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 คณะครุศาสตร  

การแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะครุศาสตรจะแสดงผลการ

วิเคราะหขอมูลตามกรอบการประเมิน 5 สวน ตามลำดับ ดังน้ี 

 ผลการประเมินสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตรตาม

แผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหคณะครุศาสตรดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

27 เมษายน 2563 รวมถึงหนวยงานไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย             

ราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของแผนยุทธศาสตร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหคณะครุศาสตรรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

ราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ปรากฏผลการประเมินดังน้ี 

ตารางท่ี 27 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรกับ

เปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม  

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด

เพิ่มเติม 

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 

สวนที่ 1 ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่

มี ศักยภาพรองรับการ

พัฒนาประเทศ 

13 3 23.07 10 76.92 14 6 42.86 8 57.14 

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 - - 4 100.00 5 1 20.00 4 80.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด

เพิ่มเติม 

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 

4  ม ห า วิท ย าลั ย แ ห ง

ความสุข มี เส ถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล  

3 1 33.33 2 66.67 3 - - 3 100.00 

ส วน ที่  2  ก า ร ใช จ า ย

ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง

หนวยงาน 

2 2 100.00 - - 2 2 100.00 - - 

สวนที่ 3 ตัวช้ีวัดตามแผน

ยุ ท ธ ศ าส ต ร ค ณ ะ ค รุ

ศาสตร 

1 - - 1 100.00 1 - - 1 100.00 

รวม 23 6 26.09 17 73.91 25 9 36.00 16 64.00 

จากตารางที่ 27 พบวาคณะครุศาสตร มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตาม

แผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่  1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่ม ทั้งหมด 25 ตัวช้ีวัด โดยมีผลการ

ดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 16 ตัวช้ีวัด (รอยละ 64)  และมีผล

การประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 9 ตัวช้ีวัด (รอยละ 36)  ซึ่งเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมี

ทั้งหมด 23 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 17 

ตัวช้ีวัด (รอยละ 73.91) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 6 ตัวช้ีวัด (รอยละ 26.09) ซึ่งพบวา

รอยละผลการดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายมีคาลดลงจากรอยละ 73.91 เปนรอยละ 

64 

 

ตารางท่ี 28 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร จำแนก

ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ   

1.1 หลักสูตรใหม /หลักสูตรพหุ วิทยาการ/ หลักสูตร 1 0  
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา

ในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ที่สอดคลองกับ

แนวทางการพัฒนาประเทศ 

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำ/ศึกษา

ตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป 

รอยละ 85 100  

1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช

บัณฑิต 

คะแนน 4 4.69  

1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่

บูรณาการกับการทำงาน 

หลักสูตร 1 3  

1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ

กับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน 

รายวิชา 2 4  

1.6 นั ก ศึ กษ าที่ ส อบ ผ าน  Exit Exam ตาม

มาตรฐานสาขาวิชา 

รอยละ 80 0  

1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติ/นานาชาติ 

รางวัล 6 6  

1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ รอยละ 18 2.76  

1.9 บัณ ฑิตที่ ได รับ ใบประกาศนียบั ตร/ใบ

ประกาศเกียรติคุณดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ  

รอยละ 18 20.74  

1.10 รายวิชาที่ สอน/จัดทำสื่ อการสอนเปน

ภาษาอั งกฤษ/บท เรียนออนไลน /คลั ง

ขอสอบ 

รายวิชา 4 0  

1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ

เรียนรู  

คะแนน 4.5 4.46  

1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

รอยละ 0.8 1.51  

1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของ

อาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

รอยละ 50 56.82  

1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-

degree) สำหรับบุคคลทุกชวงวัย 
 

หลักสูตร 1 0  
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน  

2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย รอยละ 45 24.89  

2.2 นักศึกษาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คร ู

รอยละ ประเมินป 

2566 

 
 

2.3 นัก ศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพที่กำหนด 

รอยละ 75 96.95  

2.4 สถานศึกษาในพื้นที่ที่ไดรับการยกระดับ โรงเรียน 7 9.00  

2.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาที่

พัฒนาข้ึนจากฐานเดิม  

เพิ่มข้ึน

รอยละ  

2 5.76  

2.6 สถาน ศึกษาที่ มีผ ลการบริห ารจั ดการ

สถานศึกษาตามจุดที่ควรพัฒนาเปนไปตาม

เปาหมาย 

รอยละ 50 100.00  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

4.2 รายไดจากการบริหารทรพัยสิน  ลานบาท 1.5 2.13  

4.3 ความพึงพอใจของผูใชบริการ  คะแนน 3.5 4.35  

4.4 ความสุขในการทำงาน คะแนน 3.9 4.12  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

1 รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน รอยละ 100 96.94  

2 รอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได รอยละ 87.13 56.39  

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร 

1 รอยละการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรคณะครุศาสตร 

รอยละ 80 91.67  

 

หมายเหตุ      หมายถึง    บรรลุเปาหมาย 

    หมายถึง    ยังไมบรรลุเปาหมาย 

จากตารางที่ 28 พบวาคณะครุศาสตร มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตาม

แผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ทั้งหมด 25 ตัวช้ีวัด โดยสรุปตาม

ประเด็นยุทธศาสตร ไดดังน้ี  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 8 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 57.14)  และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 6 ตัวช้ีวัด (รอยละ 42.86)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 80.00) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 20.00) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00)   

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน มีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00) 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 

จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 

 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 1 ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะครุศาสตรดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี  

1 – 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะครุศาสตรไดดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็น

ยุทธศาสตรที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร  3 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม จำนวน 25 ตัวช้ีวัด  

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย  

16 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 64.00 ของจำนวนตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 9 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 36.00 ของ

จำนวนตัวช้ีวัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 14 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 8 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 6 ตัวช้ีวัด คือ 

1.1 หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 1.6 นักศึกษาที่สอบผาน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา 1.8 

บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ 1.10 รายวิชาที่สอน/จัดทำสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/บทเรียน

ออนไลน/คลังขอสอบ  1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรู และ 1.14 หลักสูตร

ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) สำหรับบุคคลทุกชวงวัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนา

การศึกษาของทองถ่ิน จำนวน 5 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 4 ตัวช้ีวัด ต่ำกวา

เปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด คือ 2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวช้ีวัด  
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การใชจายงบประมาณของหนวยงาน จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวา

เปาหมาย คือ รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน และรอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได 

  ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตาม

เปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวช้ีวัด 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
จากผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

มอบหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของคณะครุศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี 

1. สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวาหลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 4  มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และ 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร มีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายทกุตัวช้ีวัด  แตอยางไรก็ตามยัง

มีบางตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของคณะ มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 

2. ควรเรงรัดหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานทั้งตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตาม

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมที่คณะรับผิดชอบซึ่งผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย    

เพื่อลดปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไวโดยดำเนินการรวมกันระหวางผูเกี่ยวของ

ทุกฝาย เพื่อพัฒนาระบบและกลไกใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3. ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของคณะ   

ไมเปนไปตามที่กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหรองรับกับ

สถานการณที่อาจเปนปญหาและอุปสรรคทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อการบรรลุเปาหมายของคณะ 

 

 

 
 

  

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตรตามแผนยุทธศาสตร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได 22.40 คะแนน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.20 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของคณะครุศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดำเนินการประเมินโดย

จำแนกตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
(1) แหลงงบประมาณประจำป 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

(3) การใชจายงบประมาณ 

(4) ผลการดำเนินโครงการ 

 

(1) แหลงงบประมาณประจำป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

ตารางท่ี 29 แหลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

ท่ี แหลงของเงิน จัดสรร รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 187,975.00 1.55 

2 งบประมาณเงินรายได 11,925,585.24 98.45 

รวมท้ังสิ้น 12,113,560.24 100.00 

 

  จากตารางที่ 29 แสดงวาคณะครุศาสตรไดรับงบประมาณสวนใหญเปนงบประมาณเงนิรายได

รอยละ 98.45 และไดรับงบประมาณแผนดินรอยละ 1.55  

 

ตารางท่ี 30 แหลงงบประมาณที่ไดรบัจดัสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563  

แหลงงบประมาณ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

งบประมาณแผนดิน 8,284,070 10,892,026 8,002,997 1,741,286 187,975 

งบประมาณเงินรายได 10,825,994 10,048,404 8,657,560 14,193,760 11,925,585 

รวม 19,110,064 20,940,430 16,660,557 15,935,046 12,113,560 
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 จากรูปภาพแสดงใหเห็นวาคณะครุศาสตรไดรับงบประมาณมีแนวโนมลดลงในภาพรวม  

 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

ตารางท่ี 31 กรอบการจัดสรรงบประมาณ 

ท่ี กรอบงบประมาณรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 รายจายหนวยงาน 34,075.00 18.13 8,575,119.23 71.91 8,609,194.23 71.07 

2 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร 153,900.00 81.87 3,350,466.01 28.09 3,504,366.01 28.93 

รวม 187,975.00 100.00 11,925,585.24 100.00 12,113,560.24 100.00 

จากตารางที่ 31 แสดงวาคณะครุศาสตรไดรับงบประมาณสวนใหญเปนคาใชจายรายจาย

หนวยงาน รอยละ 71.07 และไดรับจัดสรรรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 28.93 

 
ตารางท่ี 32 การจัดสรรงบประมาณรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร   

ท่ี ยุทธศาสตร 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศั ก ยภ าพ รอ งรับ กา ร

พัฒนาประเทศ 

11,800.00  7.67 1,844,045.00 55.04 1,855,845.00 52.96 

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

 14,000,000

 16,000,000

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

บาท

งบประมาณแผนดิน

งบประมาณเงินรายได
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ท่ี ยุทธศาสตร 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

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 กลางการพั ฒ น า

การศึกษาของทองถิ่น 

 142,100.00  92.33 - - 142,100.00 4.05 

3 ยกระดับคุณภาพชี วิต

ชุมชนทองถิ่น 

- - - - - - 

4 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล 

- - 1,506,421.01 44.96 1,506,421.01 42.99 

รวม 153,900.00 100.00 3,350,466.01 100.00 3,504,366.01 100.00 

จากตารางที่ 32  แสดงวาคณะครุศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตรสวน

ใหญเปนดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 52.96 รองลงมา 

ดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล รอยละ 42.99 และ 

ดานยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ินนอยที่สุด รอยละ 4.05 

และไมไดรับจัดสรรยุทธศาสตรที่ 3 ดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563 
177 

(3) ผลการใชจายงบประมาณ 

ตารางท่ี 33 การใชจายงบประมาณตามแหลงงบประมาณ 

ท่ี งบประมาณ 
จดัสรร เบิกจาย 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 187,975.00 182,218.00 96.94 

2 งบประมาณเงินรายได 11,925,585.24 6,724,786.11 56.39 

รวม 12,113,560.24 6,907,004.11 57.02 

จากตารางที่ 33 แสดงวา การใชงบประมาณในภาพรวมของคณะครุศาสตร คิดเปนรอยละ 57.02 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ งบประมาณ

แผนดินใชจายงบประมาณไดรอยละ 96.94 ซึ่งอยูในระดับที่ดี สวนงบประมาณเงินรายไดน้ันพบวาใชจายคิดเปนรอยละ 56.39  

 

ตารางท่ี 34 ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตร

มาส 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวมทั้งสิ้น 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

1 23.00   -     -     20.00  1,671,840.50   1,671,840.50   14.02   21.74   1,671,840.50   1,671,840.50   13.80  

2 54.00  11,800.00   11,800.00   6.28   43.56  1,390,144.00   3,061,984.50   25.68   49.60   1,401,944.00   3,073,784.50   25.37  

3 77.00  -     11,800.00   6.28   70.00   894,790.01   3,956,774.51   33.18   74.05   894,790.01   3,968,574.51   32.76  

4 100.00  170,418.00   182,218.00   96.94   87.13  ,768,011.60   6,724,786.11   56.39   94.58   2,938,429.60   6,907,004.11   57.02  

จากตารางที่ 34 แสดงวาการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสของคณะครุศาสตรไมเปนไปตามเปาหมาย และโดยในภาพรวมกำหนดเปาหมายไวรอยละ 

94.58  โดยสิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 57.02 เมื่อพิจารณาตามแหลงเงินงบประมาณ พบวาผลการเบิกจายต่ำกวาเปาหมาย ในงบประมาณแผนดินเปาหมายใชจาย
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รอยละ 100.00 เบิกจายไดรอยละ 96.94 นับวาใกลเคียงกับเปาหมาย แตงบประมาณเงินรายไดเปาหมายการใชจายรอยละ 87.13 เบิกจายไดรอยละ 56.39 ซึ่งไมเปนไป

ตามเปาหมาย 

 

(4) ผลการดำเนินโครงการ 

คณะครุศาสตรไดรับอนุมัติโครงการประจำปรวมทั้งหมด  40  โครงการ มีผลการดำเนินการตามโครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 35 ผลการดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  

แหลงงบประมาณ อนุมัติ 
ดำเนินการ ไมดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 4 4 100.00 - - 

งบประมาณเงินรายได 36 33 91.67 3 8.33 

รวม 40 37 92.50 3 7.50 

จากตารางที่ 35 แสดงวาคณะครุศาสตรไดดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม คิดเปนรอยละ 92.50 เมื่อพิจารณา

ตามแหลงงบประมาณ พบวางบประมาณแผนดินดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 100.00 สวนงบประมาณรายไดดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 92.50  

โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณเงินรายได ไดแก  

1. โครงการสงเสริมการพฒันามาตรฐานความประเมินความรู/ทักษะของนักศึกษาในแตละหลกัสูตรตามช้ันป  

2. โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิตเขาสูระบบ Exit Exam  

3) โครงการเสริมสรางอัตลักษณ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา  
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เน่ืองจากสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไมสามารถดำเนินการได 

โครงการที่กันเงินไวเบิกเหลื่อมป จำนวน 4,149,970.30 บาท จากงบประมาณเงินรายได ไดแก งบรายจายประจำ จำนวน 472,082.00 บาท งบลงทุน 

รายการสิ่งกอสราง ไดแก โครงการจางเหมาปรับปรุงหองประชุมและตอเติมภายใน และโครงการจางปรับปรุงเคาเตอรบริการสํานักงานคณะครุศาสตร จำนวน  

554,000.00 บาท และรายการครุ ภัณฑ  โครงการจัดหาครุภัณฑ เพื่ อสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา จำนวน  3,123,888.30 บาท
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของคณะครุศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. คณะครุศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 1.55 งบประมาณ

เงินรายได รอยละ 98.45 

2. คณะครุศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน รอยละ 71.07 รายจายตาม

ภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 28.93  โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเนนดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ รอยละ 52.96 รองลงมาดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข  มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวยหลกัธรรมาภิบาล รอยละ 42.99 จัดสรรงบประมาณเปนสวนนอยดานยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน รอยละ 4.05 และไมไดรับจัดสรรยุทธศาสตรที่ 3 

ดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 57.02 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 96.94 ใกลเคียงกับเปาหมาย สวนงบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 56.39 ต่ำกวาเปาหมาย 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.58 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 57.02 

5. ผลการดำเนินโครงการ คิดเปนรอยละ 92.50 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการได 

รอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดรอยละ 91.67 

    

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการใชจายงบประมาณของคณะครุศาสตร 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

1. ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ

โดยรวม (รอยละตัวช้ีวัดที่บรรลุเทียบกับรอย

ละการใชจายรวม) 

5.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

2.50 พอใช 

2. คะแนนดานการใชจ ายงบประมาณ

โดยรวมรายไตรมาส 

5.49 

(เต็ม 10 คะแนน) 

2.75 พอใช 

3. คะแนนดานการดำเนินงานตามโครงการ

ตาง ๆ 

9.25 

(เต็ม 10 คะแนน) 

4.63 ดีมาก 

รวม 
19.74 

(เต็ม 30 คะแนน) 

3.29 พอใช 
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 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

1. ควรมีการตรวจสอบ ทบทวนแผนการดำเนินงานในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปจนไม

สามารถจะดำเนินโครงการได เชน การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะได

หาทางปรับปรุงแผนการดำเนินงานใหมใหมีความเหมาะสม 

2. การใชจายงบประมาณงบประเมินอยูในระดับที่ดี แตมีปญหาดานการใชจายงบประมาณ

เงินรายได จึงควรใหความสำคัญใหมากข้ึนเพราะนักศึกษามีสวนกระทบโดยตรง โดยอาจทุมเทไปกับการ

พัฒนาการสอนแบบใหมที่เปนนวัตกรรม จากการปรับแผนการใชจายเพื่อทำโครงการรองรับ 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

คณะครุศาสตร 

ได 19.74  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน  3.29 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

คณบดีคณะครุศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร  โดยใชแบบ

ประเมิน  

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร  โดยการ

สัมภาษณ  
  

(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

จากการแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร

ตามกลุมเปาหมายไดแก บุคลากรสายวิชาการที่สังกัดคณะ จำนวน 44 คน บุคลากรและเจาหนาที่สังกัดคณะ 

จำนวน 29 คน และติดตามการสงแบบประเมินกลับคืนน้ัน มีอาจารย บุคลากรและเจาหนาที่ตอบแบบ

ประเมิน โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินปรากฏ ดังน้ี 

ตารางท่ี 36 จำนวนผูตอบแบบประเมิน (คณะครุศาสตร) 

กลุมประชากร จำนวนท้ังหมด 
ผูตอบแบบประเมิน 

จำนวน รอยละ 

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและผูบริหาร) 44 41 93.18 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (บุคลากรและเจาหนาที่) 29 10 39.73 

รวม 73 51 69.86 

  การประเมินโดยใชแบบสอบถาม ปรากฏวาบุคลากรรอยละ 69.86 ไดใหความสำคัญโดยการ

ตอบแบบสอบถาม ซึ่งในจำนวนน้ีแบงเปนเพศ สถานะ ตำแหนงงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปรากฏ

ดังตารางที่ 36 

ตารางท่ี 37  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตรโดยรวม      

(ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 43) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร 4.04 1.01 ดี 

คุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร 4.16 1.00 ดี 

รวม 4.08 1.01 ดี 
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ตารางท่ี 38 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร  

(ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 43) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุคลากรภายในดำเนินงานตามนโยบายและแผนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.12 0.86 ดี 

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และ

บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

4.12 0.93 ดี 

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.96 1.08 ดี 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง 3.78 1.03 ดี 

5. ความสามารถในการเสริมแรงใหกำลังใจผูรวมงาน

ในการปฏิบัติงาน 

3.88 1.07 ดี 

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

3.98 1.01 ดี 

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงาน

ภายนอก 

4.27 0.90 ดี 

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง ถวนทั่ว และ

ตอเน่ือง 

3.98 1.05 ดี 

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน 4.20 1.10 ดี 

10. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง 4.12 1.03 ดี 

รวมคุณภาพการบริหารงาน 4.04 1.01 ดี 

คุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร 

1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดี เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.27 0.85 ดี 

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหนง 4.10 1.06 ดี 

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4.00 1.13 ดี 

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ

เปนที่ประจักษ 

4.20 0.98 ดี 

5. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตอง 4.22 0.97 ดี 
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พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

ตามกาลเทศะ 

รวมคุณลักษณะ 4.16 1.00 ดี 

รวม 4.08 1.01 ดี 

 จากตารางที่ 38 แสดงวาอาจารย ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่ของคณะครุศาสตร 

ประเมินคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร อยูในระดับดีทุกพฤติกรรมบงช้ี 

  นอกจากน้ี อาจารย ผูบริหาร บุคลากรเจาหนาที่ ผูตอบแบบประเมินยังแสดงความคิดเห็น

และใหขอเสนอแนะในตอนทายของแบบประเมิน (ปลายเปด) สรุปไดดังน้ี 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ตอการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร 

1. ขอดีเดนของคณบดีท่ีทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

-  เปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเปนผูนำ มีทักษะและความสามารถรอบดาน   

ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพครู และศึกษาเพิ่มเติมเสมอ ทำใหเปนที่ยอมรับจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย มีความสามารถในการสรางความรวมมือในการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกเปนอยางดี 

บริหารงานและปกครองแบบกัลยาณมิตร ใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา และการพิจารณารับฟงความ

คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา การจัดการกับอารมณของตนเอง นำไปสูการจัดการความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพ 

การเปนแบบอยางที่ดีในการใหโอกาสพัฒนาคน ทั้งในฐานะครูและผูบริหาร 

- เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการเเสดงความคิดเหน็ ใหอิสระในการทำงาน สงเสริมเเละ

สนับสนุนใหอาจารยในคณะพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

- อุทิศตนเพื่อองคกรอยางเต็มที่ ทุมเท มุงมั่น และมีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ

ที่ดี มีความซื่อสัตยและเสียสละสูง แตงกายสุภาพเรียบรอย เปนแบบอยางที่ดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

2. ทานคิดวาจุดท่ีควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในคณะของทานมีอะไรบาง 

- สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน      

เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เพื่อลดความขัดแยง และสรางความสัมพันธอันดีภายในคณะ 

- ควรมีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน และอุปกรณตาง ๆ ใหมีความสะอาด 

สวยงาม และทันสมัยอยูเสมอ เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูติดตอ และนักศึกษา 

- ควรมีการการประชุมช้ีแจงใหขอมูล หรือการประชาสัมพนัธขอมูลขาวสารทีเ่กี่ยวของ

ใหชัดเจนกับบุคลากรในคณะใหครบถวน และสม่ำเสมอเพื่อการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

- กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

-  
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3. ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาคณะ 

- เสนอแนะใหมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานทางดาน

วิชาการและสายสนับสนุนอยางรอบดาน 

- การพัฒนาระบบการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูทั้งในดานการสรางความสัมพันธกับโรงเรยีนที่

เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 

- ควรสอบถามความตองการของนักศึกษา และปรับปรุงหองเรียน สื่อสารสอนตาง ๆ  

ใหสามารถใชการได 

- มหาวิทยาลัยควรจัดทำหลังคาบริเวณลานจอดรถ เพราะโดยรอบบริเวณคณะไมมี

ตนไมที่ใหความรมรื่น 

- งานที่สำคัญ เชน ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู ควรมีอาจารยที่ทำหนาที่ชวยเปน 

ผูประสานงานและรับทราบขอมูลปอนกลับและนำไปปรับปรุงงานได  นอกเหนือจากเจาหนาที่ 

 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 3 (1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบ

ประเมิน  
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี อยูในเกณฑเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคณะ 

สำนักและสถาบันอื่น ๆ ลักษณะเดนคือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลและหนวยงาน

ภายนอก และการเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน อยางไรก็ตามขอดอยมีบางประการเชน 

ความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง และความสามารถในการเสรมิแรงกำลงัใจใหผูรวมงาน เปนตน 

สวนคุณลักษณะเดนคือ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางไร

ก็ตามมีขอควรระวังคือเรื่องของธรรมาภิบาล นอกจากน้ีมีขอสังเกตวาความเห็นของบุคลากรในคณะมีความ

แตกตางกันคอนขางสูงมาก ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาการขัดแยงแบงพรรคแบงพวกภายในคณะ ซึ่งคณบดีควรให

ความใสใจในการแกปญหาน้ี 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 

1. ควรใหความสำคัญกับการแกปญหาความขัดแยงภายในคณะอยางเปนรูปธรรม โดยการยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

2. ควรจัดทำแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดพลังใน

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
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3. ควรใหความสำคัญกบัการบูรณาการหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบรกิาร

วิชาการเขาดวยกัน 

 

(2)  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร  โดยการ

สัมภาษณ  

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 

คณะครุศาสตร และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ จึงไดเพิ่มการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยการสัมภาษณคณบดี และบุคคลที่เกี่ยวของเปนคำถามกวาง ๆ จำนวน 2 กลุม คือ กลุมบุคลากรใน

คณะ ไดแก ตัวแทนผูบริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทนขาราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 7 คน กลุมผูนำนักศึกษาในคณะ 

ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ประกอบดวยคำถามจำนวน 3 ขอ 

คือ ขอ 1 ทานพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี ในภาพรวมอยูในระดับใด ขอ 2 มีความสำเร็จที่เปน

รูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากที่สุด ขอ 3 มีสิ่งที่คณะตองปรับปรุง แกไขเรงดวน อะไรบาง  

ในการสัมภาษณครั้งน้ี คณะกรรมการติดตามฯ ไดมีการสัมภาษณคณบดีคณะครุศาสตร 

คนปจจุบัน (ผูชวยศาสตราจรย ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ) โดยมีคำถาม จำนวน 4 ขอ คือ ขอ 1 ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 คณะมีผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดนและประสบผลสำเร็จ อยางไรบาง  

ขอ 2 คณบดีมีแนวทางแกไขหรือลดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยของไทยขณะน้ี รวมทั้งมีแนว

ทางการพัฒนาในเรื่องเรงดวนตอไปน้ีอยางไร ขอ 3 ในการดำเนินงานของคณะ ตามพันธกิจและยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีปญหาอุปสรรค ที่สำคัญอะไรบาง ขอ 4 คณะมีสิ่งใดที่จะขอใหผูบริหาร

มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือแกปญหา  

ผลการสัมภาษณคณบดีคณะครุศาสตรและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

มีความคิดเห็นวา สิ่งที่โดดเดนของคณะครุศาสตร คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถ

เปนตนแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ มีการสรางเครือขายกับภายนอกอยางกวางขวาง และชวยพัฒนา

คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กใหดีข้ึน คณะไดดำเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ที่กำลังเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยของ

ไทยในดานตาง ๆ เชน การออกกลางคันของนักศึกษา บัณฑิตที่จบไปไมสอดคลองกับตลาดแรงงาน โดยการ

ปรับกระบวนทัศนในการฝกปฏิบัติของนักศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

เตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาสูวิชาชีพ เชนครูผูชวย ครูคืนถ่ิน พัฒนาอาจารยทั้งคุณภาพและทักษะ 

โดยการอบรม การสงเสริมการศึกษาตอ และการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 

ปญหาและอุปสรรคของคณะ คือโครงการที่วางไวไมเปนไมเปนไปตามแผนเน่ืองจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตองการใหมหาวิทยาลัยชวย
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แกปญหาและสนับสนุน ในเรื่องของปญหาเกี่ยวกับการชำรุดเสียหายของอาคารและสิ่ง ที่อำนวยความสะดวก 

แกปญหาความลาชาในการดำเนินการเรื่องพัสดุครุภัณฑ  

ผลกระทบที่คณะไดรับปญหาจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) มีไมมากนัก เน่ืองจากอยูในชวงใกลปดเทอม คณะแกปญหาโดยการจัดสอนและจัดสอบในระบบ

ออนไลน และจัดอบรมในเรื่องของการใชออนไลน ซึ่ งก็มีปญหาบางในเรื่องของอินเทอรเน็ตทั้ งของ

มหาวิทยาลัย และของนักศึกษา ที่ไมเสถียรและไมพอเพียง มีปญหาในการใชงบประมาณ  เพราะไมสามารถ

ทำงานไดตามแผน ตองมีการคืนงบประมาณบางสวน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี คณะครุศาสตร  

โดยการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับคณะครุศาสตร 2 กลุม คือ กลุมบุคลากรในคณะ และกลุมผูแทน

นักศึกษาคณะครุศาสตร ผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีคณะครุ

ศาสตรในภาพรวม ระดับดีมากเกือบทั้งหมด รองลงไปมีความพึงพอใจในระดับดี ความสำเร็จที่เปนรูปธรรม  

ในความเห็นของผูเขารับการสัมภาษณทุกกลุม เห็นวาคณบดีมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการที่ดี มีเครือขาย

จำนวนมาก เปนที่ยอมรับของหนวยงานในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก มุงมั่นในการทํางาน เสียสละ 

จริงใจ รับฟงปญหาและเปดโอกาส ใหทุกคนมีสวนรวม สามารถแกไขปญหาใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก สงเสริม

อาจารยในการพัฒนาตนเอง เชนการศึกษาตอและการทำผลงานทางวิชาการ สงเสริมนักศึกษา โดยการอบรม

ภาษาอังกฤษ จัดติวการเขารับการสัมภาษณใหนักศึกษากอนจบ เพื่อนำไปใชในการสอบบรรจุเปนครูผูชวย

และครูคืนถ่ิน สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษามีสวนรวมกับชุมชน และโรงเรียนในเครือขาย 

สิ่งที่คณะครุศาสตรจะตองปรับปรุงแกไขเรงดวน คือควรจะปรับปรุง อาคารหองเรียนและ 

สื่ออุปกรณใหมีความพรอมและเพียงพอ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่น มีที่จอดรถเพียงพอ ปรับปรุง

ระบบรักษาความปลอดภัย ปรับปรุงสนามกีฬา เพิ่มรอบการว่ิงของรถไฟฟาในมหาวิทยาลัย สงเสริมการ

ทำงานของบุคลากรในคณะ ใหทำงานเปนทีมและเปนระบบและรบัผดิชอบตองานในหนาที่ ปรับปรุงระบบการ

สื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาการสอนของอาจารยใหทันสมัย ตามบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณ 
ในการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับคณะครุศาสตร 2 กลุม คือ กลุมบุคลากรในคณะ 

และตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร เปนที่นาช่ืนชมวา ผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจใน

การบริหารงานของคณบดีในภาพรวมระดับดีมากเกือบทั้งหมด โดยเห็นวาคณบดีมีการบริหารจัดการที่ดี 

สามารถสรางเครือขายจำนวนมาก เปนที่ยอมรับของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใหการ

ชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก สงเสริมความเจริญกาวหนา ของอาจารยและบุคลากร และมีสวนชวยในการ

สงเสริมบัณฑิตของคณะครุศาสตร ใหสอบบรรจุเปนขาราชการครูไดเปนจำนวนมาก ผูเขารับการสัมภาษณมี

ความมุงหวังที่จะใหคณะครุศาสตรไดแกไขปรับปรุงในเรื่อง อาคารเรียนและสื่อการสอนใหมีความพรอมและ

เพียงพอ ปรับปรุงดานกายภาพของคณะใหสวยงาม สะอาด สะดวก สงเสริมการทำงานของบุคลากรในคณะ 

ใหทำงานเปนทีมอยางมีระบบ และมีการสื่อสารภายในองคกรดวยความเขาใจที่ดีตอกัน 

ในสวนของคณบดีเอง มีความเห็นวาไดดำเนินการพัฒนาใหคณะครุศาสตรมีความโดดเดน 

สามารถเปนตนแบบของคณะครุศาสตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ และดำเนินการสรางเครือขายตาง ๆ กับ

หนวยงานภายนอกอยางกวางขวางในทุกระดับ เพื่อนำเอาปญหาและแนวทางตาง ๆ มาปรับปรุง เพื่อให

บัณฑิตของคณะครุศาสตร สำเร็จการศึกษาออกไปอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับ ตลาดแรงงาน เปนการ

ดำเนินการในอีกดานหน่ึงของคณะ ที่ใหความสำคัญกับปญหาที่มักเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยใน

ปจจุบัน และมีความพยายามที่จะแกไขปญหาตาง ๆ เหลาน้ันใหลุลวงไปไดดวยดี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร 

ได 16.32 คะแนน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ระดับคะแนน 4.08 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของคณะครุศาสตร 

 คณะครุศาสตร มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและกำหนดนโยบาย

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่วิเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความ

เสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาวิเคราะหและ

ประเมินความเสี่ยง โดยนำขอมูลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไดดำเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงจากมิติของ

โอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และนำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

รวมทั้งไดมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(1) การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร 

 จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา คณะครุศาสตร ไดดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง จำนวน 4 ดาน คือ  

1. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานการพัฒนานักศึกษา  

 ในการวางแผนจัดกิจกรรมนักศึกษา การดำเนินการเสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ และการสรุป

รายงานผลการดำเนินงานเมื่อโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแลว  

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู การดำเนินงาน การตรวจสอบความถูกตอง และการขออนุมัติโครงการไมตรง

ตามไตรมาส เกิดความลาชา และเมื่อจัดทำโครงการเสร็จสิ้นแลวไมทำสรุปรายงานผล  

 แนวทางแกไข การติดตามและรับทราบโครงการรายไตรมาสที่ไมไดดำเนินการ และทำบันทึกช้ีแจง 

หรือทำบันทึกขออนุมัติโครงการเรงดวน  

 ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินการบันทึกขอความอนุมัติโครงการ ทั้งน้ีหากโครงการใดประสงคเลื่อน

กำหนดการจัดโครงการ ก็มีการดำเนินการบันทึกขอเลื่อนไตรมาส รายงานผลการดำเนินการมีความสมบูรณ

รอยละ 80 

2. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานจัดการเรียนการสอน  

 การกำหนดแผนการและแนวทางในการนิเทศ การทำบันทึกและการเบิกจายไปราชการนิเทศ การ

ประสานความรวมมือเครือขายภายนอกแหลงฝกและผูใชบัณฑิต  

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ไมมีการวางแผนการดำเนินการ การใชแนวปฏิบัติการนิเทศ หรือการเบิกจาย

งบประมาณที่ไปราชการนิเทศไมตรงกัน  

 แนวทางแกไข มีการประชุมรวมกันของอาจารยนิเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ

ชวงเวลาในการนิเทศและพัฒนานักศึกษา ภายหลังการจัดการความเสี่ยง มีระดับความเสี่ยงลดลง 
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3. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานทรัพยากรและบุคลากร  

 การสำรวจความตองการ การวางแผน การอนุมัติงบประมาณ การดำเนินกิจกรรม และการ

ประเมินผลของการฝกอบรม  

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู โรงเรียนไมสงแบบสอบถาม การอบรมไมตรงตามความตองการ การขออนุมัติ

และการขอดำเนินการกิจกรรมไมตรงตามกำหนดเวลาและไมมีความเหมาะสม ไมมีการรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแลว  

 แนวทางแกไข มีการติดตาม เชิญประชุมรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร และ

สถานศึกษาภายนอกเพื่อทำแผนงานตกลง และแนวทางการพัฒนารวมกันในข้ันตอไป สงแบบสอบถาม

ลวงหนาและเปดระยะเวลาในการตอบกลับใหนานข้ึน 

 ผลการดำเนินงาน สามารถนำขอมูลที่ไดรับมาวางแผนการจัดโครงการอบรมบุคลาการทางการศึกษา

ไดตรงตามความตองการ 

4. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานพัสดุ  

 การจัดทำฐานขอมูลพัสดุหรือวัสดุของคณะ  

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู  เจาหนาที่หรือบคุลากรที่เบิกพัสดุกรอกขอมลูไมชัดเจน การลืมกรอกขอมูลการ

เบิกจาย 

 แนวทางแกไข มีการช้ีแจงการเบิกจายวัสดุตอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อช้ีแจงการดำเนินงาน

ดานพัสดุ/วัสดุ 

 ผลการดำเนินงาน มีการจัดทำฐานขอมูลการเบิกจายวัสดุและรายงานตอคณะกรรมการบริหารราย

ไตรมาส 

(2) การดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร 

 คณะครุศาสตรไดมีการจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน สำหรับ

หนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังน้ี  

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

 คณะครุศาสตรมีการควบคุมสภาพแวดลอมการควบคุมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดในการยึดมั่น

คุณธรรม ความซื่อตรงและจริยธรรมในการบริหารงาน มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารคณะที่มี

คณะกรรมการจากทุกสาขาวิชาและมีคณะกรรมการประจำคณะที่มีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ในการกำกับดูแล

การทำงานของคณะในทุกพันธกิจ ตรวจสอบ ประเมินผลการทำงานของคณะในทุกดานๆ รวมทั้งยังมี

คณะกรรมการการปฏิบัติงานชุดตางๆ จากทุกสวนงานในการทำงานรวมกันตามความสามารถของบุคลากรใน

การปฏิบัติงานดานที่เกี่ยวของ โดยไมพบปญหาในการปฏิบัติงาน มีการบริหารงาน  บริหารบุคคล  มคีวามเปน

ธรรม  โปรงใส  ประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้งจากผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการทำงานที่ไดรบั

มอบหมาย โดยมีประธานสาขาวิชา/ผูประสานงานกลุมวิชาในการกำกับดูแลนโยบายจากฝายบริหาร มีการ
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คัดเลือกตัวแทนการประเมินการปฏิบัติงานจากตัวแทนที่คัดเลือกจากอาจารยประจำทั้งหมดซึ่งเปนที่ยอมรับ

ของบุคลากรในสังกัดในการประเมินการปฏิบัติงาน ทำใหไมเกิดขอรองเรียนหรือไมพอใจผลการดำเนินงาน 

 คณะครุศาสตรการกำหนดหนาที่ของบุคลากรและความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามสายงานและ

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการบริหารคณะในการควบคุมดูแล และมีแผนปฏิบติัการประจำป

เปนสวนควบคุมหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทั้งคณะ 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 คณะครุศาสตรมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตามไตรมาส ตลอดปงบประมาณและมี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตรในการกำกับติดตามและการดำเนินงานดานความเสี่ยง 

ที่มาจากทุกสาขาวิชาและกลุมวิชา โดยคณะกรรมการชุดน้ีมีการกำหนดหนาที่ในการบริหารความเสี่ยงตาม

พันธกิจของคณะ และวัตถุประสงคที่วางไวในแตละดานมีความสอดคลองกับกิจกรรมที่จะปฏิบัติงานใหสำเร็จ

ลุลวงตามเปาหมาย  ตามแผนปฏิบัติการของคณะ โดยผลการดำเนินงานความเสี่ยงที่ผานมาสามารถบริหาร

จัดการแกไขได ไมกระทบตอการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

 คณะครุศาสตรมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ที่อาจจะมีผลตอการ

บรรลุวัตถุประสงคของพันธกิจคณะ ในกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมการพัฒนาบคุลากรทางการศึกษา   

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการในแตละกิจกรรม โดยคณะกรรมการจะรายงานปจจัยและ

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง พรอมทั้งบริหารความเสี่ยงใหหมดไปตามรายครั้งของกิจกรรม โดยไมพบความ

เสี่ยงที่กระทบตอการดำเนินงานในภาพรวมและกิจกรรม/โครงการตางๆ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได

ทุกโครงการ 

3. กิจกรรมการควบคุม 

 คณะครุศาสตร มีการดำเนินกิจกรรมควบคุมภายใน  ในภาพรวมที่เหมาะสม  มีประสิทธิผลตาม

กิจกรรมที่กำหนดตามแผนงานตางๆ ของคณะ โดยมีการประชุม ช้ีแจง ซักถามในการประชุมคณะกรรมการ

การดำเนินงานตางๆ ที่ต้ังข้ึนจากทุกหนวยงานภายใตคณะครุศาสตร  และนำขอมูลการดำเนินงานที่จะเกิด

ปญหาเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อติดตาม ตรวจสอบการควบคุมภายใน 

 คณะครุศาสตรมีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมในการปฏิบัติราชการ ต้ังแตวางแผนการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป 2563 และแผนยุทธศาสตรป 2562 -2566 ซึ่งมีการกำหนดกิจกรรมและ

ผูรับผิดชอบในการดำเนินการ และประเมินผลกิจกรรมการดำเนินงาน โดยมีฝายบริหารควบคุม ดูแลการ

ปฏิบัติงานตามระเบียบราชการทุกข้ันตอน มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมากกวารอยละ 80  ของ

กิจกรรมทั้งหมดที่วางแผนไวและไมพบปญหาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

 คณะครุศาสตรมีเทคโนโลยีเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดกำหนดให

บุคลากรทุกภาคสวนดำเนินงานภายใตระเบียบการบริหารราชการหนวยงานของรัฐ  เชน ระบบเอกสาร   e-

office โดยมีการอบรมการใชงานและใหดำเนินงานทางดานสารบรรณผานระบบ เพื่อลดข้ันตอนความ
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ผิดพลาดของเอกสาร หรือเอกสารหายระหวางดำเนินงาน โดยบุคคลากรทั้งหมดรอยละ 100 ใชระบบ

สารสนเทศน้ีในการดำเนินงาน   

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 คณะครุศาสตรมีระบบขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร มีความเหมาะสมในการดำเนินงานของ

คณะ โดยบุคลากรทั้งหมดการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการใชระบบสารสนเทศในการดำเนินงาน

ตามระเบียบปฏิบัติตาง ๆ   การรายงานทางการเงิน การดำเนินงานทางพัสดุ รวมทั้งขอมูลภายนอกหนวยงานที่

มีการสื่อสารไปยังผูบริหารในหนวยงานและผูใชภายในหนวยงานชวยใหไดรับขอมูลผลการปฏิบัติงานไดตาม

หนาที่ความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทำใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของคณะ     

 คณะครุศาสตรมีการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานราชการ และ ระเบียบการควบคุม

ภายในทั้งดานการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหารคณะ และที่ประชุมอาจารยและ

บุคลากรเมื่อเริ่มปงบประมาณ พรอมทั้งมีบันทึกขอความช้ีแจง  การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแตละ

สาขาวิชา/กลุมวิชา ต้ังแตไตรมาสที่ 1 – 4 เพื่อรับทราบและกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดโครงการ  รายงาน

โครงการ และ  การทำเอกสารฎีกาแกบุคลากรต้ังแตเริ่มไตรมาสที่ 1 

 คณะครุศาสตรมีการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสแกหนวยงานภายนอกและระดับ

มหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดการติดตาม ตรวจสอบจากหนวยงานภายนอกในกิจกรรม/โครงการ ที่มีปญหาในการ

ดำเนินงาน โดยมีการช้ีแจงทุกไตรมาสและมีการแกไขปญหาเปนรายโครงการตลอดปงบประมาณ โดยมี

กิจกรรม/โครงการที่มีปญหานอยกวารอยละ 20 ของกิจกรรมทั้งหมด 

5. การติดตามประเมินผล 

 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร ไดถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในที่กำหนดในเอกสารแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินฯ  ผลการประเมินอยูในเกณฑดี เสนอใหผูบริหารและคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา ไมนอย

กวาสองครั้งตอป คณะฯ นำขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 คณะครุศาสตรมีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลปละ 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน และมีการ

กำกับติดตามการดำเนินงานเปนรายครั้งสำหรับกิจกรรม/โครงการที่อยูภายใตการบริหารงานของคณะ โดยมีการ

ดำเนินบรรลตุามแผนที่กำหนดไว (กิจกรรมการดำเนินงาน บรรลุผลการดำเนินงานไมนอยกวารอยละ 80) 

 คณะครุศาสตรมีการประชุม ช้ีแจง ขอบกพรองในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตางๆ ตอ

คณะกรรมการบริหารคณะและผูบริหารคณะเพื่อใหเกิดการแกไขไดทันทวงที ไมกระทบตอความเสียหายทาง

ราชการในปงบประมาณ 2563 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของคณะครุศาสตร 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตรแตงต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรรมการประจำคณะ 

ติดตามและประเมนิผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะและมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง  ณ วัน

สิ้นปงบประมาณ พบวา คณะไดดำเนินงานดานการจัดการความเสี่ยง จำนวน 4 ดาน คือ ความเสี่ยงดานการ

ดำเนินงานดานการพัฒนานักศึกษา 1 ประเด็นความเสี่ยง  การดำเนินงานดานจัดการเรยีนการสอน 1 ประเด็น

ความเสี่ยง   การดำเนินงานดานทรัพยากรและบุคคล 1 ประเด็นความเสี่ยง   และการดำเนินงานดานพัสดุ 1 

ประเด็นความเสี่ยง   โดยไดจัดทำระบบและกลไกเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้ง 4 ดาน มีการระบุความเสี่ยงที่

เหลืออยู  แนวทางแกไข  และผลการดำเนินงาน ซึ่งพบวา แมคณะจะกำหนดแนวทางแกไขเพื่อจัดการความ

เสี่ยงที่เหลืออยูแลวก็ตาม ความเสี่ยงบางดานยังคงเหลืออยู  คือ ความเสี่ยงดานการดำเนินงานดานการพัฒนา

นักศึกษา  และการดำเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน 

         ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร ไดดำเนินการจัดระบบการ

ควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐที่ กระทรวงการคลั งกำหนด                

ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุม 5 หลักการ  การประเมินความเสี่ยง  

4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ  และการติดตาม

ประเมินผล 2 หลักการ  โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเน่ือง เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการแกไขเพื่อลด

ความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
        จากผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี 

  1. มีข้ันตอนชัดเจนในการกำหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน เนนการทำงานรวมกันของผูบริหารและผูรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงในแตละประเด็นความ

เสี่ยง เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางควบคุมภายในสงผลใหระดับ

ความเสี่ยงลดลง 

  2. ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ในแตละองคประกอบ แตละหลักการของการควบ คุมภายในตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปนรูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการ

ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน    

          

 

 
 

 

  

ผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร 

ได 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
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 ผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะครุศาสตร ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบั น ท่ี ให ไว ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ไดเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภามหาวิทยาลัย ดวยความเอาใจใสใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนำความเห็นของ                

คณะกรรมการฯ ไปดำเนินการพัฒนาแกไข ซึ่งฝายบริหารไดมอบหมายใหหนวยงานรวมหารือวางแผนพัฒนา

ความเห็นดังกลาว และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ปรากฏดังน้ี 
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รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบนัท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 1 การประเมนิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

1) สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวาหลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอยางย่ิง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. และสวนที่ 3 ผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด 

แตยังมีบางตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย   

 2 
 

 คณะครุศาสตร 

2) ควรทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทั้ง

ที่มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา  ต่ำกวาเปาหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดประเมินผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปตอไป รวมทั้งแกไขปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดไว สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่

อยูระหวางดำเนินการ 

 1 
 

 คณะครุศาสตร 

3) ควรพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาหรือ

ต่ำกวาเปาหมายมาก เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพที่แทจริงของคณะครุศาสตรที่

สามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ทาทายตอการพัฒนาใหโดดเดนย่ิงข้ึน 

 

 3 
 

 คณะครุศาสตร 
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ะ สํานัก และสถาบัน  
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

1) เน่ืองจากผลการใชจายงบประมาณของคณะยังอยูในระดับที่ไมดีนัก ซึ่งอาจเปน

เพราะโครงการทำไมทนัตามกำหนดและไดขอกันเงินไวเบกิเหลื่อมปสูง ไดแกโครงการ

พัฒนาหองปฏิบัติการคณะครุศาสตร จำนวน  6,730,000.00 บาท คณะจึงควรมีการ

เตรียมการวางแผนและติดตามในการใชจายงบประมาณรายไตรมาสและจัด

ดำเนินการโครงการใหมากข้ึน อาจใหผูที่รับผิดชอบไดรายงานผลการดำเนินงานตอ

กรรมการบริหารคณะทุกไตรมาส 

 1 
 

 คณะครุศาสตร

และคลสัเตอร

การศึกษา 

2) ควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการดวยทั้งดานปริมาณและ

คุณภาพที่กำหนดไวในจุดประสงคของโครงการ 

 1 

 

 รองคณบดีฝายแผน 

สวนท่ี 3 ประเมินคณุภาพการบริหารงานและคณุลักษณะของคณบดี  

ควรมีแผนพัฒนาเชิงรุกเพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนเขาสู

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ชัดเจน มีการบูรณาการหลักสูตร การเรียนการ

สอน การวิจัย และการบริการวิชาการเขาดวยกัน ควรใหความสำคัญกับการพัฒนา

บุคลากร เพื่อรองรับการผลิตครูดวยรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม 

 15 

 

 คลัสเตอรการศึกษา 

สวนท่ี 4 การประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1) ดำเนินการตามองคประกอบการบริหารความเสี่ยง  องคประกอบและหลักการของ

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เปนไปตามนโยบายของ

 1 

 

 คณะครุศาสตร 
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัย  อยางไรก็ตาม ณ วันสิ้นป งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร

ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยูในทุกดาน 

2) ควรทบทวนปญหาและอุปสรรค ที่สงผลใหมาตรการสำหรับการจัดการความเสี่ยง

ไมประสบความสำเร็จ  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการ

ดำเนินงานตามมาตรการน้ัน ๆ ใหสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่นาพอใจได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 1 

 

 คณะครุศาสตร 

3) ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ

นำเสนอขอมูลที่จำเปนและเปนประโยชนตอการจัดทำเกณฑการประเมินเกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ตาม

องคประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังทุก

องคประกอบและทุกหลักการ เพื่อนำผลประเมินมาเปนขอมูลประกอบการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกบัโครงสรางองคกรและภารกิจของ 

คณะครุศาสตร 

 1 

 

 คณะครุศาสตร 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะครุศาสตรตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและสถาบันท่ีใหไวในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตรไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ในตำแหนงคณบดีคณะครุศาสตร ที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

 สวนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

1. ทีมบริหารคณะครุศาสตรไดดำเนินการแกไขปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานใหเปนไป

ตามเปาหมาย และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัด สำหรับตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำกวาเปาหมาย เชน 

การพัฒนาบัณฑิตทางดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี และการใชจายงบประมาณ ทางคณะไดจัดกิจกรรม

รวมกับสถาบันภาษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษและรวมกับสำนักคอมพิวเตอร ในการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศการศึกษา  

2. ทีมบริหารคณะครุศาสตร ไดทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกการดำเนินโครงการ/

กิจกรรม โดยการทบทวนตัวช้ีวัดโครงการ ติดตามการดำเนินโครงการรายไตรมาส มีการจัดโครงการทบทวน

และจัดทำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดำเนินงาน และ

กำหนดใหทุกโครงการระบตัุวช้ีวัดที่สามารถประเมินและสะทอนผลการดำเนินงานไดจริง สำหรับโครงการใดที่

ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหมีการจัดทำรายงานและประเมินผลโครงการใหเสร็จสิ้นภายในกำหนด 

3. ทีมบริหารคณะครุศาสตร มีการทบทวนคาเปาหมายตัวช้ีวัดใหสะทอนและสอดคลองกับ

การดำเนินงาน โดยการนำปญหา อุปสรรค และนโยบายของผูบริหารมาวิเคราะห เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

เชน การบมเพาะดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาโครงการครูคืนถ่ิน  โครงการเตรียมความพรอมเพื่อสราง

ความเขมแข็งทางดานวิชาการใหกับนักศึกษาในการเตรียมความพรอมการออกฝกสอน  และเตรียมความ

พรอมในการสอบบรรจุครูผูชวย 

  สวนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

  1. ทีมบริหารคณะครุศาสตรและคลัสเตอรการผลิตพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปและมีการติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยมีการเรงรัดการ

จัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ แตเน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) ทางคณะจึงไดทบทวนปรับแผนการดำเนินงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ซึ่งยังมีบาง

โครงการที่ไมสามารถดำเนินการ เน่ืองจากตองปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเปนตองคืน

งบประมาณแกมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใชในการบริหารจัดการดานอื่นแทน 
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   2. รองคณบดีฝายแผนของคณะครุศาสตรไดพิจารณาทบทวนปรับตัวช้ีวัด และรายละเอียด

ในโครงการในแผนปฏิบัติงานใหสอดคลอง ครบถวน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปใหสมบูรณเสนอ

คณะกรรมการประจำคณะพิจารณา พรอมทั้งมีการติดตามการรายงานผลโครงการ/ กิจกรรมเพื่อประเมิน

ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินงานตามกำหนดระยะเวลา และ

รายงานผลการติดตามใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารคณะทราบ 

  สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  

  คณะไดมอบหมายใหคลัสเตอรการผลิตพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาดำเนินการ

รับผิดชอบดูแลการวางแผนงานการบรกิารวิชาการและการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงการสรางเครือขายโรงเรียนใน

ชุมชนที่รับผิดชอบ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนำผลการบริการวิชาการไปใชในการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน และการวิจัย จัดทำแผนบริการวิชาการใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและพันธกิจ

ของคณะ มีการกำกับติดตามรายไตรมาส พรอมทัง้สรางเครือขายโรงเรียนในการพัฒนายกระดับโรงเรียนและบุ

คลาการทางการศึกษาและเครือขายสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม

ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ศิษยเกา จำนวน 15 โครงการ 95 รุน  และมีการ

กำกับติดตามผลการนำความรูไปใช การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการนำเสนอผลงาน 

 สวนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  1. ทีมบริหารคณะครุศาสตรไดดำเนินการพิจารณาแผนความเสี่ยง และติดตามการ

ดำเนินงาน เพื่อเฝาระวังความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู พรอมทั้งวางแผนในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหมใน

ไตรมาสถัดไป มีการจัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนของคณะฯ โดยจัดใหมีการทบทวนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของทุกหนวยงานภายใตการกำกับดูแลของคณะ ซึ่งทุกหนวยงานภายใตการกำกับดูแลของคณะ     

มีการทบทวนและตรวจสอบความเสี่ยงของตนเองที่เหลืออยูและคนหาความเสี่ยงใหมที่อาจจะเกิดข้ึนในไตร

มาสตอไป 

 2. ทีมบริหารคณะครุศาสตรไดดำเนินการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอนการดำเนินงาน ทบทวน

ปญหาและอุปสรรค จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จำแนกความเสี่ยงใหชัดเจนและถูกตอง มีการกำหนด

แนวทางจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองเพื่อใหความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป ซึ่งทางคณะไดรายงานผลการ

บริหารความเสี่ยงที่เหลืออยูลดลง เชน ความเสี่ยงดานการตอบแบบประเมิน ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก ทั้งน้ี

ผลจากการควบคุมมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 3. ทีมบริหารคณะครุศาสตรดำเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกการควบคุม

ภายใน มีการกำกับและติดตามการควบคุมภายในใหเปนไปตามกำหนด  นำผลจากการทบทวนระบบและ

กลไกมาใช โดยการปรับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และช้ีแจงทำความเขาใจกับบุคลากรที่รับผิดชอบ

ภายในคณะรับทราบ 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปงบประมาณที่แลวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของคณะครุศาสตร รวม 5 สวน และไดมีความเห็นแนบทายเพื่อการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและ

ตอยอดในทุกสวนของการประเมิน (สวนที่ 1 - 5) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร ได

ดำเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด ความคิดเห็นดังกลาวอยางเปนระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา 

แกไข ปรับปรุงและตอยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกำหนดผูรับผิดชอบ และมีการประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม ครบถวนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซึ่งนอกจากจะเปนการ

พัฒนาการศึกษาตามพันธกิจของคณะครุศาสตรใหดีข้ึนและแกไขปญหาตางๆ ไดแลว ยังทำใหวงจรการ

บริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณอีกดวย 

สวนในปงบประมาณตอไปควรมีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารองรับขอที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทำให

การดำเนินงานในสวนที่ 5 สมบูรณมากข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร 

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             

คณะครุศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนคาคะแนน 

ใชผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะครุศาสตร ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 สวน เพื่อแปลงเปนคะแนน ดังน้ี 

1. จากสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ีคณะ

ครุศาสตรไดรับมอบหมาย 

(คะแนนเต็ม 35 คะแนน)  พิจารณารอยละของตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย เทียบกับรอยละ 100  

รอยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ

ดำเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวา 

วิธีการคำนวณคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(เต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

64.00 (64.00/100) x 35.00 22.40 3.20 พอใช 

2. จากสวนท่ี 2 (1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม                                              

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาความสัมพันธของปริมาณตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย 

(เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใชจายโดยรวมซึ่ง

แสดงถึงประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณที่ไดปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณได

เหมาะสม 

รอยละของตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

รอยละของงบประมาณ 

ท่ีใชจายโดยรวม 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

64.00 57.02 5.00 2.50 พอใช 

         จากสวนท่ี 2 (2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละ

ไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถคิดเปนคะแนนไดดังน้ี 

ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

1 21.74 13.80 (13.80/21.74) x 2.5 1.59 

2 49.60 25.37 (25.37/49.60) x 2.5 1.28 

3 74.05 32.76 (32.76/74.05) x 2.5 1.11 

4 94.58 57.02 (57.02/94.58) x 2.5 1.51 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส (เต็ม 10 คะแนน) 5.49 

ระดับคะแนน (เต็ม 5) คือ 2.75 ไดระดับพอใช 
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จากสวนท่ี 2 (3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของคณะครุศาสตร 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณารอยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จเทียบ

กับรอยละ 100 

จำนวนโครงการ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน เปาหมาย ดำเนินการ รอยละท่ีดำเนินการ วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

40 37 92.50 (92.50/100) x 10 9.25 4.63 ดมีาก 

 

สวนท่ี 2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนด 

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

(เต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

5.00 5.49 9.25 19.74 (19.74/30) x 5 3.29 พอใช 

 

  3. จากส วน ท่ี  3  การประเมิ นคุณ ภาพการบ ริหารงานและคุณ ลั กษ ณ ะของ 

คณบดีคณะครุศาสตร 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา 5 มาตราสวน  

คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

คะแนนท่ีได (เต็ม 20 คะแนน) 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

4.08 (4.08/5) x 20 16.32 ดี 

 

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 

  



 

204 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 5. จากสวนท่ี 5 ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมนิที่คณะกรรมการ ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานฯ 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 ผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตรตามแผน

ยุทธศาสตรฯ ที่ไดรับมอบหมาย (เต็ม 35 คะแนน) 

22.40 3.20 พอใช 

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณฯ (เต็ม 30 คะแนน) 

19.74 3.29 พอใช 

สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ

ของคณบดี (เต็ม 20 คะแนน) 

16.32 4.08 ดี 

สวนที่ 4 การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน(เต็ม 

10 คะแนน) 

8.00 4.00 ดี 

สวนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ

คณะกรรมการฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(เต็ม 5 คะแนน) 

4.00 4.00 ดี 

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 70.46 3.52 ดี 
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ประเมินผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร 

ไดคะแนนรวม 70.46 คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.52 คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบ กลไกและวิธีการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร ภายใตสถานการณที่เปนปญหา อุปสรรค ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของ

คณะไมเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน หรือ

ปรบัโครงการ/ กิจกรรมใหรวดเร็วทันการมากข้ึน 

 2. ควรใหความสำคัญกับการใชจายงบประมาณเงินรายไดใหมากข้ึน เพราะมีสวนกระทบ

โดยตรงกับนักศึกษา โดยอาจทุมเทไปกับการพัฒนาการสอนแบบใหมที่เปนนวัตกรรม 

 3. ควรใหความสำคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการเขาดวยกันใหมากข้ึน 

 4. ควรใหความสำคัญกับการแกปญหาความขัดแยงที่อาจมีในคณะอยางเปนรปูธรรม โดยยึด

หลัก ธรรมาภิบาล เชน การจัดกิจกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆ ในคณะ การ

จัดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจ ความรักสามัคคีของบุคลากรในคณะใหมากข้ึน เปนตน 

 5. ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับคณะกับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยในแตละองคประกอบ แต

ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปน

รูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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