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 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

การแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรจะแสดงผลการวิเคราะหขอมูลตามกรอบการประเมิน 5 สวน ตามลำดับ ดังน้ี 

 ผลการประเมินสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 

และตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

27 เมษายน 2563 2563 รวมถึงหนวยงานไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของแผน

ยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรายงานผลการ

ดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัด

เพิ่มเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏผลการประเมินดังน้ี 

ตารางท่ี 39 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรกับเปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และ

ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ประเด็นยุทธศาสตร/

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

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 

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1 . ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก

ป ฏิ บั ติ ที่ มี ศั ก ย ภ าพ

ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒ น า

13 7 53.85 6 46.15 14 6 42.86 8 57.14 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

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 

ประเทศ 

2. ยกระดับ คุณ ภาพ

ก า ร ศึ ก ษ าแ ล ะ เป น

ศูนย กลางการพัฒนา

การศึกษาของทองถ่ิน 

1 - - 1 100 1 1 100.00 - - 

3. ยกระดับ คุณ ภาพ

ชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

3 - - 3 100 3 - - 3 100.00 

4 . มหาวิทยาลัยแห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมภิบาล  

3 2 66.67 1 33.33 3 1 33.33 2 66.67 

ส วนที่  2  การใช จ าย

ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง

หนวยงาน 

2 2 100 - - 2 2 100.00 - - 

สวนที่  3 ตัวช้ี วัดตาม

แผนยุทธศาสตรคณะ

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร 

1 - - 1 100 1 - - 1 100.00 

รวม 23 11 47.83 12 52.17 24 10 41.67 14 58.33 

 

  จากตารางที่ 39 พบวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

ราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่ม ทั้งหมด 24 ตัวช้ีวัด โดยมีผล

การดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 14 ตัวช้ีวัด (รอยละ 58.33)  

และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 10 ตัวช้ีวัด (รอยละ 41.67)  ซึ่งเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ซึ่งมีทั้งหมด 23 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย 

จำนวน 12 ตัวช้ีวัด (รอยละ 52.17) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 11 ตัวช้ีวัด (รอยละ 
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47.83) ซึ่งพบวารอยละผลการดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายมีคาเพิ่มข้ึนจากรอยละ 

52.17 เปนรอยละ 58.33 

 

ตารางท่ี 40 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ   

1.1 หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุ วิทยาการ/

หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา

ในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ที่สอดคลองกับ

แนวทางการพัฒนาประเทศ 

หลักสูตร 1 2  

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำ/ศึกษา

ตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป 

รอยละ 85 98.96  

1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช

บัณฑิต 

คะแนน 4 4.55  

1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่

บูรณาการกับการทำงาน 

หลักสูตร 3 8  

1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ

กับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน  

รายวิชา 6 12  

1.6 นั ก ศึ กษาที่ ส อบ ผ าน  Exit Exam ตาม

มาตรฐานสาขาวิชา 

รอยละ 80 93.35  

1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติ/นานาชาติ 

รางวัล 15 3  

1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ รอยละ 18 11.99  

1.9 บัณ ฑิตที่ ได รับ ใบประกาศนียบั ตร/ใบ

ประกาศเกียรติคุณดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ  

รอยละ 18 5.28  

1.10 รายวิ ชาที่ สอน/จั ดทำสื่ อการสอนเป น

ภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา 6 6  
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ

เรียนรู  

คะแนน 4.5 4.43  

1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

รอยละ 0.8 0.57  

1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของ

อาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

รอยละ 50 59.25  

1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-

degree) สำหรับบุคคลทุกชวงวัย 

หลักสูตร 1 0  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศกึษาของทองถ่ิน  

2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย รอยละ 45 21.08  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

3.1 หมูบานเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา หมูบาน 4 6  

3.2 ประชาชน ในพื้ นที่ เป าหม ายมี ร ายได

ครัวเรือนเพิ่มข้ึน/ตนทุนการผลิตลดลง 

รอยละ 15 53.46  

3.3 ผลิตภัณฑทางเกษตร อาหาร หรือการ

ทองเที่ยวที่ไดรับการสงเสริม/พัฒนา 

ผลิตภัณฑ 9 12  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลยัแหงความสุข มเีสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย                               

หลักธรรมาภิบาล 

4.2 รายไดจากการบรหิารทรพัยสนิ  ลานบาท 3 0.1  

4.3 ความพงึพอใจของผูใชบรกิาร  คะแนน 3.5 4.14  

4.4 ความสุขในการทำงาน คะแนน 3.9 4.04  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

1 รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน รอยละ 100 91.25  

2 รอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได รอยละ 87.13 55.71  

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1 รอยละการบรรลเุปาหมายตัวช้ีวัดตามแผน รอยละ 80 90.47  
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 
หมายเหตุ      หมายถึง    บรรลุเปาหมาย 

    หมายถึง    ยังไมบรรลุเปาหมาย 

จากตารางที่ 40 พบวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด

การปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ทั้งหมด 23

ตัวช้ีวัด โดยสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 8 ตัวช้ีวัด 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 

100.00)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 66.67) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 33.33)  

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน มีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00) 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดำเนินงานตาม

เปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

213 

 

 สรุปผลการประเมินสวนที 1 ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดำเนินการ  

ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 – 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 4 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

จำนวน 24 ตัวช้ีวัด เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูง

กวาเปาหมาย 14 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 58.33 ของจำนวนตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 10 ตัวช้ีวัด คิดเปน          

รอยละ 41.67 ของจำนวนตัวช้ีวัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 14 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 8 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 6 ตัวช้ีวัด คือ  

1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษ

ผานเกณฑ  1.9 บัณฑิตที่ ได รับ ใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติ คุณดาน IT ที่ เปนที่ ยอมรับ  

1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรู 1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร และ 1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) สำหรับบุคคลทุกชวงวัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนา

การศึกษาของทองถ่ิน จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย คือ 2.1 การสอบบรรจุครู/ครู

ผูชวย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 

1 ตัวช้ีวัด คือ 4.2 รายไดจากการบริหารทรัพยสิน 

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวา

เปาหมาย คือ รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน และรอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มีผล

การดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวช้ีวัด 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
จากผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

มอบหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สรุปความเห็นไดดังน้ี 

1.  สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวาหลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน และตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด  แตอยางไรก็ตามยังมีบางตัวช้ีวัดในประเด็น

ยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของคณะ มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 

2.  ควรเรงรัดหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานทั้งตัวช้ีวัดการปฏิบติัราชการตาม

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมที่คณะรับผิดชอบซึ่งผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย เพื่อ

ลดปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไวโดยดำเนินการรวมกันระหวางผูเกี่ยวของทุกฝาย 

เพื่อพัฒนาระบบและกลไกใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของคณะไม

เปนไปตามที่กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหรองรับกับสถานการณ

ที่อาจเปนปญหาและอุปสรรคทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อการบรรลุเปาหมายของคณะ 

 

 

 
 

 

 

  

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได 20.42 คะแนน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 2.92 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดำเนินการประเมินโดย

จำแนกตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
(1) แหลงงบประมาณประจำป 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

(3) การใชจายงบประมาณ 

(4) ผลการดำเนินโครงการ 

 

(1) แหลงงบประมาณประจำป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

ตารางท่ี 41 แหลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

ท่ี แหลงของเงิน จัดสรร รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 4,915,861.10 22.51 

2 งบประมาณเงินรายได 16,919,584.64 77.49 

รวมท้ังสิ้น 21,835,445.74 100.00 

 

  จากตารางที่ 41 แสดงวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับงบประมาณสวนใหญเปน

งบประมาณเงินรายไดรอยละ 77.49 และไดรับงบประมาณแผนดินรอยละ 22.51  

 

ตารางท่ี 42 แหลงงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

แหลงงบประมาณ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

งบประมาณแผนดิน 3,912,763 8,809,030 8,446,865 7,427,474 4,915,861 

งบประมาณเงินรายได 31,146,799 25,448,271 25,305,307 18,806,099 16,919,585 

รวม 35,059,563 34,257,300 33,752,172 26,233,573 21,835,446 
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(2) การจัดสรรงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากรูปภาพ แสดงใหเห็นวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับงบประมาณมีแนวโนม

ลดลงทุกป ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

 
(2) การจัดสรรงบประมาณ 

ตารางท่ี 43 กรอบการจัดสรรงบประมาณ   

ท่ี กรอบงบประมาณรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 รายจายหนวยงาน 4,379,205.00 89.08 10,852,641.20 64.14 15,231,846.20 69.76 

2 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร 536,656.10 10.92 6,066,943.44 35.86 6,603,599.54 30.24 

รวม 4,915,861.10 100.00 16,919,584.64 100.00 21,835,445.74 100.00 

จากตารางที่ 43 แสดงวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณสวน

ใหญเปนรายจายหนวยงาน รอยละ 69.79 และไดรับจัดสรรรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 30.24 
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ตารางท่ี 44 การจัดสรรงบประมาณรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร   

ท่ี ยุทธศาสตร 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ มี

ศั ก ย ภ า พ ร อ ง รั บ ก า ร

พัฒนาประเทศ 

536,656.10 100.00 5,922,238.44 97.61 6,458,894.54 97.81 

2 ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เ ป น

ศู น ย ก ล างก าร พั ฒ น า

การศึกษาของทองถิ่น 

- - - - - - 

3 ยกระดั บ คุณ ภ าพ ชี วิต

ชุมชนทองถิ่น 

- - - - - - 

4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

มีเสถียรภาพ และบริหาร

จัดการดวยหลักธรรมาภิ

บาล 

- - 144,705.00 2.39 144,705.00 2.19 

รวม 536,656.10 100.00 6,066,943.44 100.00 6,603,599.54 100.00 

จากตารางที่ 44 แสดงวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณตาม

ภารกิจยุทธศาสตรสวนใหญเปนดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 

97.81 และดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลเปนสวนนอย 

รอยละ 2.19 
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(3) ผลการใชจายงบประมาณ 

ตารางท่ี 45 การใชจายงบประมาณตามแหลงงบประมาณ 

ท่ี แหลงงบประมาณ 
จัดสรร เบิกจาย 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 4,915,861.10 4,485,926.20 91.25 

2 งบประมาณเงินรายได 16,919,584.64 9,426,419.24 55.71 

รวม 21,835,445.74 13,912,345.44 63.71 

จากตารางที่ 45 แสดงวา การใชงบประมาณในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 63.71 เมื่อพิจารณาตามแหลง

งบประมาณ งบประมาณแผนดินใชจายงบประมาณไดรอยละ 91.25 ซึ่งอยูในระดับที่ดี สวนงบประมาณเงินรายไดน้ันพบวาใชจายคิดเปนรอยละ 55.71 ซึ่งต่ำกวา

เปาหมายมาก 

 

 

ตารางท่ี 46 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 23.00 156,428.60 156,428.60 3.18 20.00 1,174,212.00 1,174,212.00 6.94 21.74 1,330,640.60 1,330,640.60 6.09 

2 54.00 399,547.50 555,976.10 11.31 43.56 2,843,807.64 4,018,019.64 23.75 49.60 3,243,355.14 4,573,995.74 20.95 

3 77.00 3,509,000.00 4,064,976.10 82.69 70.00 2,145,094.60 6,163,114.24 36.43 74.05 5,654,094.60 10,228,090.34 46.84 

4 100.00 420,950.10 4,485,926.20 91.25 87.13 3,263,305.00 9,426,419.24 55.71 94.58 3,684,255.10 13,912,345.44 63.71 
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จากตารางที่ 46 แสดงวา การเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไมเปนไปตามเปาหมาย และโดยในภาพรวม

กำหนดเปาหมายไวรอยละ 94.58  โดยสิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 63.71 เมื่อพิจารณาตามแหลงเงินงบประมาณ พบวาผลการเบิกจายต่ำกวาเปาหมาย 

งบประมาณแผนดินเปาหมายใชจายรอยละ 100.00 เบิกไดรอยละ 91.25 นับวาใกลเคียงกับเปาหมาย งบประมาณเงินรายไดเปาหมายการใชจายรอยละ 87.13 เบิกได

รอยละ 55.71 ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมาย 

ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสของคณะต่ำกวาเปาหมายในทุกไตรมาส 

 

(4) ผลการดำเนินโครงการ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับอนุมัติโครงการประจำปรวมทั้งหมด  74  โครงการ มีผลการดำเนินการตามโครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 47 ผลการดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  

แหลงงบประมาณ อนุมัติ 
ดำเนินการ ไมดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 23 20 86.96 3 13.04 

งบประมาณเงินรายได 51 47 92.16 4 7.84 

รวม 74 67 90.54 7 9.46 

จากตารางที่ 47 แสดงวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม คิดเปนรอยละ 

90.54 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ พบวางบประมาณแผนดินดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 86.96 สวนงบประมาณรายไดดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 

92.16  
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โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณเงินแผนดิน ไดแก โครงการสงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย และโครงการ

ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  

โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณเงินรายได ไดแก โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL) / สหกิจศึกษา หรือ

เอื้อตอการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน โครงการเสริมสรางและบูรณาการการจัดการเรียนรูใหนักศึกษามี Digitalization & Digital Skills ยกระดับ English 

Proficiency skill และภาษาที่ 3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 

   โครงการที่ขอกันเงินไวเบิกเหลือ่มป  ไดแก  โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา โครงการพฒันาคุณภาพจัดการ

เรียนการสอน จำนวน  2,514,580.00 บาท  จำแนกเปนงบประมาณแผนดิน งบอุดหนุน จำนวน  367,620.00 บาท และงบประมาณเงินรายได รายจายประจำ จำนวน  

122,500.00 บาท รายจายลงทุนประเภทครุภัณฑ จำนวน 12 รายการ จำนวน 1,724,460.00  บาท และรายจายลงทนุประเภทสิง่กอสราง จำนวน   1 รายการ จำนวน 

300,000 บาท
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 

22.51 งบประมาณเงินรายได รอยละ 77.49 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน รอยละ 

69.76 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 30.24 

3. ไดรับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเนนดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับ

การพัฒนาประเทศ  รอยละ 97.81 รองลงมาดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการ

ดวยหลักธรรมาภิบาล รอยละ 2.19 

4. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 63.71 โดยงบประมาณแผนดินเบิก

ไดรอยละ 91.25 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 55.71 

5. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.58 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 63.71 

6. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 90.54 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการ

ไดรอยละ 86.96 งบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดรอยละ 92.16 

    

ผลการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการใชจายงบประมาณของ 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

1. ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ

โดยรวม (รอยละตัวช้ีวัดที่บรรลุเทียบกับรอย

ละการใชจายรวม) 

2.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.00 ตองปรับปรุง 

2. คะแนนดานการใชจ ายงบประมาณ

โดยรวมรายไตรมาส 

5.02 

(เต็ม 10 คะแนน) 

2.51 พอใช 

3. คะแนนดานการดำเนินงานตามโครงการ

ตาง ๆ 

9.05 

(เต็ม 10 คะแนน) 

4.53 ดีมาก 

รวม 
16.07 

(เต็ม 30 คะแนน) 

2.68 พอใช 
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 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

1. ควรใหความสำคัญของการจัดงบประมาณในยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

เปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ินและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน เน่ืองจากเปนหนาที่

หลักของมหาวิทยาลัย 

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณของคณะยังไมดีนัก อาจเกิดจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งคณะควรจะมีการปรับและ

ทบทวนแผนงานในการปฏิบัติงาน โดยอาจมีการประชุมคณะเพื่อปรับโครงการกิจกรรม ซึ่งจะทำใหผลการ

ดำเนินงานของคณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ได 16.07 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 2.68 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  โดยใชแบบประเมิน  

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  โดยการสัมภาษณ  
  

(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

จากการแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามกลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรสายวิชาการที่สังกัดคณะ จำนวน 139 คน 

บุคลากรและเจาหนาที่สังกัดคณะ จำนวน 13 คน และติดตามการสงแบบประเมินกลับคืนน้ัน มีอาจารย 

บุคลากรและเจาหนาที่ตอบแบบประเมิน โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินปรากฏ ดังน้ี 

ตารางท่ี 48 จำนวนผูตอบแบบประเมิน (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

กลุมประชากร จำนวนท้ังหมด 
ผูตอบแบบประเมิน 

จำนวน รอยละ 

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและผูบริหาร) 139 53 38.13 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (บุคลากรและเจาหนาที่) 13 7 53.85 

รวม 152 60 39.47 

  การประเมินโดยใชแบบสอบถาม ปรากฏวาบุคลากรรอยละ 39.47 ไดใหความสำคัญโดยการ

ตอบแบบสอบถาม ซึ่งในจำนวนน้ีแบงเปนเพศ สถานะ ตำแหนงงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปรากฏ

ดังตารางที่ 48 

ตารางท่ี 49  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรโดยรวม (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 43) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

4.33 0.81 ดี 

คุณ ลั กษณ ะของคณ บดีคณ ะม นุษยศาส ตรแล ะ

สังคมศาสตร 

4.48 0.69 ดี 

รวม 4.38 0.77 ดี 
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ตารางท่ี 50 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 43) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุคลากรภายในดำเนินงานตามนโยบายและแผนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.33 0.73 ดี 

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และ

บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

4.38 0.69 ดี 

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.17 0.94 ดี 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง 3.98 1.02 ดี 

5. ความสามารถในการเสริมแรงใหกำลังใจผูรวมงาน

ในการปฏิบัติงาน 

4.28 0.85 ดี 

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

4.23 0.77 ดี 

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงาน

ภายนอก 

4.65 0.48 ดีมาก 

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง ถวนทั่ว และ

ตอเน่ือง 

4.43 0.85 ดี 

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน 4.43 0.72 ดี 

10. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง 4.38 0.80 ดี 

รวมคุณภาพการบริหารงาน 4.33 0.81 ดี 

คุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดี เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.45 0.65 ดี 

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหนง 4.38 0.76 ดี 

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4.32 0.81 ดี 

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ

เปนที่ประจักษ 

4.65 0.58 ดีมาก 

5. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตอง 4.58 0.59 ดีมาก 
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พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

ตามกาลเทศะ 

รวมคุณลักษณะ 4.48 0.69 ดี 

รวม 4.38 0.77 ดี 

 ในสวนของคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร กลุมอาจารย ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประเมิน

วาคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยูในระดับดี มีพฤติกรรมบงช้ี 3 ตัว

บงช้ีที่มีระดับดีมาก ไดแก 1. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงานภายนอก 2. อุทิศตนในการ

ปฏิบัติงาน และมีความเสียสละเปนที่ประจักษ และ 3. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตองตาม

กาลเทศะ 

  นอกจากน้ี อาจารย ผูบริหาร บุคลากรเจาหนาที่ ผูตอบแบบประเมินยังแสดงความคิดเห็น

และใหขอเสนอแนะในตอนทายของแบบประเมิน (ปลายเปด) สรุปไดดังน้ี 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ตอการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. ขอดีเดนของคณบดีท่ีทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

- เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตัดสินใจไดรวดเร็ว เปนผูมีความรู

ความสามารถเหมาะสมกับตำแหนง และเปนผูนำที่ดี สามารถบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เปนผูมี

ความสามารถในการสรางเครือขายทีห่ลากหลาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

- สงเสริมการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในทุกระดับของคณะฯ เปนแบบอยางดานความ

รับผิดชอบและทุมเทในการปฏิบัติงาน รับฟงความคิดเห็นและแกปญหาตาง ๆ ใสใจในสถานภาพความเปนอยู

ของผูใตบงัคับบญัชาอยางดีพอควร และใหความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเสมอภาค 

- มีบุคลิกดี ออนนอมถอมตน และมีมนุษยสัมพันธดี แตงกายสุภาพเรียบรอย มีความ

รับผิดชอบในหนาที่ ตรงตอเวลา เปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากรภายในคณะ  

2. ทานคิดวาจุดท่ีควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในคณะของทานมีอะไรบาง 

- ควรสรางความเขาใจ และความตระหนักในบทบาทหนาที่ตอการปฏิบัติงานของสาย

วิชาการ และสายสนับสนุน  ควรมุงเนนคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน ในการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย รวมถึงการประชุมแบงงานใหชัดเจน ลดความซ้ำซอนของงาน  

- ควรมีกิจกรรมสงเสริมความสามัคคีของบุคลากรในคณะ 

- การปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน หลังคาที่จอดรถ หองเรียน แสงสวาง อุปกรณ 

ระบบสาธารณูปโภค 
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ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาคณะ 

- ควรมีการอำนวยความสะดวกในดานสถานที่ที่ใชในรายวิชาปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง

ศักยภาพของผูเรียนในบางรายสาขาวิชา จัดใหมีหองแบบ co-working space เพิ่มคอมพิวเตอรสวนกลาง

สำหรับใชงาน 

- ยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน สรางสรรคหลักสูตร หาแนวทางพัฒนาและเสริม

จุดเดนของนักศึกษา 

- ควรมีการจัดอบรมการใชระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสใหกบัอาจารยในคณะ 

 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 3 (1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน  
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี ไดระดับคะแนนสูงสุดทั้งสองลักษณะเมื่อ

เทียบกับคณะ สำนักและสถาบันอื่น รวมทั้งคะแนนเปนไปในทิศทางเดียวกันแสดงวาบุคลากรสวนใหญในคณะ

มีความเห็นพองตองกันไปในทิศทางเดียวกัน คุณภาพการบริหารงานที่ เดนชัดมีหลายประการ เชน

ความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลและหนวยงานภายนอก และการเปนผูที่มีวิสัยทัศน

กวางไกลทันสมัย ชัดเจน และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางถวนทั่วและตอเน่ือง แตยังจุดดอยคือเรื่อง

ความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง สวนคุณลักษณะของคณบดีมีความเดนในเกือบทุกลักษณะ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องของการอุทิศตนในการปฏิบัติงานและมีความเสียสละเปนที่ประจักษ และการรูจัก

บทบาทหนาที่ของตนเอง วางตัวไดถูกตองตามกาลเทศะ 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 

1. ควรจัดทำแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดพลังใน

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

2. ควรใหความสำคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการเขาดวยกัน 
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(2) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยการสัมภาษณ 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ จึงไดเพิ่ม

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณคณบดี และบุคคลที่เกี่ยวของเปนคำถามกวาง ๆ จำนวน 2 กลุม คือ 

กลุมบุคลากรในคณะ ไดแก ตัวแทนผูบริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทนขาราชการ/ พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 7 คน กลุมผูนำ

นักศึกษาในคณะ ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ประกอบดวย

คำถามจำนวน 3 ขอ คือ ขอ 1 ทานพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี ในภาพรวมอยูในระดับใด ขอ 2 มี

ความสำเร็จที่เปนรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากที่สุด ขอ 3 มีสิ่งที่คณะตองปรับปรุง แกไข

เรงดวน อะไรบาง ในการสัมภาษณครั้งน้ี คณะกรรมการติดตามฯ ไดมีการสัมภาษณคณบดีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรคนปจจุบัน (อาจารย ดร.นิพล  เช้ือเมืองพาน) โดยมีคำถาม จำนวน 4 ขอ คือ ขอ 1  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมีผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดนและ

ประสบผลสำเร็จ อยางไรบาง ขอ 2 คณบดีมีแนวทางแกไขหรือลดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยของ

ไทยขณะน้ี รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาในเรื่องเรงดวนตอไปน้ีอยางไร ขอ 3 ในการดำเนินงานของคณะ ตาม

พันธกิจและยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีปญหาอุปสรรค ที่สำคัญอะไรบาง ขอ 4 คณะมีสิ่งใดที่จะ

ขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือแกปญหา 

  

ผลการสัมภาษณคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

มีความคิดเห็นวา ผลการดำเนินงานที่โดดเดนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใน

ปงบประมาณ 2563 คือการเปดหลักสูตรใหม 2 หลักสูตร ทำสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติทุกสาขาพรอมคูมือ 

อาจารยในคณะมีตำแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึนจำนวนมาก มีผลงานการตีพิมพมากข้ึน มีการทำ MOU กับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ คณะมีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการบริการวิชาการ สำหรับปญหาที่เกิดกับ

มหาวิทยาลัยไทย เชน จำนวนนักศึกษาลดลง นักศึกษาออกกลางคัน บัณฑิตที่จบไมสอดคลองกับ

ตลาดแรงงาน คณะแกไขโดยจัดทำRoad Show จัดสงอาจารยและนักศึกษาออกไปบริการวิชาการภายนอก 

สอนนักศึกษาเรื่องการทำออนไลน สรางความเขาใจในปญหาดังกลาวขางตนใหกับอาจารยในคณะ และ

อาจารยที่ปรึกษา เพื่อสรางความใกลชิดและใหความชวยเหลือนักศึกษา และผูปกครอง พัฒนาความรูของ

อาจารยใหรองรับบริบทใหม ๆ ที่เปลี่ยนไป  

ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะ คือเรื่องอาจารยในคณะ ยังขาดทักษะการทำวิจัย

และการหาแหลงทุน การบริหารจัดการเรื่องการจัดอบรมภาษาอังกฤษ การหาแหลงฝกทั้งในประเทศและ

ตางประเทศที่เหมาะสม ใหกับนักศึกษา เพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ สิ่งที่คณะตองการใหมหาวิทยาลัยชวย
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สนับสนุนและแกปญหา คือการปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม สนับสนุนนักวิจัยหนาใหม ชวยเหลือการ

บริหารจัดการการเรียนการสอนวิชา GE ที่คณะรับภาระหนักในการสอน  

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะมีความ

คลายคลึงกับคณะอื่น คือมีการแกไขดวยการจัดการเรียนการสอนดวยระบบออนไลน การบริหารงานโดยใช

ออนไลน โดยมีการจัดการอบรมทักษะของผูใช ผูเรียนและเจาหนาที่ และผลกระทบยังมีปญหาในเรื่องการใช

งบประมาณไมเปนไปตามแผน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยการสมัภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 กลุม พบวาผู

เขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรในภาพรวม ในระดับดีมาก รองลงไปคือระดับดี โดยมีความเห็นสอดคลองกันวา ความสำเร็จที่เปน

รูปธรรม คือคณบดีมีความสามารถบริหารจัดการ รวดเร็ว ชัดเจนในการทำงานใหบรรลุสูเปาหมาย มีวิสัยทัศน

ในการทำหลักสูตร ที่คาดวาจะเปนหลักสูตรที่มีอนาคต คือสาขาวิชาจัดการอุตสาหกรรมบริการ การบริการ

ทองเที่ยวและการบริการเชิงสุขภาพ โดยมีเครือขายกับหนวยงานภายนอกคอนขางมาก เชนมหาวิทยาลัยโค

เวนทรีประเทศอังกฤษ สมาคมธุรกิจทองเที่ยวไทย (ATTA) มีการทำความตกลงรวมมือกับชุมชนทองถ่ินในการ

บริการวิชาการในจังหวัดนครปฐมหลายแหง คณบดีมีสวนชวยผลักดัน ในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย ให

ไดรับตำแหนงทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน ในดานนักศึกษาช่ืนชมคณบดี วามีการจัดทำหองเรียนที่ทันสมัยจัด

กิจกรรมอบรมนักศึกษากอนออกฝกประสบการณและกอนจบ ตัวอยางเชนบัณฑิตนิติศาสตร ที่จบจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความภูมิใจวามีคุณภาพ สามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยช้ันนำอื่นได  

สิ่งที่กลุมตาง ๆ ที่เขารับการสัมภาษณ ตองการใหคณะ มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

ปรับปรุงแกไข ก็คือ เพิ่มจำนวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหพอเพียง สรางโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา

ทกัษะภาษาอังกฤษของอาจารยในคณะ สรางความสำนึกรักองคกรของบุคลากรในคณะใหมากข้ึน ปรับปรุง

ระบบการสื่อสารในองคกรใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ในสวนของบุคลากรสายสนับสนุน ตองการใหคณะและ

มหาวิทยาลัยปรับปรุงเรื่องระบบการบริหารงานบุคคล แกปญหาทางกายภาพ เกี่ยวกับอาคาร หองน้ำ         

ทอระบายน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่ชำรุด ใหใชการไดดีข้ึน นักศึกษาตองการลานทำกิจกรรม

นักศึกษาที่มีขนาดใหญ และใหมหาวิทยาลัยจัดรถไฟฟา สำหรับบริการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ใหมีจำนวน

มากข้ึน และเพิ่มตารางเวลาในการบริการใหมากข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณ 

 ในการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 กลุมคือ  

กลุมบุคลากรในคณะ และตัวแทนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนที่นาช่ืนชมวาผูเขารับการ

สัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีในระดับดีมาก รองลงไปคือระดับดี โดยเห็น

วาคณบดีมีความสามารถในการบริหารจัดการไดรวดเร็ว ชัดเจน มีวิสัยทัศนในการจัดทำหลักสูตรที่คาดวาจะ

เปนหลักสูตรที่มีอนาคต มีความสามารถสรางเครือขายกับภายนอก ทั้งมหาวิทยาลัยในตางประเทศ สมาคม

ธุรกิจเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินของจังหวัดนครปฐม สามารถดำเนินการดานบริการวิชาการแก

ชุมชน อยางเห็นผล และทำกิจกรรมเตรียมการ ใหนักศึกษากอนออกฝกประสบการณและกอนจบการศึกษา

อยางมีคุณภาพ ผูเขารับการสัมภาษณมีความมุงหวังใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

แกไขปรับปรุงในเรื่องของการปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิชาการ ที่เกี่ยวของ ปรับปรุงเรื่องการบริหารงาน

บุคคลในคณะ การสื่อสารภายในองคกร ใหมีประสิทธิภาพ แกปญหาทางกายภาพ เกี่ยวกับอาคาร หองน้ำ 

และสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ 

ในสวนของคณบดีเอง ใหความเห็น ถึงสิ่งที่เปนความโดดเดนของคณะ คือดำเนินการเปด

หลักสูตรใหม 2 หลักสูตร จัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการบริการวิชาการ มีการทำสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติ

ทุกสาขา สงเสริมใหอาจารยในคณะมีการทำผลงานทางวิชาการมากข้ึน ดำเนินการแกปญหาบัณฑิตที่จบ

ออกไป ใหสามารถออกไปปฏิบัติงานไดตามความตองการของตลาดแรงงาน โดยหาวิธีการในรูปแบบตาง ๆ 

เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถ เพื่อรองรับกับบริบทใหมๆที่เปลี่ยนไปของภาวการณปจจุบัน 

 

 

 
 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ได 17.52 คะแนน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ระดับคะแนน 4.38 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

และกำหนดนโยบายการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่วิเคราะห ระบุความเสี่ยง และ

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุมรวมกันเพื่อ

พิจารณาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง โดยนำขอมูลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไดดำเนินการวิเคราะหและ

ระบุปจจัยเสี่ยงจากมิติของโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และนำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจำคณะ รวมทั้งไดมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะ

และมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 3 ดาน คือ  

1. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานยุทธศาสตร 

 1) ในการวางแผนการรับนักศึกษาปการศึกษา 2563 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู นักศึกษาไมสามารถเขาถึงรายละเอียดขอมูลของแตละหลักสูตรตามความ

ประสงคของตนเอง เน่ืองจากการประชาสัมพนัธยังไมสามารถใหรายละเอียดกับนักศึกษาไดอยางเพียงพอ และ

จากสถานการณโควิดทำใหมีการออกประชาสัมพันธยังไมเปนไปตามเปาหมาย   

 แนวทางแกไข เพิ่มวิธีการประชาสัมพันธในรูปแบบอื่น ๆ เชน ใหนักศึกษาในหลักสูตรน้ัน ๆ กลับไป

ประชาสัมพันธยังโรงเรียนเดิม และมีการจัดทีมคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาเขาไปทำการประชาสัมพันธ 

และจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ และทางคณะไดเรงดำเนินการประชาสัมพันธในชวงผอน

ปรนการบังคับใชกฎหมาย โดยอาจารยที่วางเวนจากการสอนรวมกับเจาหนาที่วิชาการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ

ตามโรงเรียนที่ไดวิเคราะหจำนวนผูสมัครไว 

 ผลการดำเนินงาน เมื่อมีแผนการออกประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย คณะฯ ไดดำเนินการสง

บุคลากรที่เกี่ยวของทั้งอาจารยและเจาหนาที่เขารวมในการประชุมรวมกับมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดทิศทาง

นโยบายในการออกประชาสัมพันธเชิงรุก โดยคณะฯ ไดกำหนดใหอาจารยที่วางเวนจากการสอนเขารวมในการ

ออกประชาสมัพันธ 

 2) ผลงานวิจัยงานสรางสรรคงานบริการวิชาการแบบบูรณาการ 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู หนวยงานจากภายนอกไมมีทุนสนับสนุนการวิจัย และอาจารยบางทานที่เขา

รวมโครงการแลว ยังไมสามารถสงผลงานใหเปนไปตามเปาหมายของโครงการที่ต้ังเอาไว 
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 แนวทางแกไข นำเสนอของบประมาณจากทั้งภายในและภายนอก โดยใหอาจารยแตละสาขาเรงหา

แหลงทุน และผูรับผิดชอบโครงการกำกับติดตาม เรงรัดใหมีการสงผลงานเปนงวดงาน เพื่อใหไดบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการ 

 ผลการดำเนินงาน - คณะฯ ไดสงเสริมใหอาจารยจดัทำวิจัยดวยงบประมาณแผนดิน และงบประมาณ

รายไดของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยแตละทานที่ตองถึงกำหนดในการตอสัญญา ระยะที่ 4 เรงผลักดันในการ

ของบประมาณการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

 - คณะฯ ไดจัดโครงการดานวิชาการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนอาจารยในการตอสัญญา และขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ 

2. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน 

 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ชุมชนมีความตองการหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลาย แตคณะ ฯ ไม

สามารถจัดใหตามความตองการไดทั้งหมด และในบางครั้งชุมชนอาจตองการความรูในหลักสูตรที่เกินขอบเขต

จากที่คณะ ฯ มีองคความรู จึงไมอาจจัดใหได 

 แนวทางแกไข ทำความตกลงรวมกันระหวางหลักสูตรตางคณะกัน แตมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

เพื่อทำใหหลักสูตรระยะสั้นมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน ตอบสนองตอความตองการของชุมชนไดอยาง

ครบถวน และคณะ ฯ ไดดำเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับองคความรูตาง ๆ ที่

ชุมชนมีความตองการ 

 ผลการดำเนินงาน คณะฯ ไดดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยการลงนามทำขอตกลง

ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อหาความตองการในหลักสูตรระยะสั้น และมีการจัดกิจกรรม

รวมกันเชน หลักสูตรความรูกฎหมายกับชุมชน 

3. ความเสี่ยงดาน: การดำเนินงานดานบุคลากร 

 เสริมสรางทักษะและสมรรถนะอาจารยในดานการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อเขาสูตำแหนงทาง

วิชาการ   

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ความสำเร็จของผูไดรับตำแหนงทางวิชาการยังคงไมเปนไปตามแผนที่ต้ังไว 

อาจารยผูเขารวมโครงการยังขาดความตอเน่ืองในการทำผลงานทางวิชาการ และคณะ ฯ ไมมีผูกำกับและ

ติดตามผลจากการเขารวมโครงการ 

 แนวทางแกไข จัดหนวยงานหรือโครงการในการสนับสนุนในการย่ืนขอตำแหนงทางวิชาการ และให

คำปรึกษาการจัดทำผลงานวิชาการ คณะ ฯ ไดรับมอบหมายใหผูรับผิดชอบโครงการกำกับติดตามผลงานของ

ผูเขารวมโครงการใหเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว 

 ผลการดำเนินงาน คณะฯ ไดดำเนินการจัดโครงการทางวิชาการตาง ๆ เชน การทำวิจัย การเขียน

บทความ โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณในการทำผลงานทางวิชาการมาให

ความรูแกผูเขารวมโครงการ 



 

232 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 

หลักการ ดังน้ี  

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในภาพรวมมีความเหมาะสม ทั้งดานสิ่งแวดลอม บริเวณอาคาร

สถานที่ เชน ความเปนระเบียบดานที่จอดรถ การปรับปรุงอาคาร ระบบสิ่งอำนวยความสะดวก ดานหอง

สำนักงาน และหองเรียนอัจฉริยะ หองวิจัย หองปฏิบัติการประจำสาขาวิชาตาง ๆ ทั้งผูบริหารใหความสำคัญ

ในเรื่องการมอบอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบในระดับคณะฯ สาขา มีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ทำ

ใหการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ รวมถึงมี

แผนภูมิโครงสรางของงานแตละฝาย โดยเผยแพรในระบบเว็บไซตของคณะฯ มีเอกสารบรรยายลักษณะงานใน

แตละงานไว มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน การเอื้ออำนวยดานการสนับสนุนการเรียนการสอน 

โดยไมเลือกปฏิบัติ เนนการบริการที่เปนมิตร และใหความชวยเหลือสนับสนุนแกบุคลากรในคณะทุก ๆดาน 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

     คณะฯ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานมีการกำหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคขององคกร และมีการกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง แตจำเปนตองพัฒนาใหสอดคลองกับความ 

ทันสมัยของเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรใหเทาทันกับสถานการณที่เกิดข้ึน ตลอดจนกำหนดกรอบการ

ทำงานตามแผนที่ต้ังเอาไว เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน ทั้งน้ี คณะฯ ไดดำเนินการประชาสัมพันธให

บุคลากรทุกคนตระหนักถึงการควบคุมเพื่อปองกันหรอืลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนโดยคณะฯ ไดมีการประชุมเพื่อ

จัดการบริหารความเสีย่งแตละประเด็น โดยเรียงจากความเสี่ยงมากไปหานอย และวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดข้ึน 

เรียงลำดับความสำคัญของการแกไขปญหาและมีการนำผลรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานตอ

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกระยะ 

3. กิจกรรมการควบคุม 

 คณะฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมสอดคลองกับกิจกรรมที่ควบคุมและช้ีใหเห็นถึงความเสี่ยง แตยัง

มีบางประเด็นที่จำเปนตองไดรับการพัฒนา เชน ระบบและกระบวนการสื่อสาร เน่ืองจากจำนวนศาสตรและ

บุคลากรในคณะน้ันมีจำนวนมาก และกระจายตามอาคารตางๆ สงผลทำใหหลาย ๆ กิจกรรมยอยยังมีการ

ควบคุมที่ไมดีพอ ตองติดตามใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไวโดยเครงครัด ทั้งน้ี คณะฯ ไดหามาตรการ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

เชน เมื่อคณะฯ มีการประชุมกรรมการบริหารคณะในเรื่องที่ช้ีแจงใหอาจารยทุกทานทราบ เมื่อประธาน

สาขาวิชานำไปประชุมแจงใหอาจารยประจำสาขาวิชาของตนทราบแลว ตองสงรายงานการประชุมใหคณะฯ 

ทราบดวย เพื่อเปนการควบคุม กำกบั ติดตามไมใหเกิดปญหาการสื่อสารที่ผิดพลาดข้ึน  
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

              คณะฯ มีระบบขอมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม เชน การพัฒนาเว็บไซตใหมของคณะฯ แต

ยังคงเว็บไซตเกาที่จำเปนตองเช่ือมโยงขอมูลระหวางคณะฯ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งการสงเสริมบุคลากรดาน

การพัฒนาบทเรียนออนไลน การพัฒนาเว็บไซตอาจารยในคณะ เว็บไซตสาขา ตลอดจนเฟซบุคของสาขาวิชาฯ 

และการใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในดาน Webromatic และการลงทะเบียนขอมูลอาจารยดาน 

Google 

Scholar มีการสนับสนุนใหความรูกับบุคลากรในการใชเครื่องมือสารสนเทศที่ดีพอ และตองเพิ่มชองทางให

หลากหลายที่สามารถติดตอ หรือเขาถึงขอมูลขาวสารที่สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน ทั้งบอรดประชาสัมพันธ อีเมล 

ไลน เปนตน 

5. การติดตามประเมินผล 

     คณะฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ

กรมบัญชีกลางอยางตอเน่ือง แตยังพบวา บางประเด็นจำเปนตองไดรับการแกไข เชน บุคลากรขาดความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ไมทราบกฎระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลงคนที่

รับผิดชอบบอย ทำใหมีปญหาเรื่องการเขียนรายงานพัสดุและการเงิน เปนตน คณะมีการแกไขโดยการสง

บุคลากรเขารวมอบรมเรื่องการควบคุมภายใน และนำกลับมาถายทอดในระดับสาขาวิชาในที่ประชุมเพื่อทราบ 

รูปแบบ ระเบียบปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่คลองตัวมากข้ึน สงผลใหงาน

บรรลุเปาหมายที่ต้ังไวตามแผน 

 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

         ในปงบประมาณพ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุมคณะ 

กรรมการประจำคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะและมหาวิทยาลัย   

อยางนอยปละ 1 ครั้ง   ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา คณะไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 3 ดาน คือ 

ความเสี่ยงดานการดำเนินงานดานยุทธศาสตร 2 ประเด็นความเสี่ยง  ดานการดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน 1 

ประเด็นความเสี่ยง  และดานการดำเนินงานดานบุคลากร 1 ประเด็นความเสี่ยง โดยคณะไดจัดทำระบบและ

กลไกเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้ง 3 ดาน  มีการระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู แนวทางแกไข และผลการดำเนินงาน 

ซึ่งพบวาจากการกำหนดแนวทางแกไขเพื่อจัดการความเสี่ยงที่ เหลืออยูสงผลใหผลการดำเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายทั้ง 3 ดาน 
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          ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี

การจัดระบบการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการ 

คลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  

การประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ 

และการติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการ

ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการแกไข

เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
         จากผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี  

        1.  มีข้ันตอนชัดเจนในการกำหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน เนนการทำงานรวมกันของผูบริหารและผูรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงในแตละประเด็นความ

เสี่ยง เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางควบคุมภายใน สงผลใหการ

ดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว 

        2.  ควรระบุระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูและผลการดำเนินงานตามแนวทางแกไข เพื่อใหได

ขอมูลการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูอยางเปนรูปธรรม สะทอนถึงความเคลื่อนไหวของระดับความเสี่ยง 

ประกอบการพิจารณาแกไขปญหาและจัดการความเสี่ยงใหมีระดับลดลงหรือหมดไป 

  3.  ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ในแตละองคประกอบ แตละหลักการของการควบ คุมภายในตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปนรูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการ

ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

 

ผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ได 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ี

ใหไวในปงบประมาณ 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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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563 

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) สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา หลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอยางย่ิง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 และ 3 ผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัดรวมทั้ง

สวนที่ 3 สูงกวาเปาหมายเชนกัน แตยังมีบางตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวา

เปาหมาย  

 2  รองคณบดีฝาย

วิชาการและทุก

สาขาวิชา 

2) ควรทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทั้ง

ที่มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา  ต่ำกวาเปาหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดประเมินผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปตอไป รวมทั้งแกไขปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดไว สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่

อยูระหวางดำเนินการ 

 1  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

3) ควรพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาหรือ

ต่ำกวาเปาหมายมาก เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพที่แทจริงของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ที่สามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ทาทายตอการพัฒนาให

โดดเดนย่ิงข้ึน 

 1  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 



 

 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563 
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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) ผลการใชจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดในภาพรวม

ยังต่ำกวาเปาหมายโดยเฉพาะการใชจายรายไตรมาส คณะจึงควรมีการเตรียมการ 

วางแผนและติดตามในการใชจายงบประมาณรายไตรมาสและจัดดำเนินการโครงการ

ใหมากข้ึน อาจใหผูที่รับผิดชอบไดรายงานผลการดำเนินงานตอกรรมการบริหารคณะ

ทุกไตรมาส 

 1  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

2) ควรมีการประเมินผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมตามที่กำหนดไวดวย  1  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

สวนท่ี 3 ประเมินคณุภาพการบริหารงานและคณุลักษณะของคณบดี  

        ควรมีแผนพัฒนาเชิงรุกเพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน

เขาสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ชัดเจน มีการบูรณาการหลักสูตรการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเขาดวยกัน ควรใหความสำคัญกับการ

แกปญหาความขัดแยงภายในคณะ เพื่อใหเกิดการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 2  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

สวนท่ี 4 การประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1) ดำเนินการตามองคประกอบการบริหารความเสี่ยง  องคประกอบและหลักการของ  1  รองคณบดีฝาย
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เปนไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  อยางไรก็ตาม ณ วันสิ้นป งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร

ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยูใน 

ทุกดาน 

บรหิาร 

2) ควรทบทวนปญหาและอุปสรรคที่สงผลใหมาตรการสำหรับการจัดการความเสี่ยง ไม

ประสบความสำเร็จ  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการดำเนินงาน

ตามมาตรการน้ัน ๆ ใหสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่นาพอใจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 1  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

3) ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ

นำเสนอขอมูลที่จำเปนและเปนประโยชนตอการจัดทำเกณฑการประเมินเกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ตาม

องคประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังทุก

องคประกอบและทุกหลักการเพื่อนำผลประเมินมาเปนขอมูลประกอบการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกรและภารกิจของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ี

ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่เสนอตอ          

สภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

 สวนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

1. รองคณบดีฝายวิชาการและประธานสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได

ดำเนินการปรับปรุง พัฒนา และทบทวนตัวช้ีวัดที่ไมสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย โดยการจัดโครงการ

อบรมใหความรูนักศึกษาในดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร เชน โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศึกษา กิจกรรมการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแกนักศึกษา (MOS)  

2. รองคณบดีฝายบริหารรับผิดชอบดูแล ติดตาม ประเมินผลระบบและกลไกในการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อกำหนดนโยบายใหแตละสาขาวิชาจัด

กิจกรรม/โครงการใหมุงเนนเปาหมาย ตัวช้ีวัด และกำกับใหเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังเอาไว หากมีโครงการหรอื

กิจกรรมใดไมเปนไปตามเปาหมายทีต้ั่งไว จะตองจัดทำรายงานปญหา อุปสรรคใหคณะทราบ เพื่อเปนขอมูลใน

การดำเนินโครงการในปถัดไป ซึ่งแตละสาขาวิชามีการดำเนินการตามเปาหมายที่กำหนดไวในคำขออนุมัติ

โครงการ เน่ืองจากทางคณะ มีการกำกับติดตาม ต้ังแตการเสนอขอกรอบงบประมาณ และขออนุมัติโครงการ 

ตลอดจนรายงานผลการดำเนินโครงการใหคณบดีทราบอยางตอเน่ือง  

3. รองคณบดีฝายบริหารไดดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ

คณะกรรมการประจำคณะ เพื่อทบทวนแผนงานตางๆ เชน แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาตางๆ ทบทวนคา

เปาหมายตัวช้ีวัด ในการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ภารกิจตาง ๆ ใหมีคาตัวช้ีวัดที่เหมาะสม ไมมากเกิน

ความสามารถ และไมนอยกวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อใหไดคาเปาหมายที่เหมาะสมกับการ

ดำเนินงานของคณะ โดยกำหนดตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรใหสูงข้ึนเล็กนอย ทุกๆ ป เพื่อใหเกิดการ

ดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่สูงข้ึน สงผลใหมีความทาทายในการดำเนินงานภายในคณะ 

  สวนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

   1. ทีมบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดำเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะ โดยมีการเชิญเจาหนาที่การเงินของคณะ ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณ ความรูและความเกี่ยวของโดยตรง 

มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พรอมทั้งรายงานปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการ

แกปญหาที่ตรงจุด พรอมทั้งมีการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามไตรมาสที่กำหนดไว เรงรัด
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และติดตามปญหาในการเบิกจายงบประมาณ โดยกำหนดใหมีการรายงานผลการใชงบประมาณทุกเดือนให

ทางมหาวิทยาลัยทราบ  

   2. รองคณบดีฝายบริหารรับผิดชอบในการกำกับ ติดตามใหผูที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ตาง ๆ รายงานผลการดำเนินโครงการ เพื่อตรวจสอบผลสำเร็จในการจัดโครงการวา เปนไปตามเปาหมายที่ต้ัง

ไวหรือไม และเนนการประเมินผลสำเร็จของโครงการใหเปนไปตามตัวช้ีวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่

กำหนดไว ทำใหการใชจายงบประมาณในรอบปที่ผานมาของคณะ เปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่ต้ัง

เอาไว  

  สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 

 ทีมบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสนับสนุนใหอาจารยและเจาหนาที่ขอ

งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานภายนอก เพื่อทำวิจัยรวมกับหนวยงานในทองถ่ิน และมีการ

จัดโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองตอความตองการของทองถ่ิน ตลอดจนมีโครงการของเจาหนาที่ที่สามารถ

แกไขความขัดแยงที่เกิดข้ึนในองคกรใหสามารถทำงานรวมกันไดอยางผาสุกได เชน กิจกรรมการจัดทำ

บทความ และงานวิจัย โครงการสรางเครือขายสถานประกอบการ/ชุมชน โครงการสรางความรักความผูกพัน

ในองคกรและการบริการที่ดี 

สวนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  1. รองคณบดีฝายบริหารรับผิดชอบดูแล ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวน

จัดการกับความเสี่ยงทีเ่กิดข้ึน โดยจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อวิเคราะหถึงปญหาความเสี่ยงตาง ๆ  เชน โครงการ

จัดทำแผนบรหิารความเสี่ยง ซึ่งทางคณะไดดำเนินการวิเคราะห จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง หาแนวทางการ

แกไขและเรียงลำดับความเสี่ยงจากมากไปนอย พรอมทั้งรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบ  

 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการนำผลรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย มา

ทำการศึกษาวิเคราะห และจัดโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อทำการศึกษา ทบทวน 

วิเคราะหเช่ือมโยงความสัมพันธ และหาแนวทางการแกไขปญหา โดยดำเนินการอบรมใหบุคลากรและ

คณะกรรมการ เพื่อจัดทำขอมูลการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกรและภารกิจของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปงบประมาณที่แลวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวม 5 สวน และไดมีความเห็นแนบทายเพื่อการ

พัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอดในทุกสวนของการประเมิน (สวนที่ 1 - 5) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดำเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด ความคิดเห็นดังกลาว 

อยางเปนระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกำหนด
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ผูรับผิดชอบ และมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถวนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม            

ตรวจสอบฯ ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหดี

ข้ึนและแกไขปญหาตางๆ ไดแลว ยังทำใหวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณอีกดวย 

สวนในปงบประมาณตอไปควรมีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารองรับขอที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทำให

การดำเนินงานในสวนที่ 5 สมบูรณมากข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

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             

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนคา

คะแนน 

ใชผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 สวน เพื่อแปลงเปนคะแนน ดังน้ี 

1. จากสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับมอบหมาย 

(คะแนนเต็ม 35 คะแนน)  พิจารณารอยละของตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย เทียบกับรอยละ 100  

รอยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ

ดำเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวา 

วิธีการคำนวณคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(เต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

58.33 (58.33/100) x 35.00 20.42 2.92 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 

58.33 63.71 2.00 1.00 ตอง

ปรับปรุง 

        

จากสวนท่ี 2 (2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละ

ไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถคิดเปนคะแนนไดดังน้ี 

ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

1 21.74 6.09 (6.09/21.74) x 2.5 0.70 

2 49.60 20.95 (20.95/49.60) x 2.5 1.06 
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ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

3 74.05 46.84 (46.84/74.05) x 2.5 1.58 

4 94.58 63.71 (63.71/94.58) x 2.5 1.68 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส (เต็ม 10 คะแนน) 5.02 

ระดับคะแนน (เต็ม 5) คือ 2.51 ไดระดับพอใช 

 จากสวนท่ี 2 (3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณารอยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จเทียบ

กับรอยละ 100 

จำนวนโครงการ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน เปาหมาย ดำเนินการ รอยละท่ีดำเนินการ วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

74 67 90.54 (90.54/100) x 10 9.05 4.53 ดมีาก 

 

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) 

ระดับคะแนน 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

2.00 5.02 9.05 16.07 (16.07/30) x 5 2.68 พอใช 

 

3. จากสวนท่ี 3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา 5 มาตราสวน  

คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

คะแนนท่ีได (เต็ม 20 คะแนน) 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

4.38 (4.38/5) x 20 17.52 ดี 
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4. จากสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม 

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 ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 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 ผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรตามแผนยุทธศาสตรฯ ที่ไดรับมอบหมาย  

(เต็ม 35 คะแนน) 

20.42 2.92 พอใช 

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณฯ (เต็ม 30 คะแนน) 

16.07 2.68 พอใช 

สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ

ของคณบดี (เต็ม 20 คะแนน) 

17.52 4.38 ดี 

สวนที่ 4 การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน(เต็ม 

10 คะแนน) 

8.00 4.00 ดี 
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หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 
ผลการประเมิน 

สวนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ

คณะกรรมการฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(เต็ม 5 คะแนน) 

4.00 4.00 ดี 

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 66.01 3.30 พอใช 

 

 

 

 

 

ประเมินผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ไดคะแนนรวม 66.01  คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.30  คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 1. ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบ กลไกและวิธีการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร ภายใตสถานการณที่เปนปญหา อุปสรรค ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของ

คณะไมเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน หรือ

ปรบัโครงการ/ กิจกรรมใหรวดเร็วทันการมากข้ึน 

 2. ควรปรับและทบทวนแผนงานในการปฏิบัติงานภายใตสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำใหคณะใชจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย โดยอาจ

ประชุมหารือในคณะ เพื่อปรับโครงการ/กิจกรรมใหรวดเร็วทันการมากข้ึน 

 3. ควรจัดทำแผนการพัฒนาคณะใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยใหมาก

ข้ึน เพื่อใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 4. ควรใหความสำคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการเขาดวยกันใหมากข้ึน 

 5. ควรระบุระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูและผลการดำเนินงานตามแนวทางแกไข เพื่อใหได

ขอมูลการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูอยางเปนรูปธรรม สะทอนถึงความเคลื่อนไหวของระดับความเสี่ยง 

ประกอบการพิจารณาแกไขปญหาและการจัดการความเสี่ยงใหมีระดับลดลงหรือหมดไป 

   6. ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับคณะ กบัผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยในแตละองคประกอบ แต

ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เพือ่ใหไดผลการประเมินทีเ่ปน

รูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงใหมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 
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