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 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

การแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จะแสดงผลการวิเคราะหขอมูลตามกรอบการประเมิน 5 สวน ตามลำดับ ดังน้ี 

 ผลการประเมินสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดำเนินการ 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 โดยใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด

การปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏผลการประเมินดังน้ี 

ตารางท่ี 51 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับเปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัด

เพิ่มเติม 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เพ่ิมเติม 

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. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศักยภาพรองรับการพัฒนา

ประเทศ 

13 3 23.07 10 76.92 14 5 35.71 9 64.29 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เพ่ิมเติม 

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 

2 . ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เป น

ศู น ย ก ล า งก า ร พั ฒ น า

การศึกษาของทองถ่ิน 

1 - - 1 100 1 1 100.00 - - 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนทองถ่ิน 

3 - - 3 100 3 - - 3 100.00 

4 . ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ และ

บริหารจัดการดวยหลักธรร

มาภิบาล  

3 1 33.33 2 66.67 3 2 66.67 1 33.33 

ส ว น ที่  2  ก า ร ใช จ า ย

งบประมาณของหนวยงาน 

2 2 100 - - 2 2 100.00 - - 

สวนที่ 3 ตัวช้ีวัดตามแผน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ค ณ ะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1 - - 1 100 1 - - 1 100.00 

รวม 23 6 26.09 17 73.91 24 10 41.67 14 58.33 

 จากตารางที่ 51 พบวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 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 17 ตัวช้ีวัด (รอยละ 73.91) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 6 ตัวช้ีวัด (รอยละ 26.09) 

ซึ่งพบวารอยละผลการดำเนินงานทีเ่ปนไปตามเปาหมายหรอืสูงกวาเปาหมายมคีาลดลงจากรอยละ 73.91 เปน 

รอยละ 58.33 
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ตารางท่ี 52 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 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 0  

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำ/ศึกษา

ตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป 

รอยละ 85 96.94  

1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช

บัณฑิต 

คะแนน 4 4.43  

1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่

บูรณาการกับการทำงาน 

หลักสูตร 4 9  

1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ

กับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน  

รายวิชา 6 11  

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

มาตรฐานสาขาวิชา 

รอยละ 80 0  

1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติ/นานาชาติ 

รางวัล 15 15  

1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ รอยละ 18 10.90  

1.9 บัณ ฑิตที่ ได รับ ใบประกาศนียบั ตร/ใบ

ประกาศเกียรติคุณดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ  

รอยละ 18 4.51  

1.10 รายวิ ชาที่ สอน/จั ดทำสื่ อการสอนเป น

ภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา 8 13  

1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ

เรียนรู  

คะแนน 4.5 4.52  

1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ รอยละ 0.8 1.19  



 

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

251 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เผยแพร 

1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของ

อาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

รอยละ 50 56.05  

1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-

degree) สำหรับบุคคลทุกชวงวัย 

หลักสูตร 1 0  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศกึษาของทองถ่ิน  

2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย รอยละ 45 31.85  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

3.1 หมูบานเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา หมูบาน 3 10  

3.2 ประชาชน ในพื้ นที่ เป าหม ายมี ร ายได

ครัวเรือนเพิ่มข้ึน/ตนทุนการผลิตลดลง 

รอยละ 15 53.46  

3.3 ผลิตภัณฑทางเกษตร อาหาร หรือการ

ทองเที่ยวที่ไดรับการสงเสริม/พัฒนา 

ผลิตภัณฑ 10 14  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิ

บาล 

4.2 รายไดจากการบรหิารทรพัยสนิ  ลานบาท 3 0.02  

4.3 ความพงึพอใจของผูใชบรกิาร  คะแนน 3.5 4.17  

4.4 ความสุขในการทำงาน คะแนน 3.9 3.75  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

1 รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน รอยละ 100 99.7  

2 รอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได รอยละ 87.13 49.42  

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1 รอยละการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละ 80 80  
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หมายเหตุ      หมายถึง    บรรลุเปาหมาย 

    หมายถึง    ยังไมบรรลุเปาหมาย 

จากตารางที่ 52 พบวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการ

ปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ทั้งหมด 24 ตัวช้ีวัด 

โดยสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 9 ตัวช้ีวัด 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 

100.00)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 33.33) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 66.67)  

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน มีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00)  

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานตาม

เปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 1 ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดำเนินการ  

ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 – 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 4 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

จำนวน 24 ตัวช้ีวัด เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูง

กวาเปาหมาย 14 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 58.33 ของจำนวนตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 10 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอย

ละ 41.67 ของจำนวนตัวช้ีวัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 14 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 9 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด คือ 

1.1 หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 1.6 นักศึกษาที่สอบผาน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา 1.8 

บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ 1.9 บัณฑิตที่ไดรับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณดาน IT 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนา

การศึกษาของทองถ่ิน จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด คือ 2.1 การสอบ

บรรจุครู/ครูผูชวย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 

2 ตัวช้ีวัด คือ 4.2 รายไดจากการบริหารทรัพยสิน และ 4.4 ความสุขในการทำงาน 

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน  จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวา

เปาหมาย  2ตัวช้ีวัด คือ รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน และรอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวช้ีวัด 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
จากผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

มอบหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุป

ความเห็นไดดังน้ี 

1.  สามารถดำเนินการไดบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาหลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอยางย่ิง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน และตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด แตอยางไรก็ตามยังมี

บางตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของคณะ มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 

  2.  ควรเรงรัดหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานทั้งตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ

ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมที่คณะรับผิดชอบซึ่งผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 

เพื่อลดปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไวโดยดำเนินการรวมกันระหวางผูเกี่ยวของ

ทุกฝาย เพื่อพัฒนาระบบและกลไกใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณที่เปลีย่นแปลงไป ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของคณะ ไม

เปนไปตามที่กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหรองรับกับสถานการณ

ที่อาจเปนปญหาและอุปสรรคทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อการบรรลุเปาหมายของคณะ 

 

 

 
  

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได 20.42 คะแนน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 2.92 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดำเนินการประเมินโดย

จำแนกตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
(1) แหลงงบประมาณประจำป 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

(3) การใชจายงบประมาณ 

(4) ผลการดำเนินโครงการ  

 

(1) แหลงงบประมาณประจำป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

ตารางท่ี 53 แหลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

ท่ี แหลงของเงิน จัดสรร รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 5,185,406.85 14.91 

2 งบประมาณเงินรายได 29,590,778.90 85.09 

รวมท้ังสิ้น 34,776,185.75 100.00 

 

  จากตารางที่ 53 แสดงวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับงบประมาณสวนใหญเปน

งบประมาณเงินรายไดรอยละ 85.09 และไดรับงบประมาณแผนดินรอยละ 14.91  

 

ตารางท่ี 54 แหลงงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

แหลงงบประมาณ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

งบประมาณแผนดิน 25,996,007 22,807,681 33,408,300 43,950,940 5,185,407 

งบประมาณเงินรายได 23,130,900 21,617,789 21,803,435 20,517,016 29,590,779 

รวม 49,126,907 44,425,470 55,211,735 64,467,956 34,776,186 
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  จากรูปภาพแสดงใหเหน็วาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน

เพิ่มข้ึนในชวงป 2561 – 2562 และลดลงในป 2563 เน่ืองจากไดรับจัดสรรงบลงทุนครุภัณฑลดลง สวน

งบประมาณเงินรายไดมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในทุกป 

 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

ตารางท่ี 55 กรอบการจัดสรรงบประมาณ   

ท่ี กรอบงบประมาณรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 รายจายหนวยงาน 3,588,140.02 69.20 21,110,770.01 71.34 24,698,910.03 71.02 

2 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร 1,597,266.83 30.80 8,480,008.89 28.66 10,077,275.72 28.98 

รวม 5,185,406.85 100.00 29,590,778.90 100.00 34,776,185.75 100.00 

จากตารางที่ 55 แสดงวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับจัดสรรงบประมาณสวนใหญ

เปนรายจายหนวยงาน รอยละ 71.02 และไดรับจัดสรรรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 28.98 
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ตารางท่ี 56 การจัดสรรงบประมาณรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร   

ท่ี ยุทธศาสตร 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศั ก ยภ าพ รอ งรับ กา ร

พัฒนาประเทศ 

1,597,266.83 100.00 7,263,453.89 85.65 8,860,720.72 87.93 

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 

- - - - - - 

3 ยกระดับคุณภาพชี วิต

ชุมชนทองถิ่น 

- - - - - - 

4 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล 

- - 1,216,555.00 14.35 1,216,555.00 12.07 

รวม 1,597,266.83 100.00 8,480,008.89 100.00 10,077,275.72 100.00 

จากตารางที่ 56 แสดงวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับจัดสรรงบประมาณตาม

ภารกิจยุทธศาสตรสวนใหญเปนดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 

87.93 และดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลเปนสวนนอย 

รอยละ 12.07 
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563 

(3) ผลการใชจายงบประมาณ 

ตารางท่ี 57 การใชจายงบประมาณตามแหลงงบประมาณ 

ท่ี งบประมาณ 
จัดสรร เบิกจาย 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 5,185,406.85 5,169,801.14 99.70 

2 งบประมาณเงินรายได 29,590,778.90 14,624,994.42 49.42 

รวม 34,776,185.75 19,794,795.56 56.92 

จากตารางที่ 57 แสดงวา การใชงบประมาณในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 56.92 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ 

งบประมาณแผนดินใชจายงบประมาณไดรอยละ 99.70 ซึ่งอยูในระดับที่ดีมาก สวนงบประมาณเงินรายไดน้ันพบวาใชจายคิดเปนรอยละ 49.42 ซึ่งต่ำกวาเปาหมายมาก 

 

 

ตารางท่ี 58 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 23.00 262,526.00 262,526.00 5.06 20.00 2,546,798.70 2,546,798.70 8.61 21.74 2,809,324.70 2,809,324.70 8.08 

2 54.00 681,823.83 944,349.83 18.21 43.56 3,160,750.77 5,707,549.47 19.29 49.60 3,842,574.60 6,651,899.30 19.13 

3 77.00 3,295,095.75 4,239,445.58 81.76 70.00 3,202,230.58 8,909,780.05 30.11 74.05 6,497,326.33 13,149,225.63 37.81 

4 100.00 930,355.56 5,169,801.14 99.70 87.13 5,715,214.37 14,624,994.42 49.42 94.58 6,645,569.93 19,794,795.56 56.92 
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จากตารางที่ 58 แสดงวาการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเปนไปตามเปาหมาย และโดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.58  โดยสิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 56.92 เมื่อพิจารณาตามแหลงเงินงบประมาณ พบวาผลการเบิกจายต่ำกวาเปาหมาย งบประมาณ

แผนดินเปาหมายใชจายรอยละ 100.00 เบิกไดรอยละ 99.70 นับวาใกลเคียงกับเปาหมายมาก สวนการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดเปาหมายการใชจายรอยละ 87.13 

เบิกไดรอยละ 49.42 ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมายมาก 

ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสของคณะภาพรวมต่ำกวาเปาหมายโดยเฉพาะงบประมาณเงินรายได 

 

(4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการบรรลุผลสมัฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับอนุมัติโครงการประจำปรวมทั้งหมด  152  โครงการ มีผลการดำเนินการตามโครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 59 ผลการดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  

แหลงงบประมาณ อนุมัติ 
ดำเนินการ ไมดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 32 32 100.00 - - 

งบประมาณเงินรายได 120 103 85.83 17 14.17 

รวม 152 135 88.82 17 11.18 

จากตารางที่ 59 แสดงวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม คิดเปนรอยละ 

88.82 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ พบวางบประมาณแผนดินดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 100.00 สวนงบประมาณรายไดดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 

85.83 
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โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณเงินรายได ไดแก  

1. โครงการพัฒนาหลกัสูตรใหม / หลักสูตรพหุวิทยาการ  

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้น/ระยะยาวใหกับบุคคลทั่วไป/ศิษยเกา/คนในทองถ่ิน  

3. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL) / สหกิจ

ศึกษา หรือเอื้อตอการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน  

4. โครงการสงเสริมการพัฒนามาตรฐานความประเมินความรู/ทักษะของนักศึกษาในแตละ

หลักสูตรตามช้ันป  

5. โครงการสรางเครือขายผูประกอบการ/ชุมชน/ทองถ่ิน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL)  

6. โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิตเขาสูระบบ Exit Exam 

7. โครงการสรางบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก NPRU  

8. โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยตามความตองการของตลาดแรงงาน  

9. โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  

10. โครงการสนับสนุนการสงผลงานเขาประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษา

และอาจารย  

11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพื้นที่ศูนยการเรียนรูสืบสานศาสตรพระราชา 

 

   โครงการที่ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป งบประมาณเงินรายได  ไดแก โครงการจัดหาครุภัณฑ

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน จำนวน  

12,172,200.00 บาท   จำแนกเปนรายจายประจำ งบดำเนินงานของหนวยงาน จำนวน  3,894,234.00  บาท 

รายจายลงทุนงบครุภัณฑ จำนวน 3,395,877.00 บาท และรายการสิ่งกอสราง จำนวน 4,882,089.00 บาท
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 

14.91 งบประมาณเงินรายได รอยละ 85.09 

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน รอยละ 

71.02 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 28.98 โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเนนดาน

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 87.93 รองลงมาดานมหาวิทยาลัยแหง

ความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล รอยละ 12.07 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 56.92 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 99.70 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 49.42 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.58 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 56.92 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 88.82 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการ

ไดครบถวนทุกโครงการ งบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดรอยละ 85.83 

    

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณของ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

1. ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ

โดยรวม (รอยละตัวช้ีวัดที่บรรลุ เทียบกับ 

รอยละการใชจายรวม) 

3.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.50 ควรปรับปรุง 

2. คะแนนดานการใชจ ายงบประมาณ

โดยรวมรายไตรมาส 

4.67 

(เต็ม 10 คะแนน) 

2.34 ควรปรับปรุง 

3. คะแนนดานการดำเนินงานตามโครงการ

ตาง ๆ 

8.88 

(เต็ม 10 คะแนน) 

4.44 ดี 

รวม 
16.55 

(เต็ม 30 คะแนน) 

2.76 พอใช 
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 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

1.คณะควรใหความสำคัญของการเบิกจายงบประมาณใหมากข้ึน เพราะการไดรับ

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหมาดำเนินงานตามพันธกิจตางๆ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามที่กำหนดไว กรณีที่มีสถานการณจำเปนอยางสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหโครงการตางๆ ไมสามารถดำเนินการได แตคณะก็ควรจะมีการปรับเปลี่ยน

แผน โครงการที่สามารถดำเนินการไดอันทำใหเกิดประโยชนตอพันธกิจ 

2. คณะควรจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมทุกยุทธศาสตร โดยเฉพาะยุทธศาสตรการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ินและยุทธศาสตรยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน ซึ่งเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ได 16.56 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 2.76 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  โดยใชแบบประเมิน  

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  โดยการสัมภาษณ  
  

(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

จากการแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามกลุมเปาหมายไดแก บุคลากรสายวิชากรที่สังกัดคณะ จำนวน 158 คน 

บุคลากรและเจาหนาที่สังกัดคณะ จำนวน 36 คน และติดตามการสงแบบประเมินกลับคืนน้ัน มีอาจารย 

บุคลากรและเจาหนาที่ตอบแบบประเมิน โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินปรากฏ ดังน้ี 

ตารางท่ี 60 จำนวนผูตอบแบบประเมิน (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

กลุมประชากร จำนวนท้ังหมด 
ผูตอบแบบประเมิน 

จำนวน รอยละ 

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและผูบริหาร) 158 68 43.31 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (บุคลากรและเจาหนาที่) 36 15 47.22 

รวม 194 83 43.01 

  การประเมินโดยใชแบบสอบถาม ปรากฏวาบุคลากรรอยละ 43.10 ไดใหความสำคัญโดยการ

ตอบแบบสอบถาม ซึ่งในจำนวนน้ีแบงเปนเพศ สถานะ ตำแหนงงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปรากฏ

ดังตารางที่ 60 

ตารางท่ี 61  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีโดยรวม (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 43) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

4.04 0.89 ดี 

คุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.21 0.78 ดี 

รวม 4.09 0.86 ดี 
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ตารางท่ี 62 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 43) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุคลากรภายในดำเนินงานตามนโยบายและแผนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3.98 0.84 ดี 

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และ

บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

3.95 0.87 ดี 

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.79 0.87 ดี 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง 3.59 0.92 ดี 

5. ความสามารถในการเสริมแรงใหกำลังใจผูรวมงาน

ในการปฏิบัติงาน 

4.10 0.91 ดี 

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

3.82 0.77 ดี 

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงาน

ภายนอก 

4.40 0.68 ดี 

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง ถวนทั่ว และ

ตอเน่ือง 

4.22 0.86 ดี 

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน 4.34 0.78 ดี 

10. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง 4.32 0.77 ดี 

รวมคุณภาพการบริหารงาน 4.04 0.87 ดี 

คุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดี เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.33 0.75 ดี 

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหนง 4.29 0.77 ดี 

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4.18 0.83 ดี 

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ

เปนที่ประจักษ 

4.02 0.79 ดี 

5. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตอง 4.19 0.80 ดี 
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พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

ตามกาลเทศะ 

รวมคุณลักษณะ 4.20 0.77 ดี 

รวม 4.10 0.84 ดี 

 ในสวนของคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กลุมอาจารย ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่ของคณะ ประเมินวาอยูในระดับดีทุกพฤติกรรมบงช้ี   

  นอกจากน้ี อาจารย ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่ ผูตอบแบบประเมินยังแสดงความ

คิดเห็นและใหขอเสนอแนะในตอนทายของแบบประเมิน (ปลายเปด) สรุปไดดังน้ี 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ ตอการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. ขอดีเดนของคณบดีท่ีทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

- เปนผูที่มีวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกร และบริหารงานดวยหลักธรรมมาภิบาล  

เปนผูมีความรูความสามารถเปนเลิศในดานวิชาการ สงเสริมและสนับสนุนผลงานทางวิชาการของอาจารย

ในคณะ ไมมีอคติกับบุคลากรในคณะ บริหารงานแบบคลองตัว แกปญหาตามสถานการณไดดี  

- มีการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทำใหเปนที่ยอมรับทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนผูมีความคิดสรางสรรค ริเริ่มสิ่งใหม ๆ โดยใชเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช เพื่อ

พัฒนาคณะอยูเสมอๆ 

- มีความยืดหยุน เปนกันเอง เอาใจใสผูใตบังคับบัญชา และรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอื่น  สามารถเขาถึงไดงาย สามารถบริหารจัดการทรัพยากร และบุคลากรไดอยางเหมาะสม สนับสนุนให

บุคลากรในสังกัดมีความกาวหนา 
2. ทานคิดวาจุดท่ีควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในคณะของทานมีอะไรบาง 

- ควรมีการสรางความรวมมือ การบูรณาการในการทำงานระหวางอาจารยและ

บุคคลากรในคณะ เพื่อจะไดมีเปาหมายเดียวกันในการพัฒนาคณะทั้งทางดานการเรียนการสอน ดานวิจัย และ

ดานบริการวิชาการ 

- ควรปรับปรุงสภาพและความสะอาดของหองเรียน  โสตทัศนูปกรณในหองเรียน  

แอร ไฟฟา หลังคา หองน้ำ 

- การสงเสริมการมีจิตบริการของบุคลากร 

3. ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาคณะ 

- ควรผลักดันใหคณาจารยถายทอดเทคโนโลยี หรือผลงานวิจัยสูชุมชนทองถ่ินอยาง

เปนรูปธรรม เพื่อสรางภาพลักษณและช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 
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- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณสำหรบัพัฒนาบุคลากรใหเพยีงพอ เพื่อใหคณาจารย

ไดไปอบรม เพิ่มพูนความรูไดมากข้ึนกวาในปจจุบัน  เมื่อคณาจารยเกงมีความสามารถจะทำใหสามารถ

ถายทอดความรูใหนักศึกษาไดดีย่ิงข้ึน  

- ประชาสัมพันธ กำหนดการกิจกรรมตาง ๆ  ของคณะใหทราบโดยทั่วถึงกัน และสราง

การมีสวนรวมในกิจกรรมของคณะใหมากข้ึน  

- ควรมีแผนการพัฒนาหลักสูตร และการรับนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม และตรงตาม

แผนพัฒนาประเทศ  

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 3 (1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน  
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี อยูในเกณฑเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคณะ 

สำนักและสถาบันอื่น ๆ ทั้งน้ีความเห็นของบุคลการในคณะเปนไปในทิศทางเดียวกัน คุณภาพการบริหารงานที่

เดนคือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลและหนวยงานภายนอก และการเปนผูที่มี

วิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน อยางไรก็ตามขอดอยมีหลายประการ เชน ความสามารถในการบริหาร

จัดการความขัดแยง เปนตน สวนคุณลักษณะของคณบดีมีความเดนในเกือบทุกลกัษณะ โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 

1. ควรเพิ่มพูนความรูดานการบริหารจัดการความขัดแยง และมีมาตรการแกปญหาความขัดแยงใน

คณะ 

2. จัดทำแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดพลังในการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

3. ควรใหความสำคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการเขาดวยกัน 
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(2) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยการสัมภาษณ 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลทีเ่กี่ยวของในประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ จึงไดเพิ่มการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของเปนคำถามกวาง ๆ จำนวน 2 กลุม ไดแก กลุมบุคลากร

ในคณะ 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 ไดมีการสัมภาษณคณบดีคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีคนปจจุบัน (ศาสตราจารย ดร.ปยะ  โควินททวีวัฒน) โดยมีคำถาม จำนวน 4 ขอ คือ ขอ 1  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมีผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดน

และประสบผลสำเร็จ อยางไรบาง ขอ 2 คณบดีมีแนวทางแกไขหรือลดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัย

ของไทยขณะน้ี รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาในเรื่องเรงดวนตอไปน้ีอยางไร ขอ 3 ในการดำเนินงานของคณะ 

ตามพันธกิจและยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีปญหาอุปสรรค ที่สำคัญอะไรบาง ขอ 4 คณะมีสิ่งใดที่

จะขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือแกปญหา 

  

ผลการสัมภาษณของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบคุคลท่ีเก่ียวของ 

มีความเห็นวา ผลการดำเนินงานที่โดดเดนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในป 2563 

คือสามารถผลักดันใหอาจารยมีตำแหนงทางวิชาการไดจำนวนมากที่สุดเทาที่เคยมีมา มีอาจารยในคณะจบ

ปริญญาเอกจำนวนมาก การพัฒนาอาจารยทั้ง 2 รายการดังกลาว จัดไดวาเกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ทาง สกอ.

กำหนด อาจารยมีผลงานตีพิมพในฐาน TCI 1 ถึง 72 Papers มีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรและไดรับสิทธิบตัรหลาย

รายการ นักศึกษามีผลงานและไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะและรางวัลบทความวิจัยดีเดนใน

ระดับชาติจำนวนมาก คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพของหลักสูตรดีข้ึนเปนลำดับทุกป นับจากป      

พ.ศ. 2560 จนถึงปจจุบัน 

คณะมีแนวทางในการแกปญหาและลดปญหาตาง ๆ ที่เกิดกับมหาวิทยาลัยไทยในหลายดาน 

เชน กรณีนักศึกษาลดลง นักศึกษาออกกลางคัน บัณฑิตที่จบไมสอดคลองกับตลาดแรงงาน และขาดพื้นฐานใน

การประกอบอาชีพอิสระ คณะดำเนินการเชิงรุก ดูแลนักศึกษาเหมือนลูก มีการปรับปรุงหลักสูตร จัดอบรม

เพิ่มเติม ปรับรายวิชา ใหนักศึกษามีการปฏิบัติมากข้ึน จัดใหอาจารยรวมโครงการ Talent Mobility         

เพื่อพัฒนาอาจารยใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามบริบทที่เปลี่ยนไป ปรับโครงสรางการบริหารภายใน

สาขาวิชา โดยจำลองแบบการบริหารของคณะ เพื่อเรียนรูและเตรียมความพรอมในการเปนผูบริหารในอนาคต  
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ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะมีอยู 3 ดาน คือ

อาจารยมีงานวิจัยจำนวนมาก จึงมีความรวมมือในการทำพันธกิจ และยุทธศาสตรนอย คณะขาดกำลังสาย

สนับสนุน และประการสุดทายคือ กระบวนการจัดซื้อจัดจางลาชา ทำใหงานตาง ๆ ชะงัก เชนงานกอสราง

ปรับปรุงอาคารสถานที ่

สิ่งที่คณะตองการใหมหาวิทยาลัย และ/หรือสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนแกไข คือการควบ

รวมหลักสูตรทำเปนแขนงวิชา และนำอาจารยที่เหลือไปเปดหลักสูตรใหมหรือจัดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยควรมีความเครงครัดในเรื่องวินัยทางการเงิน เพื่อกระตุนการปฏิบัติงานของผูใชงบประมาณให

ทันเวลา เพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนและเจาหนาที่ฝายธุรการใหมากข้ึน เพื่อชวยเหลืองานบริการ 

ในเรื่องของปญหาการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะมกีาร

ทำบทเรียนออนไลนมากข้ึน จัดทำ applicationเตือนการระบาด จัดทำมาตรการควบคุมและปองกันการ

ระบาด ในบริเวณและอาคารที่คณะรับผิดชอบอยางเครงครัด ผลกระทบที่คณะไดรับการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางแกไข คือสงเสริมการเรียนออนไลน และทำคลิปสอนทุก

ครั้งควบคูกันเพื่อใหนักศึกษานำไปใชทบทวน มีการอบรมอาจารยประจำในการใชเครื่องมือและโปรแกรมสอน

ออนไลน ในดานงบประมาณที่ใชไมทันหรือใชไมไดเพราะกรณีการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) จะดำเนินการเปลี่ยนเปนวัสดุเพื่อนำมาใชในภายหลังวิกฤตโควิด สวนการบริหารจัดการใน

การดำเนินงานของคณะ มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากร โดยบุคลากรสามารถไป

ปฏิบัติงานที่บานได แตตองมีผลงานมาสงตามที่กำหนด 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพการบรหิารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับคณะ 2 กลุม พบวาผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุมมี

ความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาพรวม สวนใหญในระดับดี 

รองลงไปคือระดับดีมาก มีความเห็นที่เปนไปในทิศทางเดียวกันวา ความสำเร็จที่เปนรูปธรรมของคณบดี คือ

คณบดีมีความสามารถในการผลักดันใหคณะวิทยาศาสตร มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานในทุก ๆ ดาน  

เชน คุณวุฒิของอาจารยที่ไดรับปริญญาเอก ตำแหนงทางวิชาการในคณะ หลักสูตรผานการประเมินทุก

หลักสูตร คะแนนการประกันคุณภาพภายในของคณะมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง คณบดีมีวิสัยทัศน

กวางไกล สงเสริมการทำวิจัย ผลงานวิจัยมีการเผยแพรและมีการตีพิมพ มีการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทาง

ปญญา ฝกคนรุนใหมเพื่อเตรียมเปนผูบริหารในอนาคต สงเสริมการบริการวิชาการแกชุมชน ออกแบบ

หลักสูตรระยะสัน้เพื่อการบริการวิชาการ และหารายไดเขาสาขา คณะและมหาวิทยาลัย มีกลยุทธในการ จูงใจ

ใหมีนักเรียนมาสมัครเขาเปนนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตรไดครบตามเปาหมายของการรับทุกป นักศึกษามี

ความเห็นวาคณบดีสงเสริมนักศึกษาของคณะ ใหเขาประกวดแขงขันตามเวทีตาง ๆ เพื่อแสดงศักยภาพและ

ความสามารถ มีโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาระหวางเรียน ใหไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติ

จริง มีการจัดหาทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเปนตน  

สิ่งที่ทุกกลุมเห็นวาคณะ มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย ตองแกไขหรือสนับสนุนก็คือ 

การเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อชวยเหลืออาจารยและสาขาวิชาใหมากข้ึน ควรมีการควบหลักสูตรที่มีความ
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คลายคลึงกัน ปรับปรุงหลักสูตรใหมที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษา และควรมีการประชาสัมพันธ

หลักสูตรใหมากข้ึน ใหเปนที่รับรูของนักเรียนที่เตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย คณบดีควรมีความเด็ดขาดในการ

บริหารงานบุคคล และแกปญหาความขัดแยงตาง ๆ ในคณะ ดูแลปญหาในเรื่องอาคารสถานที่ เชนหองทำงาน 

หองปฏิบัติการ ที่จอดรถ เปนตน 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณ 
ในการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 กลุม คือ กลุม

บุคลากรในคณะ และตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนที่นาช่ืนชมที่ผู เขารับการ

สัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี 

ในภาพรวมระดับดีถึงดีมาก โดยเห็นวาคณบดีมีความสามารถในการผลักดันใหคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการในทุก ๆ ดาน คณบดีมีวิสัยทัศน

กวางไกล สงเสริมการทำวิจัย การทำผลงานวิชาการและสงเสรมิศักยภาพของนักศึกษาในดานตาง ๆ   สิ่งที่กลุม

ผูเขารับการสัมภาษณตองการใหคณะ มหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไข คือการเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุน 

เพื่อชวยเหลืองานของอาจารย คณบดีควรมีความเด็ดขาดในการบริหารงานบุคคล และแกปญหาความขัดแยง

ตาง ๆ ในคณะ 

  ในสวนของคณบดีเองมีความเห็นวา ไดดำเนินการผลักดันใหอาจารยในคณะมีตำแหนงทาง

วิชาการและมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนจำนวนมากอยางที่ไมเคยมีมากอน  สงเสริมใหอาจารยในคณะมีผลงาน

ตีพิมพในวารสารมากข้ึน มีการขอย่ืนจดสิทธิบัตรและไดรับสิทธิบัตรหลายรายการ นักศึกษามีผลงานทางดาน

การแขงขันทักษะ ทางวิชาการระดับชาติเปนจำนวนมาก พัฒนาอาจารยเพื่อนำไปสูการสรางนักศึกษาใหมี

คุณภาพ มีความพรอมที่จะออกไปปฏิบัติงานตามบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนไป  คณะมีอุปสรรคในดานตาง ๆ ที่

ตองการใหมหาวิทยาลัยไดแกไข คือการขาดกำลังบุคลากรสายสนับสนุน ควรปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจาง 

การปรับโครงสรางสาขาวิชาโดยควบรวมหลักสูตรบางสาขาในคณะ เพื่อความคลองตัวในการพัฒนาทาง

วิชาการของคณะตอไป 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

ได 16.36 คะแนน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ระดับคะแนน 4.09 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายในและ

กำหนดนโยบายการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่วิเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่

กอใหเกิดความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา

วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง โดยนำขอมูลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไดดำเนินการวิเคราะหและระบุ

ปจจัยเสี่ยงจากมิติของโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และนำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจำคณะ รวมทั้งไดมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะ

และมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(1) การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ดาน คือ  

1. ความเสี่ยงดาน : เหตุการณภายนอก 

 โครงการประชาสัมพันธประชาสัมพันธการรับนักศึกษา 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู จำนวนนักศึกษาบางสาขาไมเปนไปตามเปาหมาย 

 แนวทางแกไข การประชาสัมพันธหลักสูตรและแนะแนวทางการศึกษาตอใหกับโรงเรียน/นักเรียนช้ัน

ม.6 ที่เปนกลุมเปาหมาย มอบหมายใหสาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาเขาใหมไมเปนไปตามเปาหมายออก

ประชาสัมพันธหลักสูตรและใหบริการทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

 ผลการดำเนินงาน แตละสาขาวิชาไดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร เชนการออก Roadshow,

การจัดกิจกรรมใหบริการทางวิชาการกับโรงเรียน,ทำสื่อประชาสัมพันธผาน Facebook ฯลฯ 

 เผยแพรกิจกรรมทีค่ณะฯ ประสบความสำเร็จและสงเสริมใหนักศึกษาไปแขงขันในระดับนานาชาติเพือ่

สรางช่ือเสียงใหกับคณะ ประชาสัมพันธขอมูลยกยองศิษยเกา หลงัจากดำเนินการพบวา ความเสี่ยงปานกลาง 

2. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานยุทธศาสตร/กลยุทธ 

 1) พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู นักศึกษาปสุดทายบางสาขาวิชายังสอบไมผานเกณฑการประเมินความรูและ

ทักษะภาษาอังกฤษ CEFR 

 แนวทางแกไข -ประชาสัมพันธการการจดักิจกรรมของสถาบันภาษา 

  - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาต้ังแตช้ันป 1-3เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมกอนจบการศึกษา 
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 - กำหนดใหอาจารยที่ปรึกษาประชาสัมพันธกิจกรรมดานภาษาอังกฤษและกำกับติดตามการผาน

เกณฑภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 ผลการดำเนินงาน -ประชาสัมพันธกิจกรรมดานภาษาอังกฤษใหกบัสาขาวิชาและแจงเพือ่ใหอาจารยที่

ปรึกษาประชาสัมพันธกำกับติดตาม 

 -จัดกิจกรรมอบรมศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

หลังจากดำเนินการ พบวา ความเสี่ยงยังคงสูง เน่ืองจากปญหาที่พบคือ นักศึกษาไมเขารวมกิจกรรมตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

 2) โครงการเตรียมความพรอมและสงเสริมความรูในการสงเสริมการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรยังมีนอยอยู 

 แนวทางแกไข -จัดกิจกรรมสงเสริมความรูในการสงเสริมการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 - มอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของกับงานวิจัยอำนวยความสะดวกใหอาจารยผูขอย่ืน จด

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 ผลการดำเนินงาน -จัดกิจกรรมสงเสริมความรูในการสงเสริมการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

หลังจากดำเนินการ พบวา ความเสี่ยงยังคงสูง เน่ืองจากปญหาที่พบคือ ข้ันตอนในการพิจารณาผลตองใช

ระยะเวลา 

 3) การใชงบประมาณประจำปใหมีประสิทธิภาพ 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู การเบิกจายเงินบางสาขาวิชาเบิกจายงบประมาณนอยกวาเปาหมายที่กำหนด 

 แนวทางแกไข -กำกับติดตามการเบิกจายเงินใหเปนไปตามแผนการใชอยางอยางเครงครัด 

 -จัดกิจกรรมสงเสริมความรูในการสงเสริมการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 -กำหนดมาตรการในการใชจายเงินของสาขาวิชาใหเปนไปตามแผน 

 - ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายและจัดทำคูมือแนวทางการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองตาม

ระเบียบที่กำหนด 

 ผลการดำเนินงาน -จัดทำปฏิทินกำหนดแผนการดำเนินงานการเบิกจายงบประมาณ 

หลังจากดำเนินการ พบวา ความเสี่ยงยังคงสูง เน่ืองจากปญหาที่พบคือ บุคลากรของสาขาวิชาขาดความรู

เขาใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองตามระเบียบการเบิกจาย และปญหาทางดานการเกิด COVID-19 

(2) การดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี  

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารไวอยางชัดเจน โดย

ยึดถือ กฎ ระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัย มีการมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน และความ
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โปรงใสในการทำงาน มีระบบการบริหารจัดการที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล มีการติดตามผลการ

ดำเนินงาน มีการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการประเมนิความเสีย่งโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชและ

มีการจัดการความเสี่ยงตางๆ จากผลการประเมินอยางเปนระบบ รวมทั้งยังมีแนวทางการปองกันความเสี่ยงที่

อาจเกิดข้ึนในอนาคต จากปจจัยตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช 

3. กิจกรรมการควบคุม 

 ในภาพรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคลองกับ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ โดย

ผูบริหารและหัวหนางานกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด ในสวนการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยียังคงตองมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม มีการจัดทำระบบ

เกี่ยวกับการรายงานขอมูลที่มีความจำเปนทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหบุคลากรสามารถนำระบบมาชวยใน

การปฏิบัติงาน การสื่อสารตางๆ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการทำงาน เชน การมีระบบสงรายงานการประชุม 

ระบบประเมินภาระงาน เพื่อให การทำงานของคณะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ 

ขาวสารผาน เฟสบุค เว็บไซต ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ 

5. การติดตามประเมินผล 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน

อยางตอเน่ือง หากเกิดปญหาหรือขอบกพรองมีการประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อหาวิธีปฏิบัติเพื่อใหสามารถควบคุม

และลดความเสี่ยง รวมทั้งมีการจัดทำรายงานพรอมขอเสนอแนะตอผูบริหาร เพื่อกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน

ประจำปตอไป 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและ         

การควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุมคณะ 

กรรมการประจำคณะติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะและมหาวิทยาลัย อยางนอยป

ละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา คณะไดดำเนินงานจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ดาน คือ ความเสี่ยง

ดานเหตุการณภายนอก 1 ประเด็นความเสี่ยง และดานการดำเนินงานดานยุทธศาสตร/กลยุทธ  3 ประเด็นความ

เสี่ยง โดยคณะไดจัดทำระบบและกลไกเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้ง 2 ดาน มีการระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู แนว

ทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซึ่งพบวาความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอกยังมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง 

และความเสี่ยงดานการดำเนินงานดานยุทธศาสตร/กลยุทธ มีระดับความเสี่ยงสูง ทั้ง 3 ประเด็นความเสี่ยง  

    ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการ

จัดระบบการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลัง

กำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  การประเมิน

ความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และการติดตาม

ประเมินผล 2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการติดตามประเมินผล

อยางตอเน่ือง เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการแกไขเพื่อลดความเสี่ยงและ

เพิ่มประสิทธิภาพความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
  จากผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี  

      1. มีข้ันตอนชัดเจนในการกำหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน สงผลใหความเสี่ยงบางดานมีระดับปานกลาง แมวาบางดานยังอยูในระดับสูง แตผูบริหารและ

ผูรับผิดชอบแตละดานไดรวมกันพิจารณาปญหาและอุปสรรคที่ทำใหระดับความเสี่ยงไมลดลง เพื่อพิจารณา

ปรบัปรุงแนวทางแกไขใหสามารถจัดการความเสี่ยงไดตามเปาหมายที่กำหนดไว 

      2. ควรเรงรัดใหผูรับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงทุกระดับรวมกันพิจารณาการดำเนินกิจกรรม

ตามที่กำหนดไวในแนวทางแกไข เพื่อวางแผนงาน กระบวนการดำเนินงาน การกำกับติดตามอยางตอเน่ืองเพื่อให

ระดับความเสี่ยงลดลงหรือไมเหลอือยู เปนการเพิ่มประสทิธิภาพของการดำเนินการตามพันธกิจที่ตองปฏิบัติรวมทั้ง

บรรลุเปาหมายในแผนยุทธศาสตรของคณะ 

  3. ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไกการ

ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ในแตละองคประกอบ แตละหลักการของการควบ คุมภายในตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปนรูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการ

ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน         

  

 
 

 

 

 

 

ผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ได 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 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 ผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด   

รวมทั้งสวนที่ 3 สูงกวาเปาหมายเชนกัน แตยังมีบางตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำ

กวาเปาหมาย   

 3  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

2) ควรทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทั้ง

ที่มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา ต่ำกวาเปาหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดประเมินผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปตอไป รวมทั้งแกไขปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดไว สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่

อยูระหวางดำเนินการ 

 1  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

3) ควรพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาหรือ

ต่ำกวาเปาหมายมาก เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพที่แทจริงของคณะวิทยาศาสตร

 1  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 



 

 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

และเทคโนโลยีที่สามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ทาทายตอการพัฒนาใหโดด

เดนย่ิงข้ึน 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

1) คณะมีผลการดำเนินการดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจาย

งบประมาณอยูในระดับที่ดี แตควรจะกำกับติดตามการดำเนินการรายไตรมาสให

เปนไปตามเปาหมายทั้งการการดำเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณ โดย

ใหผูดูแลตัวช้ีวัดรายงานผลการดำเนินอยูเปนประจำ 

 1  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

2) คณะควรมีการประเมินผลความสำเร็จตามที่กำหนดไวในวัตถุประสงคของโครงการ  1  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 

สวนท่ี 3 ประเมินคณุภาพการบริหารงานและคณุลักษณะของคณบดี  

        ควรมีแผนพัฒนาเชิงรุกเพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน

เขาสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ชัดเจน มีการบูรณาการหลักสูตรการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเขาดวยกัน ควรใหความสำคัญกับการ

แกปญหาความขัดแยงภายในคณะ ควรมีความเด็ดขาดในการตัดสินปญหาขัดแยง 

และใหความเปนธรรมแกทุกฝาย โดยยึดระเบียบกฎเกณฑเปนหลัก 

 

 

 2  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 
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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 

สวนท่ี 4 การประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1) ดำเนินการตามองคประกอบการบริหารความเสี่ยง  องคประกอบและหลักการของ

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เปนไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ณ วันสิ้นป งบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ยังมีความเสี่ยงเหลืออยูในทุกดาน   

 1 อยูในระหวาง

ดำเนินการจำนวน 3 

ปจจัยเสี่ยง 

ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย

บริหาร 

2) ควรทบทวนปญหาและอุปสรรคที่สงผลใหมาตรการสำหรับการจัดการความเสี่ยงที่

ไมประสบความสำเร็จ  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการ

ดำเนินงานตามมาตรการน้ัน ๆ ใหสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่นาพอใจได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 1  ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย

บริหาร 

 

3) ควรประสานงานกบัผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ

นำเสนอขอมูลที่จำเปนและเปนประโยชนตอการจัดทำเกณฑการประเมินเกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ตาม

องคประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลงัทุก

องคประกอบและทุกหลักการ เพือ่นำผลประเมินมาเปนขอมลูประกอบการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกบัโครงสรางองคกรและภารกิจของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 1  รองคณบดีฝาย

บรหิาร 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ี

ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เสนอตอ                

สภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

   สวนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

1. รองคณบดีฝายบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับผิดชอบดูแลในเรื่องการทบทวน

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดไว ซึ่งทางคณะไดกำหนดการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด เชน การพัฒนาหลักสูตรใหม บัณฑิตที่มีทักษะ

ภาษาอังกฤษผานเกณฑ หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) สำหรับบุคคลทุกชวงวัย เพื่อ

วางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการใหมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน  

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดำเนินการทบทวนปรับปรุงแบบฟอรมในการรายงานผล

การดำเนินโครงการ โดยกำหนดใหรายงานผลในประเด็นปญหาและอุปสรรค ผลการดำเนินการปรับปรุงจาก

การดำเนินงานในปที่ผานมา และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป ซึ่งทุกหลักสูตรมีการรายงาน

ผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอรมที่คณะกำหนด  

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อ

พิจารณาปรับปรุงเปาหมายของตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตรคณะ โดยการจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรของ

คณะ ซึ่งคณะไดทบทวนเปาหมายของตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร โดยมีการปรับปรุงคาเปาหมายของตัวช้ีวัดดังน้ี 

ตัวช้ีวัด 1.5 : รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ินปรับให

สูงข้ึนจาก 3 รายวิชา เปน 3 รายวิชา 6 รายวิชา 

ตัวช้ีวัด 1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ ปรับใหสูงข้ึนจากรอยละ 15 เปนรอย

ละ 18 

ตัวช้ีวัด 1.9 บัณฑิตที่ไดรับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ 

ปรับใหสูงข้ึนจากรอยละ 15 เปนรอยละ 18 

ตัวช้ีวัด 1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ปรับใหสูงข้ึนจากรอยละ 45  เปนรอยละ 50 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย ปรับใหสูงข้ึนจากรอยละ 40  เปนรอยละ 45 

  สวนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  
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  1. รองคณบดีฝายบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับผิดชอบติดตามผลการ

ดำเนินงานโครงการและการใชจายงบประมาณของสาขาวิชาทุกไตรมาส โดยไดกำหนดมาตรการปรับลด

งบประมาณที่จะจัดสรรใหกับสาขาวิชาในปถัดไป หากสาขาวิชาดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด  

  2. ทางคณะมีการกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ) ใน

รายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณ เพื่อใหสามารถสะทอนผลการดำเนินงานไดอยางชัดเจนตาม

วัตถุประสงคของโครงการ ซึ่งทุกโครงการมีการกำหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณที่สามารถสะทอนผล

การดำเนินงานตามวัตถุประสงคได 

  สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดำเนินการจัดต้ังศูนยศาสตรพระราชาและสงเสริมให

อาจารยในคณะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหชุมชน ดังน้ี 

1. โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการยกระดับสินคาชุมชน OTOP เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

ผักสลัดแผน  

 รายวิชาที่มีการบูรณาการ:  

 - 5075503 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการประเมินโดยประสาทสัมผสั 

2. โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผงโรยขาว  

  รายวิชาที่มีการบูรณาการ:  

 - 4514314 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการประเมินโดยประสาทสัมผัส 

  - 4513310 การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร 

  สวนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยประชุม

วิเคราะหปจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก ทบทวนปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการบริหารความเสี่ยง 

รวมถึงพิจารณาเกณฑในการประเมินความเสี่ยงใหมีความเหมาะสม และประสานงานกับหนวยงานที่

รับผิดชอบในการจัดสงแผนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามกำหนดเวลา 

พรอมทั้งมีการประชุมทบทวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาระบบและ

กลไกการควบคุมภายในของคณะ มาตรการควบคุมตางๆ มาจัดวางระบบใหเหมาะสมกับการทำงานของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปงบประมาณที่แลวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวม 5 สวน และไดมีความเห็นแนบทายเพื่อการ             

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

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดำเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด ความคิดเห็นดังกลาวอยาง

เปนระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกำหนด

ผูรับผิดชอบ และมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถวนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม             

ตรวจสอบฯ ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหดีข้ึน

และแกไขปญหาตางๆ ไดแลว ยังทำใหวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณอีกดวย 

สวนในปงบประมาณตอไปควรมีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารองรับขอที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทำให

การดำเนินงานในสวนที่ 5 สมบูรณมากข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 
 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและสถาบัน ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ได 4 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 การแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ             

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนคา

คะแนน 

ใชผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 สวน เพื่อแปลงเปนคะแนน ดังน้ี 

1. จากสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ีคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับมอบหมาย 

(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 56.92 3.00 1.50 ควร

ปรับปรุง 

        

จากสวนท่ี 2 (2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละ

ไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถคิดเปนคะแนนไดดังน้ี 

ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

1 21.74 8.08 (8.08/21.74) x 2.5 0.93 

2 49.60 19.13 (19.13/49.60) x 2.5 0.96 
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ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

3 74.05 37.81 (37.81/74.05) x 2.5 1.28 

4 94.58 56.92 (56.92/94.58) x 2.5 1.50 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส (เต็ม 10 คะแนน) 4.67 

ระดับคะแนน (เต็ม 5) คือ2.34 ไดระดับควรปรับปรุง 

  จากสวนท่ี 2 (3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณารอยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จเทียบ

กับรอยละ 100 

จำนวนโครงการ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน เปาหมาย ดำเนินการ รอยละท่ีดำเนินการ วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

152 135 88.82 (88.82/100) x 10 8.88 4.44 ดี 

 

สวนท่ี 2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมนิที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ กำหนด 

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

(เต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

3.00 4.67 8.88 16.55 (16.55/30) x 5 2.76 พอใช 

 

  3. จากสวนท่ี 3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา 5 มาตราสวน  

คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

คะแนนท่ีได (เต็ม 20 คะแนน) 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

4.09 (4.09/5) x 20 16.36 ดี 
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4. จากสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมนิที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ กำหนด 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

8.00 (8.00/10) x 5 4.00 ดี 

  

 5. จากสวนท่ี 5 ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยตีามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 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) 

ผลการ

ประเมิน 

สวนที่ 1 ผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีตามแผนยุทธศาสตรฯ ที่ไดรบัมอบหมาย  

(เต็ม 35 คะแนน) 

20.42 2.92 พอใช 

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณฯ (เต็ม 30 คะแนน) 

16.55 2.76 พอใช 

สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของคณบดี (เต็ม 20 คะแนน) 

16.36 4.09 ดี 

สวนที่ 4 การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(เต็ม 10 คะแนน) 

8.00 4.00 ดี 

สวนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ 4.00 4.00 ดี 
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หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

คณะกรรมการฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(เต็ม 5 คะแนน) 

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 65.33 3.27 พอใช 

 

 

 

ประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ไดคะแนนรวม 65.33  คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.27 คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบ กลไกและวิธีการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร ภายใตสถานการณที่เปนปญหา อุปสรรค ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของ

คณะไมเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน หรือ

ปรับโครงการ/ กิจกรรมใหรวดเร็วทันการมากข้ึน 

 2. ควรจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมทุกยุทธศาสตร โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่  2 

“ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน” และยุทธศาสตรที่ 3 

“ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน” ซึ่งเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 3. ควรจัดทำแผนการพัฒนาคณะใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยใหมาก

ข้ึน เพื่อใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 4. ควรใหความสำคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการเขาดวยกันใหมากข้ึน 

5. ควรประสานงานและติดตามการจดัทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับคณะ กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยในแตละองคประกอบ แต

ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปน

รูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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