 ระบบ 1 ระบบ ดำเนินการพัฒนาตามที่ไดรับการรองขอใน

รอบการประเมินปจจุบันเรียบรอยแลว 

สำนักคอมฯ  

15.จัดหาครุภัณฑ

ระบบเบลดเพื่อรองรับ

การเติบโตของระบบ

สารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย 

ทรัพยากรของระบบที่

สามารถรองรับระบบ

สารสนเทศ (CPU, RAM 

และ HDD) 

>50% >50% ดำเนินการจัดซ้ือเบลดและติดตั้งเรียบรอย

แลว 

สำนักคอมฯ  

16.จัดหาและพัฒนา

ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจสำหรับ

จำนวนระบบสนับสนุน

การตัดสินใจสำหรับ

ผูบริหารระดับคณะ ศูนย 

1 ระบบ 1 ระบบ พัฒนาระบบตรวจจับปายทะเบียนรถยนตที่

เขาออกมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

สำนักคอมฯ  
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ผูบริหารระดับคณะ 

ศนูย สำนัก 

(ผลผลิต/โครงการ : 

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น) 

สำนัก 

 17.โครงการพัฒนา

นวัตกรรมการบริหาร

จัดการองคกร 

(วงเงินงบประมาณ 15 

ลาน ป 2563 : 3 ลาน

, ป 2564 : 7 ลาน, ป 

2565 : 5 ลาน) 

ระดับความสำเร็จในการ

จัดหาระบบ 

รอยละ 30 รอยละ 35 มหาวิทยาลัยฯไดดำเนินการเชิญบริษัทฯ ที่

พัฒนาระบบ ERP มาแลกเปล่ียนเรียนรู  

จำนวน 2 บริษัท ไดแก บริษัท ไอแอม คอน

ซัลติ้ง และบริษัท อินโนวิซ โซลูชัน เพื่อเปน

แนวทางในการจัดหาระบบ และอยู ใน

ระหวางการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอ่ืน

ตอไป 

มหาวิทยาลัย

สวนกลาง 

 

 18.โครงการพัฒนา

นวัตกรรมการบริหาร

จัดการองคกร 

1. รอยละการเบิกจาย

งบประมาณ 

2. รอยละความพึงพอใจ

ผูใชบริการ 

รอยละ 80 

รอยละ 80 

รอยละ 51.84 

รอยละ N/A 

ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

ยอย และดำเนินการตอในป 2564 จำนวน 

3 โครงการ 

สำนักคอมฯ  

 19.โครงการพัฒนา 

Inernal Big Data 

1. รอยละการเบิกจาย

งบประมาณ 

2. รอยละความพึงพอใจ

รอยละ 80 

 

รอยละ 80 

 

มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินกิจกรรมภายใต

โครงการพัฒนา Inernal Big Data ดังน้ี 

1) กิจกรรมการพัฒนาระบบงานบุคลากร

คลัสเตอร 

ดิจิตอล 
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563  

กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ผูใชบริการ เพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย เพื่อใหผูบริหารสามารถนำ

ขอมูลดานบุคลากรไปประกอบการวิเคราะห

เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยางมี

ประสิทธิภาพตลอดจนวางแผนการพัฒนา

หลักสูตรที่ทันสมัยตรงกับความตองการของ

สังคม วางแผนยุทธศาสตรการบริหาร

มหาวิทยาลัย และวางแผนการใช

งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) กิจกรรมการพัฒนาระบบวิเคราะห

แนวโนมการสำเร็จ/ไมสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีนักศึกษาไดรับแนว

ทางการเรียนรูตามโครงสรางหลักสูตรและ

ไดรับคำแนะนำในการบริหารการเรียนให

สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด                  

1. มีแหลงสนับสนุนการเรียนรูมีทรัพยากรที่

เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 2. รองรับการ

เช่ือมโยงและการเปดเผยขอมูลตามแนวทาง

รัฐบาล ดิจิตัล 3.ความพึงพอใจของ

นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และ

หนวยงานที่รับบริการ 

- จัดใหมีศูนยบริการขอมูล 20. จัดหาระบบรักษา ความพึงพอใจของ 3.5 คะแนน N/A อยูระหวางดำเนินการติดตั้ง สำนักคอมฯ  
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ต
าม ต
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ขาวสารครบวงจร ให

ความสำคญักับการส่ือสาร

ขอมูลและการสรางความเขาใจ

ภายในองคกร และการ

ประชาสัมพันธเพื่อสราง

ภาพลักษณภายนอกองคกร 

ความปลอดภัยภายใน

อาคารดวยกลองวงจร

ปด ระยะที ่1 

ผูใชบริการ 

21. จัดหาระบบรักษา

ความปลอดภัยภายใน

อาคารดวยกลองวงจร

ปด ระยะที ่2 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

3.5 คะแนน N/A อยูระหวางดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง สำนักคอมฯ  

 22. โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน บริเวณ

โดยรอบมหาวิทยาลัย 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

3.5 คะแนน N/A อยูระหวางการดำเนินงาน โดยกิจกรรมที่จะ

ดำเนินการ ดังน้ี 

- การปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัย  

- การปรับปรุงโรงอาหาร 

- การปรับปรุงช้ัน 1 อาคารศูนยภาษา ศูนย

คอมพิวเตอร และหอประชุม 

- การปรับปรุงหอง  Micro Teaching  

อาคารครศุาสตรและศูนยสาธิตการศึกษา

ปฐมวัย 

- จัดซ้ือครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ พรอม

ติดตั้ง  ช้ัน 8-15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 

พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

- ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง แบบเสาเหล็ก

สนอ / 

มหาวิทยาลัย

สวนกลาง 
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

สูง  

- การจางเหมาปรบัปรุงช้ัน 1-2 อาคารศูนย

ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

- การจางเหมาปรบัปรุงช้ัน 1 อาคาร

วิศวกรรมและเทคโนโลยี (UBI) 

- การจางเหมาปรับปรุง ช้ัน1 บริเวณอาคาร

เรียน เอ 4   

 23. อาคารปฏิบัติการ

นวัตกรรมอาหาร 

จำนวน 1 หลัง 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

3.5 คะแนน N/A - อยูระหวางการกอสราง สนอ / 

มหาวิทยาลัย

สวนกลาง 

 

 24. อาคารศูนย

ถายทอดเทคโนโลยี

เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การเกษตร จำนวน 1 

หลัง 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

3.5 คะแนน N/A - อยูระหวางการกอสราง สนอ / 

มหาวิทยาลัย

สวนกลาง 

 

 25. อาคารพัฒนา

นวัตกรรมการเกษตร 

จำนวน 1 หลัง    

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

3.5 คะแนน N/A อยูระหวางการกอสราง สนอ / 

มหาวิทยาลัย

สวนกลาง 

 

3. ยกระดับมหาวิทยาลัยสู 

Green & Clean University 

- จัดทำมาตรการ/แนว

ทางการลดใชพลังงานหรือการ

26. โครงการอนุรักษ

พลังงาน 

รอยละความสำเร็จ รอยละ 80  N/A เน่ืองจากสถานการณแพรระบาดของ 

COVID-19 จึงไมสามารถดำเนินการได และ

คืนงบประมาณ 

 

สนอ/งาน

อาคารฯ 
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กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ เปาหมาย 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ใชพลังงานทดแทน ประกวด

หนวยงานประหยัดพลังงาน 

- ปรับภูมิทัศน อาคาร 

หองเรียน หองปฏิบัติการ ให

สะอาด รมรื่น ปลอดภัย และ

ปราศจากมลพิษ 

27. โครงการยกระดับ

คณุภาพดานความ

สะอาดของ

มหาวิทยาลัย 

รอยละความสำเร็จ รอยละ 80  N/A เน่ืองจากสถานการณแพรระบาดของ 

COVID-19 จึงไมสามารถดำเนินการได และ

คืนงบประมาณ 

 

สนอ/งาน

อาคารฯ 

 

28. โครงการคัดแยก

ขยะ 

รอยละความสำเร็จ รอยละ 80  N/A เน่ืองจากสถานการณแพรระบาดของ 

COVID-19 จึงไมสามารถดำเนินการได และ

คืนงบประมาณ 

สนอ/งาน

อาคารฯ 

 

29. โครงการปรับปรุง

หองน้ำอาคารเฉลิม

พระเกียรติ 50 พรรษา 

มหาวชิราลงกรณ ช้ัน 

1,3,4 

รอยละความสำเร็จ รอยละ 80  N/A อยูระหวางดำเนินการออกแบบ สนอ/งาน

อาคารฯ 

 

- สรางบรรยากาศในสถานที่

ทำงานที่ดีตอสุขภาพ สะอาด 

ปลอดภัย ส่ิงแวดลอมดี มี

ชีวิตชีวา (Healthy 

Workplace) 

30. โครงการปรับปรุง

บรรยากาศในสถานที่

ทำงาน เชน มุมกาแฟ 

มุมพักผอน ได

แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกันในองคกร 

จำนวนมุมกาแฟ เพื่อ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

2 แหง N/A อยูระหวางดำเนินการออกแบบ สนอ/

กองกลาง 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 1 (2) ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยกำหนดตัวช้ีวัดโครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติ

การ จำนวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร โดยในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับ

การพัฒนาประเทศ” มี 3 กลยุทธ 22 ตัวช้ีวัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินการ พบวา บรรลุเปาหมาย จำนวน 

14 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 8 ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปน

ศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน” มี 2 กลยุทธ 18 ตัวช้ีวัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินการ พบวา 

จำนวน 11 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมาย ต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 7 ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 “ยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน” มี 3 กลยุทธ 10 ตัวช้ีวัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินการ พบวา บรรลุเปาหมาย   

9 ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 “มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลัก    

ธรรมาภิบาล” มี 3 กลยุทธ 30 ตัวช้ีวัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินการ พบวาบรรลุเปาหมาย 12 ตัวช้ีวัด ต่ำ

กวาเปาหมาย 18 ตัวช้ีวัด 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

จากผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเหน็ได ดังน้ี 

1. สามารถดำเนินการตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม

ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตรบรรลตุามเปาหมายหรอืสูงกวาหลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็นยุทธศาสตรที ่

3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน ผลประเมินสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด  อยางไรก็ตามยังมีตัวช้ีวัดบางตัว

ในบางประเด็นยุทธศาสตร มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย  มหาวิทยาลัยจึงควรกำหนดมาตรการแกไข

ปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางเรงดวนดวยความรวมมือของผูบริหาร

และบุคลากรทุกระดับ 

2. ควรติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่

ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลยั และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของทุกหนวยงานที่มผีลการประเมนิต่ำกวาเปาหมายเพือ่

ประสานงานกับผูเกี่ยวของ เรงรัดกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อลดปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากแผนการปฏิบัติงานของหนวยงาน สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย 
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3. ควรทบทวนระบบและกลไกการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณ     

ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานทั้งระดับคณะ สำนัก และสถาบัน   

ไมเปนไปตามที่กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหรองรับกับ

สถานการณที่อาจเปนปญหาและอุปสรรคทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได 25.34 คะแนน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.62 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดำเนินการประเมินโดย

จำแนกตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

(1) แหลงงบประมาณประจำป 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

(3) การใชจายงบประมาณ 

(4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรม  

(1) แหลงงบประมาณประจำป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรับงบประมาณเพื่อการดำเนินการ

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

ตารางท่ี 17 แหลงงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรร  

ท่ี แหลงของเงิน จัดสรร รอยละ 

1. งบประมาณแผนดิน 467,519,900 57.87 

2. งบประมาณเงินรายได 340,380,100 42.13 

รวมท้ังสิ้น 807,900,000 100.00 

หมายเหตุ งบประมาณเงินรายไดรวมจัดสรรเขากองทุนวิจัยและกองทุนบุคลากร 

  

จากตารางที่ 17 งบประมาณสวนใหญเปนงบประมาณแผนดิน รอยละ 57.87 งบประมาณ

เงินรายไดรอยละ 42.13 และมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย รวมทั้ งสิ้น 

14,831,246.02 บาท (สิบสี่ลานแปดแสนสามหมื่นหน่ึงพันสองรอยสี่สิบหกบาทสองสตางค) สำหรับ

งบประมาณดานการวิจัยน้ัน มีดังน้ี  

1) งบประมาณเงินรายไดจัดสรรเขากองทุนวิจัย 3,350,000.00 บาท 

2) ทุนจากหนวยงานภายนอกรายการเงินอุดหนุนสงเสริมสนับสนุนการวิจัย จำนวน 

3,786,068.00 บาท 

3) งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 7,695,178.02 บาท  
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ตารางท่ี 18 การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563  

แหลงงบประมาณ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

งบประมาณแผนดิน 567,128,500 576,103,700 524,221,000 489,461,100 467,519,900 

งบประมาณเงิน

 

355,691,600 366,644,400 363,186,400 344,841,500 340,380,100 

รวม 922,820,100 942,748,100 887,407,400 834,302,600 807,900,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟ แสดงใหเห็นวาการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 มี

แนวโนมลดลงทุกปที่ผานมา 

 (2) การจัดสรรประมาณ 

ตารางท่ี 19 กรอบการจัดสรรงบประมาณ   

ที่ กรอบงบประมาณรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 รายจายพ้ืนฐาน 344,189,935 73.62 126,005,813 37.02 470,195,748 58.20 

2 รายจายหนวยงาน 24,729,816 5.29 70,174,426 20.62 94,904,242 11.75 

3 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร 98,600,149 21.09 144,199,861 42.36 242,800,010 30.05 

รวม 467,519,900 100.00 340,380,100 100.00 807,900,000 100.00 

 -
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การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563
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จากตารางที่ 3 แสดงวามหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสวนใหญเปนคาใชจายพื้นฐาน รอยละ 

58.20 นับวาเปนอัตราการจัดสรรที่สูง รองลงมาจัดสรรในสวนงบประมาณที่ตองดำเนินการรายจายภารกิจ

ยุทธศาสตรน้ันใชงบประมาณ รอยละ 30.05 

รายจายพื้นฐาน ไดแก เงินเดือนขาราชการและคาตอบแทน เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและ 

คาตอบแทน คาตอบแทนเหมาจายการจดัหารถประจำตำแหนง คาสอนและคาดำเนินการ กศ.พป คาสอนและ

คาดำเนินการบัณฑิตศึกษา คาตอบแทนการสอนอาจารยพิเศษ คาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน คา

สาธารณูปโภค คาน้ำมันเช้ือเพลิง คาจางเหมาบริการและซอมแซมบำรุงรักษา คาใชจายไปราชการและ

ฝกอบรม คาใชจายงานประชุมและเบี้ยประชุมกรรมการ คาวัสดุและอุปกรณชาง คาจัดสื่อประกอบการเรียน

การสอน จางบริการรักษาความปลอดภัยจากองคการสงเคราะหทหารผานศึก และงบกลางรายการสำรองจาย

ฉุกเฉิน 

รายจายหนวยงาน ไดแก คาวัสดุสำนักงาน คาวัสดุการศึกษา คาใชจายในการบริหารงาน รายจาย

ประจำของหนวยงาน 

รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร ไดแก รายจายสำหรับโครงการใหมที่มหาวิทยาลัยตองการพัฒนา

งานและยุทธศาสตรที่เปนจุดเนน พิจารณาจัดสรรตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 

ตารางท่ี 20 การจัดสรรงบประมาณรายจายตามภารกจิยุทธศาสตร   

ที่ ยุทธศาสตร 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 ผลิตบัณฑิ ตนักปฏิ บั ติ ท่ีมี ศักยภาพ

รองรับการพัฒนาประเทศ 

14,213,829 14.42 41,932,984 29.08 56,146,813 23.12 

2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปน

ศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของ

่  

6,000,000 6.08 2,006,020 1.39 8,006,020 3.30 

3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 14,202,550 14.40 80,000 0.06 14,282,550 5.88 

4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ  

และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

64,183,770 65.10 100,180,857 69.47 164,364,627 67.70 

รวม 98,600,149 100.00 144,199,861 100.00 242,800,010 100.00 
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จากตารางที่ 20  แสดงวามหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณมากที่สุดยุทธศาสตรที่ 4 เนนดาน

การมุงสูมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล รอยละ 67.70 จัดสรร

เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะสมรรถนะ การเขาสูตำแหนงที่สูงข้ึนของ

บุคลากร การสรางระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การยกระดับมหาวิทยาลัยสู Green & Clean University 

ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงสิ่งกอสราง และกอสรางอาคาร ทำใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 4 มากที่สุด  รองลงมาดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ รอยละ 

23.12  จัดสรรงบประมาณเปนสวนนอยดาน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน รอยละ 5.88  และ ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน รอยละ 3.30 อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยได

จัดสรรงบประมาณไดครบถวนทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร 
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 พ

.ศ. 2563  

(3) การใชจายงบประมาณ 

ตารางท่ี 21  การใชจายงบประมาณของหนวยงาน (เรียงจากมากไปหานอย) 

ที่ หนวยงาน 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวมทั้งสิ้น 

จัดสรร เบิกจาย รอยละ จัดสรร เบิกจาย รอยละ จัดสรร เบิกจาย รอยละ 

1 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 1,607,140.30 1,551,949.40 96.57 95,000.00 95,000.00 100.00 1,702,140.30 1,646,949.40 96.76 

2 คณะพยาบาลศาสตร 1,111,501.40 1,111,501.40 100.00 9,255,580.99 8,893,924.27 96.09 10,367,082.39 10,005,425.67 96.51 

3 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3,918,100.00 3,831,807.50 97.80 749,212.40 629,987.40 84.09 4,667,312.40 4,461,794.90 95.60 

4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 990,000.00 970,425.00 98.02 6,584,915.00 5,555,535.00 84.37 7,574,915.00 6,525,960.00 86.15 

5 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 4,686,600.00 3,738,525.21 79.77 - - - 4,686,600.00 3,738,525.21 79.77 

6 มหาวิทยาลัยสวนกลาง 408,487,361.95 361,639,468.30 88.53 193,795,045.83 111,010,170.21 57.28 602,282,407.78 472,649,638.51 78.48 

7 สถาบันวิจัยและพัฒนา 15,792,869.70 11,067,797.75 70.08 12,173,713.00 8,633,569.54 70.92 27,966,582.70 19,701,367.29 70.45 

8 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 531,721.00 347,896.00 65.43 9,929,675.00 6,935,926.45 69.85 10,461,396.00 7,283,822.45 69.63 

9 คณะวิทยาการจัดการ 888,207.50 807,725.50 90.94 7,223,866.90 4,696,713.51 65.02 8,112,074.40 5,504,439.01 67.85 

10 สำนักงานอธิการบดี 4,237,573.00 3,763,331.55 88.81 22,083,713.00 14,039,783.87 63.58 26,321,286.00 17,803,115.42 67.64 

11 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4,915,861.10 4,485,926.20 91.25 16,919,584.64 9,426,419.24 55.71 21,835,445.74 13,912,345.44 63.71 

12 สถาบันภาษา 5,992,716.00 4,189,215.20 69.91 2,882,079.00 1,372,071.50 47.61 8,874,795.00 5,561,286.70 62.66 

13 คณะครุศาสตร 187,975.00 182,218.00 96.94 11,925,585.24 6,724,786.11 56.39 12,113,560.24 6,907,004.11 57.02 

14 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 5,185,406.85 5,169,801.14 99.70 29,590,778.90 14,624,994.42 49.42 34,776,185.75 19,794,795.56 56.92 

15 สำนักคอมพิวเตอร 8,986,866.20 7,786,765.90 86.65 17,171,350.10 4,558,282.67 26.55 26,158,216.30 12,345,048.57 47.19 

รวม 467,519,900.00 410,644,354.05 87.83 340,380,100.00 197,197,164.19 57.93 807,900,000.00 607,841,518.24 75.24 
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จากตารางที ่21  แสดงวาการใชงบประมาณเพือ่ดำเนินการตามโครงการของหนวยงานตาง ๆ  ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 75.24 เมื่อพิจารณาตามแหลง

งบประมาณ งบประมาณแผนดินใชจายงบประมาณไดรอยละ 87.73 สวนงบประมาณเงินรายไดน้ันพบวาใชจายคิดเปนรอยละ 57.93 

 งบประมาณแผนดิน หนวยงานที่มีผลการเบิกจายสูงกวารอยละ 95 ซึ่งใกลเคียงกับเปาหมาย สามลำดับแรก ดังน้ี คณะพยาบาลศาสตร                

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ และ สามลำดับสุดทาย ดังน้ี สถาบันวิจัยและพฒันา สถาบันภาษา และสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ตามลำดับ 

 งบประมาณเงินรายได หนวยงานที่เบิกจายงบประมาณไดสูงกวาเปาหมายรอยละ 87.71 ดังน้ี ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และคณะพยาบาลศาสตร 

ตามลำดับ หนวยงานที่เบิกจายต่ำกวาเปาหมาย สามลำดับสุดทาย ดังน้ี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันภาษา และสำนักคอมพิวเตอร ตามลำดับ 

งบประมาณรวม หนวยงานที่เบิกจายงบประมาณไดสงูกวาเปาหมายรอยละ 94.58 สามลำดับแรก ดังน้ี ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ คณะพยาบาลศาสตร 

และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามลำดับ หนวยงานที่เบิกจายต่ำกวาเปาหมาย สามลำดับสุดทาย ดังน้ี คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสำนักคอมพิวเตอร 

ตามลำดับ  

ตารางท่ี 22 ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวมทั้งสิ้น 

เปาหมาย 

 

จำนวนเงนิ 

 

จำนวนเงนิ 

 

รอยละ เปาหมาย

 

จำนวนเงนิ 

 

จำนวนเงนิ 

 

รอยละ เปาหมาย

 

จำนวนเงนิ 

 

จำนวนเงนิ 

 

รอยละ 

1 23.00 94,000,534.15 94,000,534.15 20.11 20.00 45,112,782.04 45,112,782.04 13.25 21.74 139,113,316.19 139,113,316.19 17.22 

2 54.00 91,562,243.55 185,562,777.70 39.69 43.56 57,166,242.55 102,279,024.59 30.05 49.60 148,728,486.10 287,841,802.29 35.63 

3 77.00 106,324,015.08 291,886,792.78 62.43 70.00 39,466,026.51 141,745,051.10 41.64 74.05 145,790,041.59 433,631,843.88 53.67 

4 100.00 118,757,561.27 

 

 

410,644,354.05 87.83 87.13 55,452,113.09 197,197,164.19 57.93 94.58 174,209,674.36 607,841,518.24 75.24 
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563  

จากตารางที่ 22 แสดงวาการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสของมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามเปาหมาย และโดยในภาพรวมกำหนดเปาหมายไวรอยละ 

94.58  โดยสิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 75.24 เมื่อพิจารณาตามแหลงเงินงบประมาณ งบประมาณแผนดินเปาหมายใชจายรอยละ 100.00 เบิกไดรอยละ 87.83  

ยังถือวาใกลเคียงกับเปาหมาย แตงบประมาณเงินรายไดเปาหมายการใชจายรอยละ 87.13 เบิกไดรอยละ 57.93 นับวาหางจากเปาหมาย 

(4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติโครงการประจำป รวมทั้งหมด  535  โครงการ มีผลการดำเนินการตามโครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 23 ผลการดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ จำแนกตามหนวยงานและแหลงของเงิน (เรียงลำดับจากมากไปหานอย) 

ที่ หนวยงาน 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

อนุมัติ ดำเนินการ รอยละ 
ไม

ดำเนินการ 
อนุมัติ ดำเนินการ รอยละ 

ไม

ดำเนินการ 
อนุมัติ ดำเนินการ รอยละ 

ไม

ดำเนินการ 

1 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 1 1 100.00 - 1 1 100.00 - 2 2 100.00 - 

2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 1 100.00 - - - - - 1 1 100.00 - 

3 สถาบันภาษา 2 2 100.00 - 5 5 100.00 - 7 7 100.00 - 

4 คณะครุศาสตร 4 4 100.00 - 36 33 91.67 3 40 37 92.50 3 

5 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10 9 90.00 1 3 3 100.00 - 13 12 92.31 1 

6 สำนักคอมพิวเตอร 4 4 100.00 - 7 6 85.71 1 11 10 90.91 1 

7 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 23 20 86.96 3 51 47 92.16 4 74 67 90.54 7 

8 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 32 32 100.00 - 120 103 85.83 17 152 135 88.82 17 

9 คณะพยาบาลศาสตร 5 4 80.00 1 25 22 88.00 3 30 26 86.67 4 

10 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3 3 100.00 - 13 10 76.92 3 16 13 81.25 3 

11 คณะวิทยาการจัดการ 14 12 85.71 2 66 51 77.27 15 80 63 78.75 17 

12 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 100.00 - 8 6 75.00 2 9 7 77.78 2 

13 สำนักงานอธิการบด ี 20 18 90.00 2 48 34 70.83 14 68 52 76.47 16 

14 สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 13 92.86 1 18 7 38.89 11 32 20 62.50 12 

รวม 134 124 92.54 10 401 328 81.80 73 535 452 84.49 83 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

127 

 

จากตารางที่ 23 แสดงวามหาวิทยาลัยไดดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม คิดเปนรอยละ 84.49 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ พบวางบประมาณ

แผนดินหนวยงานดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 92.54 สวนงบประมาณรายไดหนวยงานดำเนินการตาม

โครงการไดรอยละ 81.80 นับวาอยูในระดับที่ดี 

โครงการที่ไมไดดำเนินการ งบประมาณแผนดิน ดังน้ี  

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก  โครงการสงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย และโครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. คณะวิทยาการจัดการ ไดแก โครงการจัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอน 

3. คณะพยาบาลศาสตร ไดแก โครงการสงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมี คุณลักษณะ             

4 ประการ ตามพระราโชบาย 

4. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก โครงการราชภัฏรวมใจอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

คลองเจดียบูชาเฉลิมพระเกียรติ  

5. สำนักงานอธิการบดี ไดแก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ โครงการสรางแรงจูงใจในการ

เขาสูตำแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแก โครงการสนับสนุนสื่อวิดีทัศนประกอบการเรียนการสอน

เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

โครงการที่ไมไดดำเนินการ งบประมาณรายได ดังน้ี  

1. คณะครุศาสตร ไดแก โครงการสงเสริมการพัฒนามาตรฐานความประเมินความรู/ทักษะ

ของนักศึกษาในแตละหลักสูตรตามช้ันป  โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิตเขาสูระบบ Exit Exam และ

โครงการเสริมสรางอัตลักษณ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”  

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่

บูรณาการกับการทำงาน (WIL) / สหกิจศึกษา หรือเอื้อตอการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน 

โครงการเสริมสรางและบูรณาการการจัดการเรียนรูใหนักศึกษามี Digitalization & Digital Skills ยกระดับ 

English Proficiency skill และภาษาที่ 3  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโครงการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา  

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม / หลักสูตร 

พหุวิทยาการ  โครงการพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้น/ระยะยาวใหกับบุคคลทั่วไป/ศิษยเกา/คนในทองถ่ิน  
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โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL) / สหกิจศึกษา หรือเอื้อตอการ 

บูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน โครงการสงเสริมการพัฒนามาตรฐานความประเมินความรู/ทักษะของ

นักศึกษาในแตละหลักสูตรตามช้ันป โครงการสรางเครือขายผูประกอบการ/ชุมชน/ทองถ่ิน สนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL) โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิตเขาสูระบบ Exit 

Exam โครงการสรางบคุลากรใหเปนผูมีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก NPRU โครงการปรับปรงุ

หลักสูตรเดิมใหทันสมัยตามความตองการของตลาดแรงงาน โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุน

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โครงการสนับสนุนการสงผลงานเขาประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติของ

นักศึกษาและอาจารย และโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพื้นที่ศูนยการเรียนรูสืบสานศาสตรพระราชา  

4. คณะวิทยาการจัดการ ไดแก โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกรและภายนอก

องคกร โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โครงการสรางเครือขาย

ผูประกอบการ/ชุมชน/ทองถ่ิน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL) โครงการ

เตรียมความพรอมบัณฑิตเขาสูระบบ Exit Exam โครงการสงเสริมการบูรณาการการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การแกปญหาที่ซับซอน การสรางนวัตกรรม ทักษะการสื่อสารและการทำงานรวมกันทุกรายวิชา และโครงการ

สงเสริมการพัฒนามาตรฐานความประเมินความรู/ทักษะของนักศึกษาในแตละหลักสูตรตามช้ันป และ

โครงการจดัหาวัสดุครุภัณฑประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

5. คณะพยาบาลศาสตร ไดแก โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน โครงการสนับสนุนการสงผลงานเขาประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษาและ

อาจารย และโครงการรางวัลคนดีศรีดอกปบ และวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 

6. สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้น/ระยะ

ยาวใหกับบุคคลทั่วไป/ศิษยเกา/คนในทองถ่ิน  โครงการสงเสริมการพัฒนามาตรฐานการประเมินความรู/

ทักษะของนักศึกษาในแตละหลักสูตรตามช้ันป  และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก โครงการกอสรางอาคารและการ

ปรับปรุงสิ่งกอสราง และโครงการสรางบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก NPRU 

8. สำนักคอมพิวเตอร ไดแก โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารดวย

กลองวงจรปด  

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา  คลัสเตอรการผลิตและพัฒนาครู  ไดแก  โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ Coding  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EF โครงการติดตามผลการปฏิบัติการ SIL โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ STEM โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามสมรรถนะวิชาชีพครูและคุณลักษณะ          

4 ประการ โครงการพัฒนานักศึกษาในการประยุกตใชหลักคุณลักษณะ 4 ประการในการปฏิบัติการ SIL 

โครงการพัฒนาความรู ทักษะทางวิชาชีพครูของนักศึกษาตามมาตรฐานความรูที่กำหนดแตละช้ันป  โครงการ

พัฒนา และสงเสริมคุณลักษณะความเปนครู จิตวิญญาณความเปนครู และศาสตรสาขาวิชา  โครงการกำกับ
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ติดตามผลการเรียนรูตามมาตรฐานความรูของนักศึกษาวิชาชีพครู  (formative and Summative)          

และโครงการบูรณาการศาสตรจากฟาสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

การไมไดดำเนินโครงการอาจเปนเพราะวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     

โคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการที่กันไวเบิกเหลื่อมป งบประมาณเงินรายได จำนวน  112,977,397.24   

บาท ไดแก งบรายจายประจำ เปนโครงการ/กิจกรรมของคณะและหนวยงานที่อยูในระหวางดำเนินการและ

เบิกจาย 43 รายการ จำนวน 10,656,129.60 บาท คาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2563  

และงบลงทุนอยูระหวางการออกแบบ กำหนดราคากลาง ประกาศจัดซื้อจัดจาง และเบิกจาย จำแนกเปน

ครุภัณฑ 79 รายการ จำนวน   22,788,065.06 บาท และสิ่งกอสราง 30 รายการ จำนวน 79,533,202.58 

บาท 

ปญหาอุปสรรคของหนวยงาน 

 1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหการใชจาย

งบประมาณไมเปนไปตามแผนที่กำหนดไว 

 2. การกำหนดคุณลักษณะและจัดทำรูปแบบรายการลาชา/มีการแกไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ/   

แบบรูปรายการ/ และขอเปลี่ยนแปลงงบรายจายและหมวดรายจาย 

 3. ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย / แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส โดยเฉพาะ

งบประมาณเงินรายได หลายหนวยงานมผีลเบิกจายต่ำกวาเปาหมาย 

 4. การคืนเงินเหลือจายจำนวนมาก หรือบางโครงการ / กิจกรรม ไมดำเนินการ และคืนงบประมาณ

เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 

5. งบลงทุน ดำเนินการและเบิกจายไมทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

6. ผูปฏิบัติงานขาดความรู ความเขาใจ ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางและ

เบิกจายงบประมาณ 

7. การจัดซื้อครุภัณฑ ผูขอซื้อไมมีความรูความเขาใจในการกำหนดคุณลักษณะตามระเบียบ 

8. ผูจัดโครงการไมมีการวางแผนในการจัดซื้อจัดจางและการสงเอกสารเบิกจาย ทำใหสงเอกสารเบิก

ลาชา 

9. บุคลากรทางดานการเงินและพัสดุไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

10. การของบประมาณเพิ่มเติมชวงปลายปงบประมาณ ทำใหเบกิจายงบประมาณไมทัน 

11. เมื่อจัดซื้อจัดจางและดำเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว ไมเรงดำเนินการเบิกจาย 
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 12. ผูเบิกสงเอกสารลาชา สงผลใหการเบิกจายลาชา และปริมาณฎีกาจำนวนมากในชวงไตรมาส

สุดทาย โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม และกันยายน 

 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดินมากกวา งบประมาณเงินรายได  

2. การจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเนนดานการมุ งสูมหาวิทยาลัยแห งความสุข               

มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล รอยละ 67.70 รองลงมาดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ รอยละ 23.12  จัดสรรงบประมาณเปนสวนนอยดานยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนทองถ่ิน รอยละ 5.88  และยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของ

ทองถ่ิน รอยละ 3.30 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมคิดเปนรอยละ 75.24 โดยงบประมาณแผนดินเบิกจาย

ได รอยละ 87.83 งบประมาณเงินรายไดเบิกจายได รอยละ 57.93 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 โดยใน

ภาพรวมกำหนดเปาหมายไวรอยละ 94.58 เบิกจายไดรอยละ 75.24 โดยงบประมาณแผนดินกำหนดเปาหมาย

ไวรอยละ 100 เบิกจายได 87.83 และงบประมาณเงินรายไดกำหนดเปาหมายไวรอยละ 87.13 เบิกไดรอยละ 

57.93  

5. ผลดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 84.49 โดยงบประมาณแผนดิน ดำเนินการได

รอยละ 92.54 สวนงบประมาณเงินรายได ดำเนินการไดรอยละ 81.80 

ผลการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการใชจายงบประมาณระดับมหาวิทยาลยั 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

1. ประสิท ธิภาพของการใชจ ายงบประมาณ

โดยรวม (รอยละตัวช้ีวัดที่บรรลุเทียบกับรอยละ

การใชจายรวม) 

6.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

3.00 พอใช 

2. คะแนนดานการใชจายงบประมาณโดยรวม 

รายไตรมาส 

7.58 

(เต็ม 10 คะแนน) 

3.79 ดี 
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ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

3. คะแนนดานการดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ 8.45 

(เต็ม 10 คะแนน) 

4.22 ดี 

รวม 22.03 

(เต็ม 30 คะแนน) 

3.67 ดี 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

1. มหาวิทยาลัยควรใหความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตรที่สำคัญใหมาก

ข้ึน ไดแก  ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ินและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน เน่ืองจากเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการใชจายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู

ในระดับที่ดีแตยังมีจุดที่ตองใหความสำคัญในดานการใชจายงบประมาณโดยเฉพาะการใชจายงบประมาณ

แผนดินที่มีเปาหมายการเบิกจายที่ชัดเจนรายไตรมาส อีกทั้งการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดก็ยังต่ำกวา

เปาหมายมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะงบประมาณมาลาชากวากำหนด และสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหการเบิกจาย การดำเนินโครงการมีปญหาจึงสงผลกระทบตอการใช

จายงบประมาณในภาพรวม 

 

 
  

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ได  22.03  คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.67 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

อธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี โดยใชแบบประเมิน  

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี โดยการสัมภาษณ        

(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

จากการแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี  

ตามกลุมเปาหมาย ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 478 คน บุคลากรและเจาหนาที่ 

จำนวน 364 คน และติดตามการสงแบบประเมินกลับคืนน้ัน มีอาจารย บุคลากรและเจาหนาที่ตอบแบบ

ประเมินรวมทั้งสิ้นรอยละ 48.10 โดยผูตอบสวนใหญเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ตารางที่ 24) 

ตารางท่ี 24  จำนวนผูตอบแบบประเมิน 

กลุมประชากร จำนวนท้ังหมด 
ผูตอบแบบประเมิน 

จำนวน รอยละ 

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและผูบริหาร) 478 165 34.52 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (บุคลากรและเจาหนาที่) 364 240 65.93 

รวม 842 405 48.10 

ตารางท่ี 25  ผลการประเมนิคุณภาพการบรหิารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีโดยรวม (ใชเกณฑการแปล

ความหมายคาคะแนนจากหนา 35) 

พฤติกรรมบงชี ้

ผลการประเมิน 

คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 

คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 4.14 0.79 ดี 

คุณลักษณะของอธิการบดี 4.25 0.75 ดี 

รวม 4.17 0.78 ดี 

 โดยรวมแลว แสดงวาอาจารย ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ประเมิน

คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีโดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี และการประเมินคุณลักษณะของ

อธิการบดีโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี โดยผูประเมินมีความเห็น และในภาพรวมทั้งคุณภาพการบริหารงาน

และคุณลักษณะของอธิการบดี ผลการประเมินมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (ตารางที่ 25) 
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ตารางท่ี 26 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการบรหิารงานและคุณลกัษณะของอธิการบดี (ใชเกณฑการแปล

ความหมายคาคะแนนจากหนา 35) 

พฤติกรรมบงชี ้

ผลการประเมิน 

คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 

ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารใหบุคลากร

ภายในดำเนินงานตามนโยบายและแผนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.15 0.73 ดี 

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และบริหาร

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

4.11 0.77 ดี 

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบุคคลได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.07 0.79 ดี 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง 3.96 0.85 ดี 

5. ความสามารถในการเสริมแรงใหกำลังใจผูรวมงานใน

การปฏิบัติงาน 

4.09 0.83 ดี 

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

4.09 0.81 ดี 

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงานภายนอก 4.36 0.72 ดี 

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางถวนทั่ว และ

ตอเน่ือง 

4.10 0.79 ดี 

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน 4.24 0.77 ดี 

10. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง 4.20 0.77 ดี 

รวมคุณภาพการบริหารงาน 4.14 0.79 ดี 

ประเมินคุณลักษณะของอธิการบดี 

1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนที่ยอมรับทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.21 0.75 ดี 

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหนง 4.18 0.78 ดี 

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4.18 0.79 ดี 

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเปนที่

ประจักษ 

4.34 0.72 ดี 

5. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตองตาม 4.32 0.73 ดี 
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พฤติกรรมบงชี ้

ผลการประเมิน 

คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 

กาลเทศะ 

รวมคุณลักษณะ 4.25 0.75 ดี 

รวม 4.17 0.78 ดี 

  ในสวนของคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี กลุมอาจารย ผูบริหาร 

บุคลากร และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยประเมินวาเฉลี่ยอยูในระดับดีทุกพฤติกรรมบงช้ี โดยผูประเมินมี

ความเห็นใกลเคียงกัน (ตารางที่ 22) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ ตอการบริหารงานของอธิการบดี 

1. ขอดีเดนของอธิการบดี 

1. บุคลิกภาพและความเปนผูนำสูงมาก มีความสามารถในการทำงานเชิงรุก มีทักษะดาน

การสื่อสาร สามารถโนมนาวผูอื่นใหทำตามได มีความเสียสละและทุมเทงานอยางมาก เห็นแกประโยชน

สวนรวมเปนที่ต้ัง และมีความต้ังใจในการทำงานสูง 

2. เปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล และความคิดริเริ่มดีมาก มีความเขาใจปรัชญาการศึกษา

เปนอยางดี และมีความมุงมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับระดับประเทศ 

3. มีความสามารถในการบริหารงานดีมาก มีนโยบายการบริหารที่ชัดเจน ใหความสำคัญ

กับการมีสวนรวม สามารถแกปญหาและตัดสินใจไดดี โดยใหความใสใจกับบุคลากรทุกระดับ 

4. มีความสามารถในการสรางผลงานที่ โดดเดน โดยเฉพาะอยางย่ิง การสราง

ความสัมพันธกับองคกรภายนอก และตอบสนองความตองการการพัฒนาของชุมชนไดเปนอยางดี 

5. ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และใหความเสมอภาคใน

การบริหาร 

2. สิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไข โดยดวนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีดังตอไปนี ้

1. ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การใชมาตรการ

อยางจริงจังในการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบการตอสัญญาจางที่อิงตามผล

การดำเนินงาน ไมใชตามตำแหนงทางวิชาการ รวมทั้งพยายามจัดหาชองทางการใหสวัสดิการแกพนักงาน เชน

การจัดต้ังรานคาสหกรณ เปนตน 

2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน และปรับเปลี่ยนองคกรใหเปน Digital 

University ซึ่งนาจะทำใหการบริหารตาง ๆ มีความคลองตัวและติดตามประเมินผลไดงายและเปนธรรม    

เชนลดข้ันตอนการเบิกจาย แตสามารถตรวจสอบไดงาย เปนตน 
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3. การพัฒนาดานการเรียนการสอน โดยเนนที่การสรางคนรุนใหมที่พรอมสำหรับเขาสู

ศตวรรษที่ 21 เชนมีความรอบรู สามารถบูรณาการได และตอบโจทยรับใชสังคม โดยสงเสริมบรรยากาศการ

เรียนรูเชน เพิ่มระยะเวลาการใหบริการของหองสมุด การพัฒนาอุปกรณการเรียนการสอนใหมีความพรอม 

การสรางหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพูนความรูศิษยเกาและชุมชน เปนตน 

4. ดานโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอม ควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของ

มหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการดำรงชีวิตและปฏิบัติงาน เชน หองน้ำ ที่จอดรถ คุณภาพของน้ำประปา ระบบการ

บริการและซอมบำรุง เปนตน ทั้งน้ีควรมีแผนแมบทในการดำเนินงานดังกลาวอยางเปนรูปธรรม 

 สรุปการประเมินสวนท่ี 3 (1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

อธิการบดี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี โดยรวมอยูในระดับดี 

เปนผูที่มีความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลและหนวยงานภายนอก และการเปนผูที่มีวิสัยทัศน

กวางไกลทันสมัย ชัดเจน อยางไรก็ตาม ขอดอยคือความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง คุณลักษณะ

ประจำตัวของอธิการบดีทีเ่ดนชัดมากคือ การอุทิศตนในการปฏิบัติงานและมีความเสียสละเปนที่ประจักษ และการ

รูจักบทบาทหนาทีข่องตนเอง วางตัวไดถูกตองตามกาลเทศะ ทั้งน้ีความเห็นของบคุลากรสวนใหญ เปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 

โดยภาพรวม คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีอยูในระดับดี และมี

ลักษณะเดนหลายประการ อยางไรก็ตาม มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบางประการที่ควรทำดังน้ี 

1. ควรใหความสำคัญในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอนสมัยใหมเพื่อรองรับการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เชน การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและพื้นที่ การพัฒนา

บุคลากร ใหมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับการเรียนการสอนยุคใหม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ

รองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม และการวิจัยที่ตอบสนองตอการพัฒนาพื้นที่มากข้ึนเพื่อขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 

2. ควรพัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งจะสงผลตอการ

พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เชนการประยุกตใชระบบสารสนเทศเขาชวย 
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3. ควรพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอม เชน ควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ของมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการดำรงชีวิตและปฏิบัติงาน (หองน้ำ ที่จอดรถ คุณภาพของน้ำประปา ระบบการ

บริการและซอมบำรุง เปนตน) ทั้งน้ีควรมีแผนแมบทในการดำเนินงานดังกลาวอยางเปนรูปธรรม 

4. ควรปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การใชมาตรการ

อยางจริงจังในการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

5. การบริหารงานของมหาวิทยาลัยผานการทำแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน และสงผานไปยัง

คณะ สำนัก สถาบันตาง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 

(2) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 โดยใชการสัมภาษณ 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี 

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สำคัญ

อื่น ๆ จึงไดเพิ่มการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณอธิการบดีและบุคคลที่เกี่ยวของเปนคำถามกวาง ๆ 

จำนวน 3 กลุม คือ กลุมบุคลากรในมหาวิทยาลัย ไดแก ผูแทนผูบริหารและผูแทนอาจารยในสภามหาวิทยาลัย 

ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจาง 

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จำนวน 14 คน กลุมนักศึกษาระดับผูนำ ทั้งภาคปกติ/ กศ.พป. จำนวน 4 คน 

กลุมบุคคลภายนอก ไดแก ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือตัวแทน ผูแทนหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับ

มหาวิทยาลัย ผู ใชบัณฑิต ผูแทนองคกรทองถ่ิน ผูแทนศิษย เกา จำนวน 11 คน รวมทั้ งสิ้น 29 คน 

ประกอบดวยคำถามจำนวน 3 ขอ คือ ขอ 1 ทานพึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดีในภาพรวมอยูใน

ระดับใด ขอ 2 มีความสำเร็จที่เปนรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากที่สุด ขอ 3 มีสิ่งที่มหาวิทยาลัย

ตองปรับปรุง แกไขเรงดวน อะไรบาง  

ในการสัมภาษณครั้งน้ี คณะกรรมการติดตามฯ ไดมีการสัมภาษณอธิการบดีคนปจจุบัน 

(อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว) โดยมีคำถาม จำนวน 2 ขอ คือ ขอ 1 อธิการบดีมีการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน

ใหบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติภารกิจของบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตาม

พันธกิจของแตละหนวยงานและบรรลุตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

อยางไร ในการดำเนินการดังกลาว มีปญหา อุปสรรคอะไรบาง และมีแนวทางแกไขในปงบประมาณตอไปบาง

หรือไม อยางไร ขอ 2 อธิการบดีมีแนวทางในการแกไขหรือลดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยของไทย

ในขณะน้ี รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาในเรื่องเรงดวนตอไปน้ีอยางไร 

 

 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

137 

 

ผลการสัมภาษณอธิการบดี และบุคคลท่ีเก่ียวของ  

เกี่ยวกับการบริหารจัดการในปงบประมาณ 2563 อธิการบดีไดสรางความเขาใจ โดยช้ีแจง

เปาหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัยแกผูบริหาร บุคลากรทุกระดับทราบภาพรวมของมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานตาง ๆ มีการติดตามการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณของแตละหนวยงาน  ในภาพรวมการ

ดำเนินงานไมบรรลุเปาหมาย เน่ืองจากความลาชาของงบประมาณที่ไดรับและสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะตองนำปญหาตาง ๆ มาแกไขในปงบประมาณตอไป  

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไขปญหา ของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ไดแกจำนวนนักศึกษาที่

ลดนอยลง โดยลงไปศึกษาปญหาและแกไขในระดับหลักสูตร  ศึกษาภาวะการมีงานทำอยางจริงจัง ในดานการ

พัฒนาอาจารย มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาความตองการแรงงานของผูใชบัณฑิต พัฒนา

อาจารยสายครุศาสตรใหผลิตบัณฑิต สอดคลองกับความตองการของสภาวิชาชีพครู  

 ในเรือ่งของภาวะวิกฤตการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมีบทบาทนอกเหนือจากการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาลแลวก็คือ 

การจัดใหมหาวิทยาลัยเปน Local quarantine ของจังหวัดนครปฐม โดยทางอาจารย และนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตรเปนผูสนับสนุน ในสวนบทบาทดานอื่น หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดเขามามีสวนรวม

เชน การต้ังกลุมจิตอาสาของมหาวิทยาลัย เพื่อชวยเหลือและเฝาระวัง ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ได

เตรียมเพาะพันธุพืชผักสวนครัวแจกจายประชาชน มหาวิทยาลัยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจายแก

ครัวเรือนรอบมหาวิทยาลัย เปนตน ในดานการแกไขปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับผลกระทบจากการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยไดดำเนินการ ในหลายดาน ในกรณีนักศึกษา มีคำสั่ง

ปดสถานศึกษา ดำเนินการสอบแบบออนไลน สรางระบบโครงขายทางการศึกษา จัดใหบุคลากรบางสวน

ทำงานที่บานแบบ Work from home บางสวนผลัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย มีการพัฒนา

อาจารย และบุคลากรเจาหนาที่ ใหมีความพรอมดานการใชเทคโนโลยีออนไลน ดานงบประมาณมีการทบทวน

ปญหาที่เกิดข้ึน มีการสงคืนงบประมาณบางสวนที่ไมสามารถใชได วางแผนปรับงบประมาณบางรายการ เพื่อ

เปนครุภัณฑที่จะใชในปตอไป ในดานการบริหารจัดการ มีการวางแผนรองรับเพื่อเตรียมพรอมการจัดการเรียน

การสอนออนไลน มีระบบคัดกรองการเขาอาคาร การเวนระยะหางในโรงอาหาร อาคารและหองเรียน เพิ่มจุด

ลางมือภายนอกอาคาร ต้ังกรรมการติดตามกำกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประสานงานกับทางสาธารณสุขจังหวัด ในกรณีฉุกเฉิน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ การบริหารงาน และคุณลักษณะของอธิการบดี โดยการ

สัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 4 กลุม บุคคล 4 กลุม คือ ผูแทนผูบริหาร/อาจารย ผูแทน

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผูแทนบุคคลภายนอก และผูแทนนักศึกษา ผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 4 กลุม มี

ความพึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดี ในภาพรวมสวนใหญระดับดีมากเกือบทั้งหมด และมีความพึง

พอใจในระดับดีบางเลก็นอย ความพึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดีก็คือ อธิการบดีมีความมุงมั่น ทุมเท 

บริหารโดยเขาถึงในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มีความเปนผูนำ เปนคนรุน
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ใหม มีวิสัยทัศนกวางไกล ออนนอมถอมตน เชิดชูสถาบันกษัตริย มีความเปนจิตอาสาเต็มตัวบริหารงานโดยมี

พื้นฐานของขอมูล ดูแลเอาใจใสนักศึกษา ใหโอกาสนักศึกษาแจงปญหาในดาน การเรียนการสอน            

และดำเนินการแกไขโดยเรงดวน  

ความสำเร็จที่เปนรูปธรรมที่ผูเขารับการสัมภาษณพึงพอใจมาก ผูแทนผูบริหาร/อาจารย  

มีความพึงพอใจที่อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ  

ในป 2563 จำนวนมาก มหาวิทยาลัยไดรับความไววางใจ ในการเปนศูนยปฏิบัติการเฝาระวังการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนครปฐม (Local quarantine) มหาวิทยาลัยไดรับ

การจัดอันดับ Webometrics ประจำป 2563 รอบเดือนกรกฎาคม วาเปนมหาวิทยาลัย ราชภัฏที่ดีที่สุดใน

ประเทศไทยอันดับที่ 2 และเปนอันดับที่ 28 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มหาวิทยาลัย ดำเนินการขับเคลื่อน

โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว อยางแข็งขันในหลายโครงการ กลุมผูแทนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เห็นวา

ความสำเร็จที่เปนรูปธรรมที่ทางกลุมพึงพอใจ คือมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการบริหารที่ดีข้ึนเปนที่ประจักษใน

หลายๆดาน เชนจากการประกาศผลการจัดอันดับของWebometrics  มหาวิทยาลัยมีคุณภาพในดาน

การศึกษา ไดแกการผลิตนักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ เปดโอกาสใหอาจารยและนักศึกษาเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถ่ิน ในรูปแบบของการทำงานวิจัยและการบริการวิชาการ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย

และบุคลากรเขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน มีการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหแกบุคลากรในหลายรูปแบบ  สำหรับกลุม

บุคคลภายนอก เห็นวาความสำเร็จที่เปนรูปธรรมของมหาวิทยาลัย ไดแกการที่มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มี

ความรูความสามารถเปนที่ยอมรับ มีผลการวิจัยจำนวนมาก มีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจำนวนมากและ  

มีตำแหนง ทางวิชาการมากข้ึน มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ และ       

ภูมิสถาปตย และมีสิ่งแวดลอมที่ดี มีการจัดหาอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย มหาวิทยาลัยมีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ชุมชน สามารถใชศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการชวยเหลือชุมชนทองถ่ินและสังคมเปนอยางดี ไดรับการยก

ยองจากการที่ใชสถานที่ของมหาวิทยาลัย เปนที่เฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) (Local quarantine) ของจังหวัดนครปฐม สำหรับกลุมนักศึกษา เห็นวาความสำเร็จที่เปน

รูปธรรมก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนมหาวิทยาลัยที่เปดโอกาสใหกับผูเรยีน โดยเฉพาะประชาชนใน

ทองถ่ินและผูที่มีงานทำแลว มาศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา สามารถนำไปตอยอดกับการประกอบ

อาชีพที่ทำอยูเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอาคารสถานที่ที่ดีข้ึนกวาในปที่ผานๆมา 

เชน การสรางหลังคาที่จอดรถ เพิ่มการติดต้ังระบบไฟฟาสองสวาง มหาวิทยาลัยมุงเนนเรือ่งการสรางความเปน

จิตอาสาใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสทำกิจกรรมจิตอาสารวมกัน 

สิ่งที่ทางกลุมตาง ๆ ตองการใหมหาวิทยาลัย ปรับปรุง แกไขเรงดวนน้ัน ในกลุมผูแทน

ผูบริหารในมหาวิทยาลัย ตองการใหอธิการบดีชวยกระตุน อาจารยในสาขาวิชา ดำเนินการสรางกระบวนการ

เพื่อเพิ่มคะแนน Webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อข้ึนเปนอันดับ 1 ของประเทศ และ

เสนอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงสนามฟุตบอล พรอมลูว่ิงยางตามแบบมาตรฐานสากล กลุมผูแทนบุคลากรใน
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มหาวิทยาลัยเห็นวา มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาทางสภาพแวดลอม อาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ระบบสาธารณูปโภค ความสะอาด มีการใชทรัพยากรและทรัพยสินใหเกิดความคุมคา มีประสิทธิภาพ มีการ

ดำเนินการในสิ่งซึ่งแสดงใหเห็นชัดเจนถึงความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวใหมากข้ึนกวาน้ี ควรมีการสรางการมี

สวนรวมของบุคลากร โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสรางบรรยากาศความสุขในการทำงาน เพื่อใหการทำงานเปนไป

ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ กลุมบุคคลภายนอก เห็นวามหาวิทยาลัยควรวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติ

การที่ชัดเจนในการหารายไดเพิ่มเติมจากความรูความสามารถของอาจารย เชน การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 

สงเสริมและพัฒนาอาจารยใหมีความรูใหม ๆ และเพิ่มเติมความรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

และภาษาจีน ปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรใหม ๆ ที่เปนที่ตองการในยุคปจจุบันใหมากข้ึน โดยเฉพาะหลักสูตร

พยาบาลศาสตร  ควรไดรับการสงเสริมเปนอยางย่ิง และควรมีการแกไขปญหาการขาดแคลนอาจารยพยาบาล

โดยเรงดวน สำหรับกลุมนักศึกษา มีความเห็นสวนใหญตองการใหมหาวิทยาลัยแกไขในเรื่องของทางกายภาพ 

เชน ระบบไฟฟา การปรับปรุงถนน ทางเทา ความสะอาดของหองน้ำ ปรับระบบการว่ิงของรถไฟฟา และเพิ่ม

จำนวนรถไฟฟาใหเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา ปรับปรุงโรงอาหารและลิฟต แกไขระบบการลงทะเบียนเขา

รวมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาที่มักขัดของ ทำใหนักศึกษาลงทะเบียนไมได 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใชการสัมภาษณ 

นาช่ืนชมยินดีที่ผูเขารับการสัมภาษณที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยทั้ง 3 กลุม คือ ผูแทน

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ผูแทนบุคคลภายนอก และผูแทนนักศึกษา ตางก็มีความพึงพอใจในการ

บริหารงานของอธิการบดี ในภาพรวมระดับดีมากเกือบทั้งหมด เห็นวาอธิการบดีมีความมุงมั่น ทุมเทในการ

บริหารโดยเขาถึงในทุกมิติบนพื้นฐานของขอมูล มีความเปนผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกล ออนนอมถอมตน  

และเปนผูมีจิตอาสาอยางแทจริง มีความสำเร็จที่เปนรูปธรรม โดยเฉพาะการผลักดันและพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ใหเปนมหาวิทยาลัยที่เจริญกาวหนา เปนที่พึ่งของชุมชนทองถ่ินในดานตาง ๆ รวมทั้งมีการ

เสนอแนวคิด ที่ตองการใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไขในดานวิชาการและทางดานกายภาพ และการหารายได 

ใหดีย่ิงข้ึน 

  ในสวนของอธิการบดีเอง ไดมีแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางชัดเจน โดยการสราง

ความเขาใจในเรื่องเปาหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัยแกผูบริหาร บุคลากรในทุกระดับ มุงพัฒนายกระดับ

คุณภาพของอาจารย บุคลากรและสงเสริมการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติของนักศึกษาอยางเต็มกำลังความสามารถ 

ในชวงภาวะวิกฤตการเกิดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยไดรับ

คัดเลือกให เปนสถานที่กักกันตัว ผูมีภาวะเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019    

(COVID-19) ของจังหวัดนครปฐม (Local quarantine) นับไดวามหาวิทยาลัยไดทำหนาที่และบทบาทในการ

เปนที่พึ่งของชุมชนทองถ่ินอยางแทจริง และชวยทำใหช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความโดด

เดนย่ิงข้ึนไปอีก 

 

 

 

 

 

 

ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี  

ได 16.68 คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.17 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ 2475/2562 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 

2562 ประกอบดวย อธิการบดี เปนประธานกรรมการ มีรองอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผูอำนวยการสำนัก/สถาบัน คณบดีทุกคณะ เปนคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 

รวมกันกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อดำเนินงานดานบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยใหทุกหนวยงานตองประเมินระบบงานเพื่อคนหาความ

เสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และใหนำเอาวิธีการตามที่กำหนดไปดำเนินการ ทั้งน้ี เพื่อให

กระบวนการบริหารความเสีย่งเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย กำหนดนโยบายใหการบริหารความเสี่ยง

เปนภารกิจหน่ึงของหนวยงานและหนวยงานตองดำเนินการบรหิารความเสี่ยงใหเปนงานประจำและดำเนินการ

อยางตอเน่ือง กำหนดใหทุกหนวยงานรายงานผลการดำเนินงานการบรหิารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปงบประมาณ ใหมีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและมี

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  

 คณะกรรมการดำเนินงานบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ไดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จากการ

วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอ

การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการ

ประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานแนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Tread wey Commission) ตามองคประกอบ 8 ประการ ซึ่งมีข้ันตอนในการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม   

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของการควบคุมของมหาวิทยาลัยในภาพรวม มีความเหมาะสมและมี

สวนสงเสริมการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการสงเสริมปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม  ดังน้ี 

 1.1 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดพันธกิจในการดำเนินงานอยางชัดเจน โดยมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู

คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถ่ินอยางตอเน่ือง  วิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินสูมาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการ

พระราชดำริ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลพัฒนาศักยภาพของชุมชน ซึ่งเอื้อ

ตอการควบคุมภายในอยางเปนระบบ 

 1.2 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกระดับ ไดแก การจัดใหมี

คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีอธิการบดีเปนผูกำกับติดตามและประเมินผล ใหแตละหนวยงานดำเนินงานให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ 



 

142 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 1.3 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยใหมีความสอดคลอง เช่ือมโยง

ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งทำใหสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได

อยางเปนระบบและครอบคลุม มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และนำผลไปปรับปรุงการดำเนินงาน

อยางตอเน่ือง 

2. การกำหนดวัตถุประสงค   

 มหาวิทยาลัยไดกำหนดวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเด็นยุทธศาสตร  ดังน้ี  

  ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

3. การระบุปจจัยเสี่ยง  

 คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม         

ไดดำเนินการวิเคราะห ระบุปจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเอกสาร ดังน้ี 

 3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ     

พ.ศ. 2563 

 3.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2562  

 3.3 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 

 3.4 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหนงคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 

 3.5 รายงานการบริหารเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของแตละ

หนวยงาน 

4. การประเมินความเสี่ยง 

 4.1 การวิเคราะหลักษณะของความเสี่ยง ประกอบดวย 

 - โอกาสที่ความเสี่ยงน้ันจะเกิดข้ึน จำแนกเปน 5 ระดับ (1-5) ไดแก นอยมาก นอย ปานกลาง สูง 

และสูงมาก ตามลำดับ 

 - ผลกระทบหรือความเสียหายหากความเสี่ยงน้ันเกิดข้ึน จำแนกเปน 5 ระดับ (1-5) ไดแก นอยมาก 

นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก ตามลำดับ 

 4.2 จำแนกกลุมความเสี่ยง ออกเปน 7 ดาน  ดังน้ี 

  - ความเสี่ยงดานการผลิตบัณฑิต 
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  - ความเสี่ยงดานการพัฒนาวิชาชีพครู 

  - ความเสี่ยงดานการพัฒนาชุมชนใหเกิดความย่ังยืน 

  - ความเสี่ยงดานความเช่ือมโยงกันของแผนงานการบริการวิชาการชุมชนในแตละคณะ 

  - ความเสี่ยงดานนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

  - ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก 

  - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

 4.3 การจัดลำดับ ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะหและประเมนิความเสี่ยง และนำผลการวิเคราะหที่

มีคาคะแนนความเสี่ยง 10 – 25 คะแนน ไปจัดการความเสี่ยง โดยกรอกขอมูลในแบบฟอรมแผนการบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อการวางแผนการบริหารตอไป 

5. การกำหนดกลยุทธเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยง   

 มีการจัดทำแผนภูมิการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณกับผลกระทบ

ของแตละปจจัยเสี่ยง จากน้ันจึงพิจารณาความสัมพันธของโอกาสกับผลกระทบ แลวจึงจัดแบงเปน 4 ระดับ

ความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงสูงมาก 

6. กำหนดกิจกรรมควบคุมในแผนปฏิบัติการ   

 จากการวิเคราะหและจดัลำดับความเสีย่ง จึงเลือกกจิกรรมที่สามารถควบคุมความเสยีง โดยจัดทำเปน

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 7 ดาน  ดังน้ี 

 6.1 ความเสี่ยงดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง  

  - มาตรฐานหลักสูตร 

  - จำนวนนักศึกษา  

  - มาตรฐานดานภาษาอังกฤษ 

  -  คุณภาพอาจารย 

  - การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

  - สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 6.2 ความเสี่ยงดานการพัฒนาวิชาชีพครู 

 6.3 ความเสี่ยงดานการพัฒนาชุมชนใหเกิดความย่ังยืน 

 6.4 ความเสี่ยงดานความเช่ือมโยงกันของแผนงานการบริการวิชาการชุมชนในแตละคณะ 

 6.5 ความเสี่ยงดานนโยบาย/ระเบียบ/ขอบังคับ 

 6.6 ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก 

  - ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

  - การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 6.7 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
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7. การจัดทำสารสนเทศและการสื่อสาร   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชกลไกการสื่อสารโดยการแจงเวียนผานคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย กำกับติดตามโดยอธิการบดี ใหผูรับผิดชอบ คณะ และหนวยงานถือปฏิบัติ และจัดทำแผนการ

บริหารความเสี่ยง และรายงานผลตอมหาวิทยาลัยตามลำดับ 

8. การติดตามประเมินผลระดับความเสี่ยง   

 มหาวิทยาลัยฯ กำหนดใหมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปละ 1 ครั้ง โดย

การรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และอธิการบดี จากน้ันจึงมีการรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ ซึ่งพบวามีความเสี่ยง จำนวน 7 ดาน  จำแนกเปน 7 ประเด็น  ดังน้ี 

 8.1 ความเสี่ยงดานการผลิตบัณฑิต 

  8.1.1 การกำกับมาตรฐานของหลักสูตร เน่ืองจากยังมีหลักสูตรไมผานเกณฑมาตรฐาน มีการ

จัดการความเสี่ยง โดยการจัดการอบรมใหความรูประธานสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการ

กำกับมาตรฐานของสภาวิชาการ คณะกำกับติดตาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมีคุณสมบัติตามเกณฑ 

ใหอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรผลติผลงานวิชาการ หลังการดำเนินการ ไมพบความเสี่ยง อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรมีผลงานวิชาการตีพิมพตามเกณฑมาตรฐาน  

  8.1.2 จำนวนนักศึกษาที่เขาศึกษาตอไมเปนไปตามเปาหมาย มีการจัดการความเสี่ยงโดย

หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเชิงรุก จัดโครงการพี่พบนองในทองถ่ิน ใหศิษยปจจุบันไปพบนองใน

โรงเรียนหลังการดำเนินการ ไมพบวามีระดับความเสี่ยงอยู เพราะจำนวนนักศึกษาครบตามเกณฑทุกหลักสูตร 

  8.1.3 นักศึกษาไมสำเร็จการศึกษาตามระยะการศึกษาของหลักสูตร เน่ืองจากไมผานเกณฑ

การประเมินศักยภาพดานภาษาอังกฤษ มีการจัดการความเสี่ยงโดย มหาวิทยาลัยกำหนดโครงสรางหลักสูตร

ใหม โดยกำหนดใหเรียนภาษาอังกฤษ 6 รายวิชา สำหรับหลักสูตรทั่วไป และ 7 รายวิชาสำหรับหลักสูตรครู 

(จากเดิม 4 รายวิชา) ใหสถาบันภาษาจัดโปรแกรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเปนลำดับข้ัน ใหนักศึกษาทดสอบ

ภาษาอังกฤษแรกเขาเพื่อประเมินผลความรูพื้นฐาน และสถาบันภาษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา      

หลังการดำเนินการยังพบวามีระดับความเสี่ยงเหลืออยู เน่ืองจาก ยังมีจำนวนนักศึกษาจำนวนมากที่ไมผาน

เกณฑภาษาอังกฤษในปสุดทาย และกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาขาดการมีสวนรวมของ

หลักสูตร 

  8.1.4 จำนวนอาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

เน่ืองจากภาระงานสอนและงานธุรการของอาจารย มีการจัดการความเสี่ยงโดยการนำระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสเขามาใชกับงานธุรการ กำหนดใหบางหลักสูตรมีบุคลากรสายสนับสนุน หลังการดำเนินการยัง

พบวามีระดับความเสี่ยงเหลอือยู เน่ืองจากภาระงานดานธุรการของอาจารยยังไมลดลง อาจารยตองรับผิดชอบ

การจัดโครงการเพื่อสงเสริมและพัฒนานักศึกษาจำนวนมาก 

  8.1.5 นักศึกษาสอบไมผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพตามขอกำหนดของสภาวิชาชีพ มีการ

จัดการความเสี่ยงโดย คณะและสาขาวิชาจัดติวสอบใบประกอบวิชาชีพอยางเขมขนและตอเน่ืองและปรับปรุง
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วิธีการสอนใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินของสภาวิชาชีพ วางแผนการสอบใหนักศึกษาสอบไดหลายครั้ง

ในกรณีสามารถสอบไดกอนสำเร็จการศึกษา หลังการดำเนินการพบวานักศึกษาพยาบาลสามารถสอบผานใบ

ประกอบวิชาชีพไดครบทุกคน แตยังมีบางสาขาที่ยังสอบผานไมครบทุกคน  

  8.1.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูไมเพียงพอ มีการจัดการความเสี่ยงโดยปรับปรงุอาคารเรยีนรวม

ใหพรอมใชและทันสมัย ปรับปรุงเทคโนโลยีในหองเรียน หลังการดำเนินงานพบวาความเสี่ยงยังเหลืออยู 

อาคารเรียนรวมยังไมไดรับการปรับปรุง เน่ืองจากระเบียบการจัดซื้อจัดจางไมคลองตัว  

 8.2 ความเสี่ยงดานดานการพัฒนาวิชาชีพครู เรื่อง สถานศึกษาในพื้นที่ไดรับการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาไมครอบคลุมพื้นที่ตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการจัดการความเสี่ยงโดยประชุมประธาน

สาขาวิชาที่รับผิดชอบผลิตหลักสูตรครู คณะครุศาสตรจัดโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือขายในการยกระดับ

คุณภาพ หลังการดำเนินการพบวาความเสี่ยงลดลง เน่ืองจากการประสานงานกับผูมีสวนเกี่ยวของมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 8.3 ความเสี่ยงดานการพัฒนาชุมชนใหเกิดความย่ังยืน การพัฒนาชุมชนยังขาดความตอเน่ืองในพื้นที่

เดิม หรือประเด็นเดิม ทำใหไมสามารถพัฒนาจนบรรลุถึงความเขมแข็งอยางย่ังยืนได (พัฒนาไปไมสุดทาง) มี

การจัดการความเสี่ยงโดยการจดัโครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับ

ตำบล หลังการดำเนินงาน พบวาระดับความเสี่ยงลดลง คนในชุมชนเขาใจและตระหนักถึงประโยชนที่ชุมชน

ไดรับ 

 8.4 เช่ือมโยงกันของแผนงานการบริการวิชาการชุมชนในแตละคณะ ยังไมมีการจัดทำแผนการพัฒนา

เชิงพื้นที่อยางจริงจัง (อยางตอเน่ือง เชน 3 ปในพื้นที่เดิม) ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน มีการจัดการความเสี่ยง

โดยการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอาน การเขียน และการวิเคราะหของนักเรียนในระดับ

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลตำบล โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดกับคนในชุมชนฐานราก สงผลใหความเสี่ยงลดลง  

 8.5 ความเสี่ยงดานดานนโยบาย/ระเบียบ/ขอบังคับ เรื่อง อาจารยจำนวนมากยังไมมีตำแหนงทาง

วิชาการ เน่ืองจากเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และขอบังคับการตอสัญญาจางของมหาวิทยาลัย มีการจัดการ

ความเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยจัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ให

รางวัลแกผูไดรับการกำหนดตำแหนงทางวิชาการ โครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลังการ

ดำเนินการพบวา ระดับความเสี่ยงยังมีอยู อาจารยมีตำแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึนแตยังไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของ สกอ. 

 8.6 ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก  

  8.6.1 ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ มีการจัดการ

ความเสี่ยงโดยการติดต้ังกลองวงจรปดเพิ่มเติมดูแลและบำรุงรักษากลองวงจรปดที่ติดต้ังแลวรวมทั้งอุปกรณ

ปองกันอัคคีภัยใหสามารถใชงานได หลังการดำเนินการไมพบความเสี่ยง ทรัพยสินไมมีความเสียหายจากภัย

ธรรมชาติ ไมเกิดการโจรกรรม 
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  8.6.2 การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ การทำงานขาดความคลองตัว เน่ืองจากเกิดการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีการจัดการความเสี่ยงโดยการจัดหาโปรแกรม

สำเร็จรูปสำหรับการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (E-Office) หลัง

การดำเนินการไมพบความเสี่ยง นักศึกษาและบุคลากรมีโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเรียนการสอนและการ

ประชุมออนไลน บุคลากรสามารถใชงานระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส (E-Office) ไดอยางคลองตัว 

 8.7 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เรื่อง เอกสารสูญหาย การติดตามงานขาดประสิทธิภาพ มีการ

จัดการความเสี่ยงโดยการพัฒนาข้ันตอนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการและลดระยะเวลาในการทำงาน หลังการดำเนินการไมพบความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนำ

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-Office) มาใชกับทุกหนวยงาน 

(3) การดำเนินงานดานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

  การดำเนินงานดานการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม มีหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ กระบวนการดำเนินการยังผานรูปแบบของ

คณะกรรมการระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของ

หนวยงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดใหองคกรมีการ

ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายในตอหัวหนาหนวยงาน และจัดสงใหผูกำกับดูแลและกระทรวงเจาสังกัด ในที่น้ีมหาวิทยาลัยฯ ตองสงให

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุมตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน 

นับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จะมีหนาที่ในการรวบรวมรายงานผลระบบการ

ควบคุมภายในของระดับคณะ สำนัก และสถาบัน (แบบ ปค.4 และ ปค.5) และนำมาสรุปเปนภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย (แบบ ปค.1) และนำเขาที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา ซึ่ง

คณะกรรมการควบคุมภายใน รวมกันกำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ

เหมาะสม รวมทั้งกำหนดใหมีการติดตาม ประเมินผลอยางสม่ำเสมอ ผูบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบใน

การดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในสวนงานของตนใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบการ

ปฏิบัติงาน โดยสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู ตลอดจนปรับปรุงการควบคุม

ภายในใหมีความรัดกุม รวมทั้ง ปลูกฝงใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย และจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน 

กำหนดใหเจาหนาทุกระดับ ตองเอาใจใสปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มาตรการ และระบบการ

ควบคุมภายในตางๆโดยสม่ำเสมอและตอเน่ือง 

 โดยมีงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ

การควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ เพื่อนำไปสูการปรับปรุงมาตรการการควบคุมให

เหมาะสมกับสถานการณ สิ่งแวดลอม และปจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดมีการจัดระบบการ
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ควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังน้ี  

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมทำใหการควบคุม

ภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับมาตรฐานการควบคุมภายใน  มีการสงเสริมใหบุคลากรยึด

มั่นในคุณคาของความซื่อตรงและจริยธรรม มีการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู และ

กำหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานสอดคลองตามตัวช้ีวัด และขอตกลงตาม

ระบบการควบคุมภายใน  

 คณะกรรมการชุดตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ รวมทั้งทำหนาที่

ประเมินผลการทำงานฝายบริหารได ตลอดจนไดพัฒนาและปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการมอบนโยบาย

หรือคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา รวมทั้ง

อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน รวมทั้งมอบนโยบายการทำงานสูการปฏิบัติ ผูบริหารไดแสดง

ใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสรางแรงจงูใจ โดยมีกิจกรรม/รางวัล/ฯลฯ และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและรักษา

บุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน  

 ในการประเมินผลการทำงาน มหาวิทยาลัยไดจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตาม

หนาที่และความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง ซึ่งเปนไปตามระบบการควบคุมพรอมทั้งแจงให

บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำหลักการบริหารความเสี่ยงมาจัดการ

กับความเสี่ยงตางๆ อยางเปนระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนใน

อนาคตจากปจจัยตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งไดแสดงใหวามีการกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวย

รับตรวจ และวัตถุประสงคและเปาหมายระดับกิจกรรมชัดเจน สอดคลองและเช่ือมโยง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม มีกระบวนการในการระบุ วิเคราะห และจัดการความเสี่ยงที่

มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตางๆ รวมทั้งไดพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต 

ประกอบการประเมินความเสี่ยงดังกลาว และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือวัตถุประสงคการดำเนินงาน

หนวยงานไดระบุและประเมินถึงเรื่องที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว  

 ดังน้ัน ในองคประกอบการประเมินความเสี่ยงในภาพรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมี

กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนและคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคหลักหนวยงาน  

 อยางไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อใหการประเมินความเสี่ยงโดยรวมมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 

คือ ผูบริหารระดับคณะ สำนักและสถาบัน ควรใหความรวมมือในการวิเคราะห ระบุปจจัยเสี่ยง และประเมิน
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ความเสี่ยงจากปจจัยภายในและภายนอก รวมกับผูปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางการจัดการ การแกปญหา 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

 ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมสอดคลองกบักระบวนการบรหิาร

ความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผูบริหารและหัวหนา

งาน กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางเครงครดั เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ การแบงแยกหนาที่ การจัดทำ

ทะเบียนคุม เปนตน เพื่อใหกระบวนการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังมีการจำกัดการเขาถึง

ระบบงานโดยผูที่ไมมีความเกี่ยวของจะไมสามารถเขาไปแกไขได  

 นอกจากน้ันหนวยงานยังไดระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ

บรรลุวัตถุประสงค จัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไวในนโยบาย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

 ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แตละระบบงานมีความเช่ือมโยงกนั สามารถทำใหการดำเนินงานมปีระสิทธิผลย่ิงข้ึน สำหรับการ

สื่อสารระหวางผูบริหาร หัวหนางานและผูปฏิบัติงานมีความชัดเจนมีการแจงเวียนและเผยแพรสารสนเทศ

ภายในหนวยงานอยางเปนระบบ 

 หนวยงานไดกำหนดใหมีการจัดทำหรือจดัหาและใชสารสนเทศที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เชน การแจง

ขาวสารออนไลน การตรวจสอบรายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ การกำกับติดตามโดยใชขอมูลในระบบ

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ระบบดังกลาวชวยในเรื่องการควบคุมภายในได เพราะสามารถ

ตรวจสอบขอมูลไดอยางชัดเจน  

 นอกจากน้ัน ยังสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เชน การสงรายงานภายใน

เวลาที่กำหนดผานระบบ และการสื่อสารขอมูลคำสั่งหรือประกาศตางๆ ตลอดจนการปองกันการเขาถึงขอมูล 

 อยางไรก็ตาม ระบบเครือขายในองคกรบางครั้งยังไมเสถียรและเกิดความลาชา และยังขาดการพัฒนา

บุคลากรเพื่อรองรับระบบสารสนเทศใหมๆ ที่เกิดข้ึน  

5.  กิจกรรมการติดตามผล 

 ระบบการติดตามมีความเหมาะสม โดยผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

อยางตอเน่ือง และสิ้นปมีการประเมินตนเองรวมกันระหวางหัวหนาหนวยงานและบุคลการ โดยการติดตาม

ระหวางปฏิบัติงาน เชน การรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และรายงานผลรายป และการติดตามเมื่อเสร็จ

สิ้นในแตละโครงการ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงาน

พรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแกไขและกำหนดไวในแผนการปฏิบัติงานประจำปตอไป 
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 จากน้ัน งานประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดสงรายงานผลระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

ใหงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ในแบบ ปค.1 วาระบบการควบคุม

ภายในมีความเหมาะสม และเปนไปตามที่กำหนดไวในรายงานหรือไม  

 หลังจากจัดทำรายงานผลระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1, 4 และ 5) และรายงานการสอบทาน

ผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว งานประกันคุณภาพการศึกษาไดทำการสงใหกลุม

ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดไว 

 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

         ในการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมมีการกำหนด

นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย มุงเนนใหทุกหนวยงานตองประเมินระบบงานเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และใหมี

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งทุกหนวยงานตองดำเนินการ

บริหารความเสี่ยงใหเปนงานประจำและดำเนินการอยางตอเน่ือง  มีการรายงานผลการดำเนินงานการบริหาร

ความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปงบประมาณ  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัย

ยังมีระบบและกลไกในการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งจัดทำตามมาตรฐานสากล จำนวน    

8 ประการ  มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อนำมาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน 

          ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยไดติดตามประเมินผลระดับความเสี่ยงในแตละ

องคประกอบ ซึ่งพิจารณาจากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ  

พบวา มีความเสี่ยง จำนวน 7 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต  6 ประเด็นความสี่ยง  ดานการพัฒนาวิชาชีพครู  

1 ประเด็นความเสี่ยง  ดานการพัฒนาชุมชนใหเกิดความย่ังยืน 1 ประเด็นความเสี่ยง  ดานความเช่ือมโยงของ

แผนงานการบริการวิชาการชุมชน ในแตละคณะ 1 ประเด็นความเสี่ยง  ดานนโยบาย/ระเบียบ/ขอบังคับ  

1 ประเด็นความเสี่ยง  ดานเหตุการณภายนอก 2 ประเด็นความเสี่ยง และดานการปฏิบัติงาน 1 ประเด็นความ

เสี่ยง  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกำหนดกิจกรรมที่สามารถควบคุมความเสี่ยงโดยจัดทำเปนแผนบริหารความเสี่ยง  

อยางไรก็ตามแมวามหาวิทยาลัยจะกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงหรือแนวทางปองกันและแกไขไวแลว   

ณ วันสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา ความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงบางประเด็น มีระดับความเสี่ยงลดลง 

บางประเด็นไมพบความเสี่ยงหลังดำเนินการแลว แตบางประเด็นความเสี่ยงยังมีความเสี่ยงเหลืออยู เชน นักศึกษา

ไมสำเร็จการศึกษาตามระยะการศึกษาของหลักสูตร  จำนวนอาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตาม

มาตรฐาน  นักศึกษาสอบไมผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพตามขอกำหนดของสภาวิชาชีพ  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูไม

เพียงพอ  และอาจารยจำนวนมากยังไมมีตำแหนงวิชาการ 
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  ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม              

มีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ       

พ.ศ. 2561 กำหนดใหองคกรมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง        

และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอหัวหนาหนวยงาน จัดสงใหผูกำกับดูแล และกระทรวงเจาสังกัด  

งานประกันคุณภาพการศึกษามีหนาที่รวบรวมรายงานผลระบบการควบคุมภายในระดับคณะ สำนัก และสถาบัน 

มาสรุปเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อสอบทานผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการควบคุม

ภายในมีหนาที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม   ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยมี

การจัดการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลัง

กำหนด จำนวน 5 องคประกอบ 17 หลักการ  ประกอบดวยสภาพแวดลอมการควบคุม 5 หลักการ  การประเมิน

ความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ   สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ  และการ

ติดตามผลประเมินผล 2 หลักการ โดยไดดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

  จากผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี  

       1. มีการกำหนดแผนงาน กระบวนการดำเนินการตามแผนงาน การกำกับติดตาม          

และประเมินผลการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในอยางมรีะบบและกลไกตามที่กำหนดไวในคูมือการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกำหนดใหหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยดำเนินการตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดนำไปสูกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

      2. ควรกำหนดมาตรการแกไขเรงดวนสำหรับปจจัยเสี่ยงที่ยังคงมีระดับความเสี่ยงเหลืออยู      

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบรรลเุปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยโดยดำเนินการรวมกันของ

ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของทกุระดับพิจารณาองคประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มาเปนแนวทางในการดำเนินการดังกลาวเพื่อลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุดหรือไมมีความเสี่ยงเหลืออยู 

        3. ควรติดตามและเรงรัดใหมีการจัดทำเกณฑประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไกการ

ควบคุมภายในตามหลักการที่กำหนดตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังในแตละองคประกอบอยางเปน

รูปธรรม เพื่อใหการประเมินการควบคุมภายในเพียงพอและมีความเหมาะสม มีหลักเกณฑ และหลักฐาน

ประกอบอยางชัดเจนตรวจสอบได 
 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

ได 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ     

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ไดเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภามหาวิทยาลัย ดวยความเอาใจใส    

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนำความเห็นของ            

คณะกรรมการฯ ไปดำเนินการพัฒนาแกไข ซึ่งฝายบริหารไดมอบหมายใหหนวยงานรวมหารือวางแผนพัฒนา

ความเห็นดังกลาว และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ปรากฏดังน้ี 

 

 

 



 

 

รายงานการติ
ด

ต
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ะ สํานัก และสถาบัน  
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็น 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและสถาบัน ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 1 การประเมนิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

1) สามารถดำเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดของโครงการ/

กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็นยุทธศาสตร บรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวา

หลายตัวช้ีวัด แมจะมีตัวช้ีวัดบางตัวที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมายก็ตาม ซึ่ง

มหาวิทยาลัยควรเรงรัดหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานดวยความ

รวมมือของผูเกี่ยวของทุกระดับ 

 1 

 

 กองนโยบายและ

แผน 

2) ควรพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาหรือ

ต่ำกวาเปาหมาย เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพที่แทจรงิของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถ

ดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ทาทายตอการพฒันาใหโดเดนย่ิงข้ึน 

 1 

 

 กองนโยบายและ

แผน 

3) ควรเรงรัดใหมกีารประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

คณะ สำนัก และสถาบัน เมื่อสิ้นปงบประมาณของทุกปภายในเวลาที่กำหนดไว เพื่อ

นำขอมูลผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ

ตัวช้ีวัดเพิ่มเติมที่คณะ สำนัก และสถาบันกำหนดไวในแผนมาประกอบการทบทวน

ระบบและกลไกการดำเนินงานในปตอไป รวมทั้งเปนขอมูลสำหรับคณะกรรมการ

 1 

 

 กองนโยบายและ

แผน 
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไดดำเนินการตามภาระหนาทีท่ี่ไดรบั

มอบหมาย 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

1) การจัดสรรงบประมาณควรคำนึงถึงสัดสวนความสำคัญของพันธกิจ โดยควรจัด

งบประมาณในดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ

และการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน ใหมากข้ึนเปนอันดับตนๆ 

 1 

 

 กองนโยบายและ

แผน 

2) มหาวิทยาลัยมีการใชจายงบประมาณอยูในระดับที่ดี แตควรกำกับการใชจาย

งบประมาณทั้งรายปและรายไตรมาสใหเปนไปตามเปาหมาย โดยอาจจะใหผูที่

รับผิดชอบรายงานผลตามเป าหมายรายไตรมาส โดยเฉพาะโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน สถาบันภาษา สำนักคอมพิวเตอร และคณะครุศาสตร ตามลำดับ 

 1 

 

 กองนโยบายและ

แผน 

3) ควรมีการจัดดำเนินโครงการกิจกรรมใหเปนไปตามเปาหมายใหมากข้ึนและควรมี

การประเมินความสำเร็จของโครงการกิจกรรมตามที่ต้ังวัตถุประสงคไวทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 

 1 

 

 กองนโยบายและ

แผน 

4) มหาวิทยาลัยไดต้ังเงินกันเหลือ่มประจำปงบประมาณ 2562 ทั้งงบประมาณแผนดิน 

11,296,137.50 บาท และงบรายได จำนวน 92,612,200.21 บาท จึงควรจัดเตรียม

วางแผนการใชจายงบประมาณแตตนปงบประมาณ เพื่อใหเงินกันเหลื่อมมีนอยที่สุด 

ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวม 

 1 

 

 กองนโยบายและ

แผน 
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 3 ประเมินคณุภาพการบริหารงานและคณุลักษณะของอธิการบดี  

ระดับมหาวิทยาลัย ควรใหความสำคัญในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอน

สมัยใหม เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เชนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง

ตอการพัฒนาประเทศและพื้นที่ การพัฒนาบุคลากร ใหมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึนเพื่อ

รองรับการเรียนการสอนยุคใหม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการ

เรียนการสอนรูปแบบใหม และการวิจัยที่ตอบสนองตอการพัฒนาพื้นที่มากข้ึนเพื่อ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 

นอกจากน้ี ควรพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เชน 

การประยุกตใชระบบสารสนเทศเขาชวย 

 17 
 

 คณะทุกคณะ 

สำนักสงเสรมิ

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

สวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1) มีระบบและกลไก กระบวนการปฏิบั ติงาน และการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินการโดยกำหนดใหเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน มุงเนนใหคณะ 

สำนัก และสถาบัน มีการบริหารความเสี่ยงเปนมาตรฐานเดียวกัน สงผลใหคณะ 

สำนัก และสถาบัน สามารถดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในสอดคลองกับการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

 1 

 

 สำนักสงเสรมิ

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

2) ควรเรงรัดใหมีมาตรการสำหรบัการจัดการความเสีย่งที่ยังเหลืออยู โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงประเด็นความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงเพื่อลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด ดวยความ

 1 

 

 สำนักสงเสรมิ

วิชาการและงาน
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

รวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝายโดยนำองคประกอบของการบริหารความเสี่ยงมาเปน

ขอมูลในการกำหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการ

จัดการความเสี่ยงในประเด็นน้ัน ๆ 

ทะเบียน 

3) ควรจัดทำเกณฑการประเมินเกี่ยวกับระบบและกลไกการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ตามองคประกอบของการควบคุมภายในตาม

หลักเกณฑของกระทรวง การคลังทุกองคประกอบและทุกหลักการ เพื่อใหการ

ประเมินการควบคุมภายในเพียงพอและมีความเหมาะสมกับโครงสรางองคกรและ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย  มีหลักเกณฑ และหลักฐานประกอบอยางชัดเจน โปรงใส 

ตรวจสอบได รวมทั้งเปนแนวทางใหมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันมีรูปแบบ

การประเมินในทิศทางและหลักเกณฑเดียวกัน 

 1 

 

 สำนักสงเสรมิ

วิชาการและงาน

ทะเบียน 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหนวยงานระดับคณะ สำนัก 

สถาบัน รับผิดชอบดูแลการดำเนินงาน ดังน้ี  

สวนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร 

   1. มหาวิทยาลัยไดดำเนินการเรงรดัและติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดของ

แผนยุทธศาสตร รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งหนวยงานสวนใหญ

ดำเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น

ยุทธศาสตร บรรลุตามเปาหมาย แตมีบางสวนที่ไมบรรลุเน่ืองจากติดสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหไมสามารถดำเนินโครงการกิจกรรมได 

  2. มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพรอมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผน

ยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปนเวทีใหคณะผูบริหารและบุคลากรของแตละหนวยงานได

รายงานผลการดำเนินงาน ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งวางแผนและ

กำหนดทิศทางการดำเนินงานของแตละหนวยงานไดรายงานผลการดำเนินงาน ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของแตละหนวยงานใน

ปงบประมาณถัดไป 

3. มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทุก ๆ 

ปพรอมทั้งจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งไดมีการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใหผูบริหาร คณาจารยและผูเกี่ยวของไดรวมกัน

ระดมความคิดเห็นในการกำหนดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน และไดกำหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายที่ทาทายจากการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

4. มหาวิทยาลัยไดกำหนดวันสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดดำเนินการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ          

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยไดช้ีแจง

ใหหนวยงานสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร ซึ่งหนวยงานสวนใหญสามารถ

ดำเนินการจัดสงรายงานไดครบตามกำหนดเวลา และสามารถนำผลการวิเคราะหและรวบรวมมาทบทวนระบบ

และกลไกการดำเนินงานในปถัดไป 
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สวนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

1. มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณมากที่สดุยุทธศาสตรที ่4 เนนดานการมุงสูมหาวิทยาลยั

แหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล รอยละ 67.70 สวนใหญเปนรายการ

สิ่งกอสราง รองลงมาดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ รอยละ 23.12  จัดสรร

งบประมาณเปนสวนนอยดาน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน รอยละ 5.88  และ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน รอยละ 3.30 ซึ่งคณะตางๆ ไดจัดทำโครงการที่

เกี่ยวของกับการปรับกระบวนการจัดการเรยีนรูสนับสนุนการผลติบัณฑิตนักปฏิบัติ และโครงการที่เกี่ยวของกบั

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน มีผลการดำเนินการโครงการสวนใหญบรรลุผลสัมฤทธ์ิและเปนไปตาม

เปาหมาย 

2. กองนโยบายและแผนไดจัดทำประกาศการใชจายงบประมาณ โดยใหหนวยงานจัดทำ

รายงานการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส เสนอตออธิการบดี พรอมทั้งรายงานปญหาอุปสรรคของ

หนวยงาน กองนโยบายและแผนจะดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายงานการใชจายงบประมาณเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนรายเดือนและเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนรายไตร

มาส  ซึ่งหนวยงานไดจัดทำรายงานการใชจายงบประมาณเสนอตออธิการบดีทุกเดือน บางหนวยงานมีผลการ

เบิกจายที่ดีข้ึน แตเน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทำให

การใชจายงบประมาณตองหยุดชะงักลงไปบางชวง มหาวิทยาลัยจึงไดใหหนวยงานทบทวนแผนดำเนินงานและ

การใชจายงบประมาณ จึงทำใหบางหนวยงานมีผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย 

3. หนวยงานของมหาวิทยาลัยไดดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการกิจกรรมใหมีความ

สอดคลองกันทั้งเปาหมายการดำเนินการและวัตถุประสงคของการจัดโครงการกิจกรรม รวมทั้งมีการติดตาม

และประเมินผลความสำเร็จของโครงการ ซึ่งโครงการสวนใหญบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

โดยหนวยงานมีการรายงานผลโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณเสนอตอมหาวิทยาลัย

ทราบ 

 4. กองนโยบายและแผนดำเนินการจัดทำประกาศการใชจายงบประมาณ เรื่องการกันเงินไว

เบิกเหลื่อมป ทั้งเงินแผนดินและเงินรายไดมาหาวิทยาลัย โดยประกาศแจงใหหนวยงานทราบวา มหาวิทยาลัย

ไมอนุญาตใหกันเงินเหลือ่มป ยกเวนมีหน้ีผูกพัน หรือกิจกรรมที่มีการดำเนินการตอเน่ืองเทาน้ัน ซึ่งหนวยงานมี

การกันเงินเหลือ่มปรายจายประจำลดลง รายการกันเงนิสวนใหญจะเปนรายจายลงทนุ ครุภัณฑและสิ่งกอสราง 

ที่ไดรับอนุมัติใชเงินเหลือจาย เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   

(COVID-19) ทำใหหนวยงานทบทวนแผนและมีการคืนงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมี

นโยบายใหแตละหนวยงานดำเนินการขอวัสดุครุภัณฑที่มีความจำเปน และใชเงินเหลือจายที่หนวยงานขอคืน

มา จึงทำใหไมสามารถเบิกจายไดทัน ทำใหตองมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
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 สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี  

  1. มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนใหเปนไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหมๆ 

มหาวิทยาลัยจึงไดมอบนโยบายดานตางๆ ใหคณะ สำนักและสถาบันเปนแนวทางในการดำเนินงาน          

เชน การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้ง

พัฒนาระบบบริหารจัดการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ  

   2. มหาวิทยาลัยไดดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ปรับปรุงตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี

การกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของแตละหนวยงาน ซึ่งคณะและหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยใหการตอบรับนโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานดานตางๆ        

เชน การจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน / จัดทำสื่อการสอนแบบตางๆ การอบรมพัฒนาสื่อการ

สอนออนไลน  โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญสอดคลองกับการเรียนรูปแบบที่ทันสมัย การจัดต้ังศูนย

การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมใหอาจารยในคณะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาใหชุมชน 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยใหการบริหารงานคณะมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการโครงการการบริหารหลักสูตรที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรูในแนวทาง Outcome Based Education  

 3. คณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัยไดดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการผลิต

บัณฑิตที่ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศใหมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับการเรียนการสอนยุคใหม 

เชน การจัดทำกิจกรรมโครงการเปลี่ยนครูเปนโคช การสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนอก

หองเรียน/การใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย/การฝกปฏิบัติจริง/บทเรียนออนไลน รวมทั้งมีการปรับปรุง

หลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 

  4. มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ/

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน/การจัดทำสื่อการสอนแบบตางๆ เชน การสราง

นวัตกรรมการเรียนการสอน  บทเรียนออนไลน โครงการอบรมพัฒนาอาจารย การพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตร การอบรมพัฒนาสื่อการสอนออนไลนของสำนักคอมพิวเตอรที่จัดใหกับอาจารย/การอบรม

พัฒนาภายนอกมหาวิทยาลัย  

 สวนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

    มหาวิทยาลัยใหความสำคัญในการวางระบบและกลไกกระบวนการปฏิบัติงานและการ

ติดตามผลการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

โดยใหหนวยงานวิเคราะหความเสี่ยง และทบทวนปจจัยเสี่ยงจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนด

แนวทางปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต พรอมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน และกำหนดเกณฑการประเมินเกี่ยวกับระบบและกลไกการควบคุมภายในของหนวยงาน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

ในป งบประมาณที่ แล วคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได ติดตาม ตรวจสอบ            

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รวม 5 สวน และไดมีความเห็นแนบทายเพื่อการพัฒนา แกไข ปรับปรุง

และตอยอดในทุกสวนของการประเมิน (สวนที่ 1 - 5) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได

ดำเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด ความคิดเห็นดังกลาว อยางเปนระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา 

แกไข ปรับปรุงและตอยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกำหนดผูรับผิดชอบ และมีการประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม ครบถวนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซึ่งนอกจากจะเปนการ

พัฒนาการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหดีข้ึนและแกไขปญหาตางๆ ไดแลว ยังทำใหวงจรการ

บริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณอีกดวย 

สวนในปงบประมาณตอไปควรมีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารองรับขอที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทำให

การดำเนินงานในสวนที่ 5 สมบูรณมากข้ึน 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนักและสถาบัน ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ได 4 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 การแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนคา

คะแนน 
ใชผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 สวน เพื่อแปลงเปนคะแนน ดังน้ี 

1. จากสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

(คะแนนเต็ม 35 คะแนน) พิจารณารอยละของตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเปนไปตามเปาหมาย

หรือสูงกวาเปาหมาย เทียบกับรอยละ 100  

รอยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผล

การดำเนินงานเปนไป

ตามเปาหมายหรือสูงกวา 

วิธีการคำนวณคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(เต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

72.41 (72.41/100) x 35.00 25.34 3.62 ดี 

 

2. จากสวนท่ี 2 (1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม                                              

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาความสัมพันธของปริมาณตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย (เปนไป

ตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใชจายโดยรวมซึ่งแสดงถึง

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณที่ไดปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณไดเหมาะสม 

รอยละของตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

รอยละของงบประมาณ 

ท่ีใชจายโดยรวม 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 
ผลการประเมิน 

72.41 75.24 6.00 3.00 พอใช 

             

จากสวนท่ี 2 (2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละ

ไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถคิดเปนคะแนนไดดังน้ี 

ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

1 21.74 17.22 (17.22/21.74) x 2.5 1.98 

2 49.60 35.63 (35.63/49.60) x 2.5 1.80 

3 74.05 53.67 (53.67/74.05) x 2.5 1.81 
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ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

4 94.58 75.24 (75.24/94.58) x 2.5 1.99 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส (เต็ม 10 คะแนน) 7.58 

ระดับคะแนน (เต็ม 5) คือ 3.79 ไดระดับดี 

 จากสวนท่ี 2 (3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณารอยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จเทียบ

กับรอยละ 100 

จำนวนโครงการ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน เปาหมาย ดำเนินการ 
รอยละท่ี

ดำเนินการ 
วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

535 452 84.49 (84.49/100) x 10 8.45 4.22 ดี 

 

สวนท่ี 2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมนิที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ กำหนด 

           สวนท่ี 2(1) สวนท่ี 2(2) สวนท่ี 2(3) 
รวม (1)+(2)+(3) 

(เต็ม 30 คะแนน) 

 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

6.00 7.58 8.45 22.03 (22.03/30) x 5 3.67 ดี 

 

3. จากสวนท่ี 3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา 5 มาตราสวน  

คะแนนเฉล่ีย 

(เต็ม 5) 

คะแนนท่ีได (เต็ม 20 คะแนน) 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

4.17 (4.17/5) x 20 16.68 ดี 
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4. จากสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมนิที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ กำหนด 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

8.00 (8.00/10) x 5 4.00 ดี 

 

5. จากสวนท่ี 5 ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ กำหนด 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

4.00 (4.00/5) x 5 4.00 ดี 

 

แลวรวมคะแนนจาก ขอ 1 – 5 คำนวณเทียบกับคะแนนรวม 100 คะแนน ไดเปนคาคะแนน 

(คะแนนเต็ม 5)  

หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 
ผลการประเมิน 

สวนที่ 1 ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตรฯ ของมหาวิทยาลัย (เต็ม 35 คะแนน) 

25.34 3.62 ดี 

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณฯ (เต็ม 30 คะแนน) 

22.03 3.67 ดี 

สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ

ของอธิการบด ี(เต็ม 20 คะแนน) 

16.68 4.17 ดี 

สวนที่ 4 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

(เต็ม 10 คะแนน) 

8.00 4.00 ดี 

สวนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็น

คณะกรรมการฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(เต็ม 5 คะแนน) 

4.00 4.00 ดี 

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 76.05 3.80 ดี 
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ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ไดคะแนนรวม 76.05  คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.80 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

1. ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อการดำเนินการในยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน” และยุทธศาสตรที่  3 “ยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน” ใหมากข้ึนเพื่อทำหนาที่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

2. ควรทบทวนระบบ กลไกและวิธีดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร ภายใตสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป ที่เปนปญหาและอุปสรรค ทำใหผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานระดับคณะ 

สำนักและสถาบัน ไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร โดยอาจมีทีมงานที่มี

ประสิทธิภาพชวยเปนที่ปรึกษา เพื่อพัฒนายุทธศาสตรที่ตองปรับเปลี่ยนใหทันความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

ภายใตความรวมมือของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกำกับติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไป

ตามแผนใหมากที่สุดดวย 

3. ควรใหความสำคัญในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอนสมัยใหม เพื่อรองรับการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เชนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและพื้นที่ การพัฒนา

บุคลากร ใหมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับการเรียนการสอนยุคใหม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ

รองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม การเรียน online และการวิจัยที่ตอบสนองตอการพัฒนาพื้นที่

มากข้ึนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 

4. ควรพัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งจะสงผลตอการ

พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เชนการประยุกตใชระบบสารสนเทศเขาชวย 

5. ควรมีแผนแมบทในการดำเนินงานโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอม โดยจัดใหเอื้อตอ

การดำรงชีวิตและปฏิบัติงาน (หองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ำ ที่จอดรถ คุณภาพของน้ำประปา ระบบการ

บริการและซอมบำรุง เปนตน) ทั้งน้ีดังกลาวอยางเปนรูปธรรม 

6. ควรปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีการใชมาตรการ

อยางจริงจังในการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และสงเสริม

ใหบุคลากรมีตำแหนงที่สูงข้ึน 
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ตอนที ่2 
ประเมนิผลการดาํเนนิงานของคณะ 

 


	ตอนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
	 ระดับมหาวิทยาลัย
	 ผลการประเมินส่วนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	(1) ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4

	 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 1 (1) การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 1 (2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน
	 ผลการประเมินส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	(1) แหล่งงบประมาณประจำปี
	(3) การใช้จ่ายงบประมาณ
	(4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน

	 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน
	 ผลการประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้แบบประเมิน (แบบสอบถาม)
	ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารงานของอธิการบดี

	 สรุปการประเมินส่วนที่ 3 (1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้แบบประเมิน
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใช้แบบประเมิน
	(2) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยใช้การสัมภาษณ์
	ผลการสัมภาษณ์อธิการบดี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง


	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใช้การสัมภาษณ์
	 ผลการประเมินส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
	การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
	(3) การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

	 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน
	 ผลการประเมินส่วนที่ 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ     และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็น ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและสถาบัน ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน

	 การแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นค่าคะแนน
	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา



