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 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนจะแสดงผลการวิเคราะหขอมูลตามกรอบการประเมิน 5 สวน ตามลำดับ ดังน้ี 

 ผลการประเมินสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ 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 และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของแผนยุทธศาสตร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด

การปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏผลการประเมินดังน้ี 

ตารางท่ี 87 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสำนักสงเสริมวิชาการ

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

ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

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 

9 1 11.11 8 88.89 10 3 30.00 7 70.00 
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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 

4. มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

มี เสถียรภาพ และบริหาร

จัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  

2 1 50 1 50 2 - - 2 100.00 

สวนที่ 2 การใชจาย

งบประมาณของหนวยงาน 

2 2 100 - - 2 2 100.00 - - 

สวนที่  3 ตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรสำนักส งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

1 - - 1 100 1 - - 1 100.00 

รวม 14 4 28.57 10 71.43 15 5 33.33 10 66.67 

  จากตารางที่ 87 พบวาสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการดำเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่ม ทั้งหมด 15 

ตัวช้ีวัดโดยมีผลการดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 10 ตัวช้ีวัด (รอย

ละ 66.67) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 5 ตัวช้ีวัด (รอยละ 33.33) ซึ่งเมื่อเทียบกับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีทั้งหมด 14 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานทีม่ีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูง

กวาเปาหมาย จำนวน 10 ตัวช้ีวัด (รอยละ 71.43) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 28.57) ซึ่งพบวา รอยละผลการดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายมีคาลดลงจาก

รอยละ 71.43 เปนรอยละ 66.67 

 

ตารางท่ี 88 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ   

1.1 หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุ วิทยาการ/

หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา

ในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ที่สอดคลองกับ

หลักสูตร 3 2  
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

แนวทางการพัฒนาประเทศ 

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำ/ศึกษา

ตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป 

รอยละ 85 98.46  

1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช

บัณฑิต 

คะแนน 4 4.52  

1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่

บูรณาการกับการทำงาน 

หลักสูตร 12 22  

1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ

กับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน  

รายวิชา 20 36  

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

มาตรฐานสาขาวิชา 

รอยละ 80 97.36  

1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติ/นานาชาติ 

รางวัล 50 39  

1.10 รายวิ ชาที่ สอน/จั ดทำสื่ อการสอนเป น

ภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา 25 29  

1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ

เรียนรู  

คะแนน 4.5 4.52  

1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-

degree) สำหรับบุคคลทุกชวงวัย 

หลักสูตร 5 3  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

4.3 ความพงึพอใจของผูใชบรกิาร  คะแนน 3.5 4.31  

4.4 ความสุขในการทำงาน คะแนน 3.9 3.96  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

1 รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน รอยละ 100 65.43   

2 รอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได รอยละ 87.13 69.85   

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1 รอยละการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรสำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

รอยละ 80 80  

 
 

หมายเหตุ      หมายถึง    บรรลุเปาหมาย 

    หมายถึง    ยังไมบรรลุเปาหมาย 

จากตารางที่ 88 พบวาสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการดำเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ทั้งหมด  

15 ตัวช้ีวัด โดยสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 7 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 70.00)  และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 3 ตัวช้ีวัด (รอยละ 30.00)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00) 

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน มีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 

2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 1 ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ ตาม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 – 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 2 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

จำนวน 15 ตัวช้ีวัด เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูง

กวาเปาหมาย 10 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 66.67 ของจำนวนตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 

33.33 ของจำนวนตัวช้ีวัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 10 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 7 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 3 ตัวช้ีวัด คือ  

1.1 หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวช้ีวัด  

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน  จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงาน ต่ำกวา

เปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด คือ รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน และรอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มี

ผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวช้ีวัด 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
จากผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

มอบหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปความเห็นไดดังน้ี 

1.  สามารถดำเนินการไดบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาหลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอยางย่ิง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และ

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

หรือสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด  แตอยางไรก็ตามยังมีบางตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม

ของสำนัก มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 

2.  ควรเรงรัดหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานทั้งตัวช้ีวัดการปฏิบติัราชการตาม

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมที่สำนักรับผิดชอบซึ่งผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย เพื่อ

ลดปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไวโดยดำเนินการรวมกันระหวางผูเกี่ยวของทุก

ฝาย เพื่อพัฒนาระบบและกลไกใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

   3.  ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของสำนัก 

ไมเปนไปตามที่กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหรองรับกับ

สถานการณที่อาจเปนปญหาและอุปสรรคทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อการบรรลุเปาหมายของสำนัก 

 

 

 
 

 

 

 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได 23.33 คะแนน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.33 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดำเนินการประเมินโดย

จำแนกตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
(1) แหลงงบประมาณประจำป 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

(3) การใชจายงบประมาณ 

(4) ผลการดำเนินโครงการ  

 

(1) แหลงงบประมาณประจำป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับงบประมาณ ดังน้ี 

ตารางท่ี 89 แหลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

ท่ี แหลงของเงิน จัดสรร รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 531,721.00 5.08 

2 งบประมาณเงินรายได 9,929,675.00 94.92 

รวมท้ังสิ้น 10,461,396.00 100.00 

 

  จากตารางที่ 89 แสดงวาสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับงบประมาณสวนใหญ

เปนงบประมาณเงินรายไดรอยละ 94.92 และไดรับงบประมาณแผนดินรอยละ 5.08 

 

ตารางท่ี 90 แหลงงบประมาณที่ไดรบัจดัสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

แหลงงบประมาณ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

งบประมาณแผนดนิ 369,150 687,930 608,205 1,442,489 531,721 

งบประมาณเงินรายได 13,388,867 7,845,185 24,962,207 15,302,499 9,929,675 

รวม 13,758,017 8,533,114 25,570,412 16,744,988 10,461,396 
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  จากรูปภาพแสดงใหเห็นวา สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับงบประมาณแผนดิน

คงที่ สวนงบประมาณเงินรายไดเพิ่มข้ึนในป 2561 และลดลงในป 2562 – 2563  

 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

ตารางท่ี 91 กรอบการจัดสรรงบประมาณ   

ท่ี กรอบงบประมาณรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 รายจายหนวยงาน 471,211.00 88.62 9,707,357.00 97.76 10,178,568.00 97.30 

2 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร 60,510.00 11.38 222,318.00 2.24 282,828.00 2.70 

รวม 531,721.00 100.00 9,929,675.00 100.00 10,461,396.00 100.00 

จากตารางที่ 91 แสดงวาสำนักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนไดรบัจัดสรรงบประมาณสวน

ใหญเปนรายจายหนวยงาน รอยละ 97.30 และไดรับจัดสรรรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 2.70 

 
 
 
 
 

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

 30,000,000

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

บาท

งบประมาณแผนดิน

งบประมาณเงินรายได



 

388 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตารางท่ี 92 การจัดสรรงบประมาณรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร   

ท่ี ยุทธศาสตร 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศั ก ยภ าพ ร องรั บ กา ร

พัฒนาประเทศ 

 60,510.00  100.00 222,318.00 100.00 282,828.00 100.00 

2 ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เป น

ศูนย กล างการพั ฒ นา

การศึกษาของทองถิ่น 

- - - - - - 

3 ยกระดับคุณ ภาพชี วิต

ชุมชนทองถิ่น 

- - - - - - 

4 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล 

- - - - - - 

รวม  60,510.00  100.00 222,318.00 100.00 282,828.00 100.00 

จากตารางที่ 92  แสดงวาสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับจัดสรรงบประมาณตาม

ภารกิจยุทธศาสตรเฉพาะดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 100.00 
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(3) ผลการใชจายงบประมาณ 

ตารางท่ี 93 การใชจายงบประมาณตามแหลงงบประมาณ 

ท่ี แหลงงบประมาณ 
จัดสรร เบิกจาย 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 531,721.00 347,896.00 65.43 

2 งบประมาณเงินรายได 9,929,675.00 6,935,926.45 69.85 

รวม 10,461,396.00 7,283,822.45 69.63 

จากตารางที่ 93 แสดงวา การใชงบประมาณในภาพรวมของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คิดเปนรอยละ 69.63 เมื่อพิจารณาตามแหลง

งบประมาณ งบประมาณแผนดินใชจายงบประมาณไดรอยละ 65.43 สวนงบประมาณเงินรายไดน้ันพบวาใชจายคิดเปนรอยละ 69.85  

 

ตารางท่ี 94 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 23.00 237,006.00 237,006.00 44.57 20.00 1,904,141.14 1,904,141.14 19.18 21.74 2,141,147.14 2,141,147.14 20.47 

2 54.00 74,000.00 311,006.00 58.49 43.56 2,441,849.26 4,345,990.40 43.77 49.60 2,515,849.26 4,656,996.40 44.52 

3 77.00 1,819.00 312,825.00 58.83 70.00 673,436.00 5,019,426.40 50.55 74.05 675,255.00 5,332,251.40 50.97 

4 100.00 35,071.00 347,896.00 65.43 87.13 1,916,500.05 6,935,926.45 69.85 94.58 1,951,571.05 7,283,822.45 69.63 
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   จากตารางที่ 94 แสดงวาการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไมเปนไปตามเปาหมาย และโดยในภาพรวม

กำหนดเปาหมายไวรอยละ 94.58  โดยสิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 69.63  เมื่อพิจารณาตามแหลงเงินงบประมาณ พบวา งบประมาณแผนดินเปาหมายใชจายรอย

ละ 100.00 เบิกไดรอยละ 65.43 งบประมาณเงินรายไดเปาหมายการใชจายรอยละ 87.13 เบกิไดรอยละ 69.85  

 

(4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการบรรลุผลสมัฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับอนุมัติโครงการประจำปรวมทั้งหมด  16  โครงการ มีผลการดำเนินการตามโครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 95 ผลการดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  

แหลงงบประมาณ อนุมัติ 
ดำเนินการ ไมดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 3 3 100.00 - - 

งบประมาณเงินรายได 13 10 76.92 3 23.08 

รวม 16 13 81.25 3 18.75 

จากตารางที่ 95 แสดงวาสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม คิดเปน     

รอยละ 81.25 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ พบวางบประมาณแผนดินดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 100.00 สวนงบประมาณรายไดดำเนินการตามโครงการได

รอยละ 76.92 

 

 



 

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

391 

 

โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณเงินรายได ไดแก 1) โครงการพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้น/

ระยะยาวใหกับบุคคลทั่วไป/ศิษยเกา/คนในทองถ่ิน  2) โครงการสงเสริมการพัฒนามาตรฐานความประเมิน

ความรู/ทักษะของนักศึกษาในแตละหลักสูตรตามช้ันป  และ 3) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เน่ืองจากเกิด

สถานการณการระบาดของไวรัส Covid – 19 ทำใหไมสามารถดำเนินโครงการได  

โครงการที่ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป งบประมาณเงินรายได รายจายดำเนินงาน ไดแก 

โครงการพัฒนางานวิชาการ จำนวน 946,000.00 บาท 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 

รอยละ 5.08 งบประมาณเงินรายได รอยละ 94.92 

2. สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน  

รอยละ 97.30 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 2.70  โดยไดรับงบประมาณเฉพาะดานผลิตบัณฑิต 

นักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  เพียงยุทธศาสตรเดียว 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 69.63 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 65.43 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 69.85 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.58 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 69.63 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 81.25 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการ

ไดครบถวนทุกโครงการ งบประมาณเงินรายไดดำเนินการได รอยละ 76.92 

    

ผลการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการใชจายงบประมาณของ 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

1. ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ

โดยรวม (รอยละตัวช้ีวัดที่บรรลุเทียบกับรอย

ละการใชจายรวม) 

4.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

2.00 ควรปรับปรุง 

2. คะแนนดานการใชจ ายงบประมาณ

โดยรวมรายไตรมาส 

8.15 

(เต็ม 10 คะแนน) 

4.08 ดี 

3. คะแนนดานการดำเนินงานตามโครงการ

ตาง ๆ 

8.13 

(เต็ม 10 คะแนน) 

4.06 ดี 

รวม 
20.28 

(เต็ม 30 คะแนน) 

3.38 

 

พอใข 
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 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

1. ควรใหความสำคัญกับประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณใหมากข้ึน แมจะมีสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ตาม โดยสำนักอาจมีการปรบัเปลี่ยนแผนการ

ดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดในแตละยุทธศาสตร 

2. ควรเรงรัด กำกับ ติดตามการใชจายงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน

รายได  โดยเฉพาะงบประมาณแผนดินตองใหเปนไปตามเปาหมาย 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ได 20.28 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.38 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

ผูอำนวยการสำนกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  โดยใชแบบประเมิน  

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  โดยการสัมภาษณ 

  

(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

จากการแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามกลุมเปาหมาย ไดแก คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย จำนวน 24 คน 

บุคลากรผูปฏิบัติงานในสำนัก จำนวน 23 คน และติดตามการสงแบบประเมินกลับคืนน้ัน มีผูตอบแบบ

ประเมินรวมทั้งสิ้นรอยละ 93.62 โดยผูตอบสวนใหญเปนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 79) 

ตารางท่ี 96 จำนวนผูตอบแบบประเมิน (สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

กลุมประชากร จำนวนท้ังหมด 
ผูตอบแบบประเมิน 

จำนวน รอยละ 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 24 24 100.00 

บุคลากรผูปฏิบัติงานในสำนัก 23 20 86.96 

รวม 47 44 93.62 

  การประเมินโดยใชแบบสอบถาม ปรากฎวาบุคลากรรอยละ 93.62 ไดใหความสำคัญโดยการ

ตอบแบบสอบถาม ซึ่งในจำนวนน้ีแบงเปนเพศ สถานะ ตำแหนงงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปรากฏ

ดังตารางที่ 96 

ตารางท่ี 97  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนโดยรวม (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 52) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

3.58 1.32 ดี 

คุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

3.68 1.31 ดี 

รวม 3.62 1.32 ดี 
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โดยรวมแลว แสดงวาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ปฏิบัติในสำนัก/

  สถาบันน้ี ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยรวม 

มีระดับคะแนนอยูในระดับมีคุณภาพดี และการประเมินคุณลักษณะของผูอำนวยการโดยรวมมีระดับคะแนน 

อยูในระดับดีเชนกัน โดยผูประเมินมีความเห็นใกลเคียงกัน และในภาพรวมทั้งคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผูอำนวยการ ผลการประเมินมีระดับคะแนนอยูในระดับดี (ตารางที่ 97) 

ตารางท่ี 98 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 52) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุคลากรภายในดำเนินงานตามนโยบายและแผนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3.61 1.26 ดี 

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และ

บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

3.68 1.20 ดี 

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.55 1.23 ดี 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง 3.32 1.36 พอใช 

5. ความสามารถในการเสริมแรงใหกำลังใจผูรวมงาน

ในการปฏิบัติงาน 

3.43 1.42 พอใช 

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

3.52 1.45 ดี 

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงาน

ภายนอก 

4.14 1.03 ดี 

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง ถวนทั่ว และ

ตอเน่ือง 

3.39 1.47 พอใช 

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน 3.61 1.33 ดี 

10. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง 3.57 1.34 ดี 

รวมคุณภาพการบริหารงาน 3.58 1.32 ดี 

คุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดี เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.68 1.25 ดี 



 

396 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหนง 3.82 1.35 ดี 

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 3.70 1.32 ดี 

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ

เปนที่ประจักษ 

3.52 1.44 ดี 

5. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตอง

ตามกาลเทศะ 

3.68 1.23 ดี 

รวมคุณลักษณะ 3.68 1.31 ดี 

รวม 3.62 1.32 ดี 

  

ในสวนของคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน กลุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั และบุคลากรที่ปฏิบัติในสำนัก/สถาบันน้ี ประเมินวา

เฉลี่ยอยูในระดับดี โดยมีพฤติกรรมบงช้ีในระดับพอใช ไดแก 1. มีความสามารถในการบริหารจัดการความ

ขัดแยง 2.ความสามารถในการเสริมแรงใหกำลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 3. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

อยาง ถวนทั่ว และตอเน่ือง  (ตารางที่ 98) 

  นอกจากน้ี อาจารย ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่ ผูตอบแบบประเมินยังแสดงความ

คิดเห็นและใหขอเสนอแนะในตอนทายของแบบประเมิน สรุปไดดังน้ี (ปลายเปด) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ ตอการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
1. ขอดีเดนของผูอำนวยการท่ีทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

- มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความมุงมั่นในการทำงาน มีความรูความสามารถในเชิงวิชาการ

เหมาะสมกับตำแหนงบริหารงานดวยหลักธรรมมาภิบาล พัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน กระบวนการทำงานใน

ดานตาง ๆ ไดดี โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการใหบริการ - เทคโนโลยี เปนตน มีความรูดานงานประกันคุณภาพที่

นำมาใชในการกำกับหลักสูตรใหมีมาตรฐาน สงเสริมบุคลากรใหกาวหนา มีความรับผิดชอบสูง แกปญหา

เฉพาะหนาได มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรึกษาปญหาผานสื่อออนไลนไดทุกเวลา 

- มีการสรางเครือขายในแวดวงวิชาการทั้งในเครือขายราชภัฏมหาวิทยาลัยของรัฐ และ 

แวดวงการศึกษาอื่น ๆ มีปฏิสัมพันธบุคคลภายนอกเปนอยางดี ทำงานเกง 
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2. ทานคิดวาจุดท่ีควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในสำนัก/สถาบันของทานมีอะไรบาง 

- การปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณอำนวยความสะดวก รองรับผูมาใชบริการ การบริการที่ย้ิม

แยมแจมใส ความสะอาดหองน้ำภายในอาคาร ระบบน้ำภายในอาคาร สถานที่จอดรถ กลองวงจรปด 

- สรางความสามัคคีของบุคลากรในหนวยงาน ปรับการทำงานใหทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

 

3. ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาสำนัก/สถาบัน 

- พัฒนาสถานที่ใหบริการ จัดหาเคานเตอรบริการที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกตอผู

มารับบริการ และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถใหบริการขอมูล/เอกสารไดสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน รวมถึงพัฒนา

หนาเว็บไซตสำนัก ใหหาขอมูลไดงายและสะดวกมากข้ึน  

- การประชาสัมพันธเชิงรุก การสรางสื่อ/โพสตขาวประชาสัมพันธในทุกชองทาง แจง

กำหนดการ ขาวสารตาง ๆของสำนัก เกี่ยวกับกำหนดการและวิธีการย่ืนคำรอง ตามเวลาในประกาศปฏิทิน

การศึกษาภาคเรียนน้ันๆ ในทุกรายการอยางตอเน่ือง เปนระยะๆ พรอมสรุปแจงแนวปฏิบัติสั้นๆ ที่เขาใจงาย 

เพื่อกระตุนและเตือนนักศึกษาในการย่ืนคำรองใหเปนไปตามกำหนดการและย่ืนคำรองใหถูกตองมากย่ิงข้ึน 

- การสรางความมีสวนรวมของทุกคนในองคกร 

- การบูรณาการดานวิชาการกับการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาทั้งในวิชาการและ

กิจกรรมตาง ๆ ใหชัดเจน เชน การเขาคายวิชาการ ควรมีการสงเสริมเรื่องคุณธรรมดวย หรือประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของรวมดำเนินการ 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 3 (1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยใชแบบประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการอยูในระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับคณะ 

สำนักและสถาบันอื่น ๆ ทั้งน้ีมีขอสังเกตวาความเห็นของบุคลการในสำนักมีความเห็นแตกตางกันคอนขางมาก 

ซึ่งอาจแสดงถึงการมีความขัดแยงภายในสำนัก และอาจสงผลใหคุณภาพการบริหารงานสวนใหญต่ำกวา

คาเฉลี่ย อยางไรก็ตามมีจุดเดนคือความสามารถในการสรางสัมพันธอันดีกับบคุคลและหนวยงานภายนอก ทั้งน้ี

จุดที่ควรปรับปรุงคือเรือ่งความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง สวนคุณลักษณะเดนของผูอำนวยคือ

การอุทิศตนในการปฏิบัติงานและความเสียสละ 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 
1. ผูอำนวยการควรตองปรับปรุงเรื่องการอุทิศตนในการปฏิบัติงานใหหนาที่ โดยการจัดเวลาที่

เหมาะสม 

2. ควรเพิ่มพูนความรูดานการบริหารจัดการความขัดแยง และมีมาตรการแกปญหาความขัดแยงใน

สำนัก 

 

(2) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน โดยการสัมภาษณ  

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ 

จึงไดเพิ่มการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกีย่วของเปนคำถามกวาง ๆ  จำนวน 2 กลุม คือ กลุม

บุคลากรในสำนัก/สถาบัน ไดแก ผูแทนกรรมการของสำนัก/สถาบัน ตัวแทนผูบริหารในสำนัก/สถาบัน ตัวแทน

ขาราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนัก/สถาบัน จำนวน 5 คน กลุมผูแทนผูใชบริการ จำนวน 1 คน รวม

ทั้งสิ้น 6 คน ประกอบดวยคำถามจำนวน 3 ขอ คือ ขอ 1 ทานพึงพอใจในการบริหารงานของผูอำนวยการ ใน

ภาพรวมอยูในระดับใด ขอ 2 มีความสำเร็จที่เปนรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากที่สุด ขอ 3 มีสิ่งที่

สำนักตองปรับปรุง แกไขเรงดวน  

ในการสัมภาษณครั้งน้ี คณะกรรมการติดตามฯ ไดมีการสัมภาษณผูอำนวยการสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนคนปจจุบัน (รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล  นวลพระลักษณ) โดยมีคำถาม จำนวน 3 

ขอ คือ ขอ 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักมีผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดนและ

ประสบผลสำเร็จ อยางไรบาง ขอ 2 ในการดำเนินงานของสำนักตามพันธกิจและยุทธศาสตร ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มีปญหาอุปสรรค ที่สำคัญอะไรบาง ขอ 3 มีสิ่งใดที่จะขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภา

มหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือแกปญหา 

 

ผลการสัมภาษณผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคคลท่ีเก่ียวของ 

มีความเห็นวา ในป 2563 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดำเนินงานที่โดดเดน

และประสบผลสำเร็จ คือสามารถรับนักศึกษาในปการศึกษา 2563 ไดถึงรอยละ 83.40 ของแผนการรับ

นักศึกษา ซึ่งลดเพียงเล็กนอยเมื่อเทยีบกับปการศึกษา 2562 สำนักมีการปรับปรุงระบบการใหบริการเปนแบบ

ออนไลนเกือบทั้งหมด ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได

เปดชองทางสื่อสาร "สายดวน สสว." บน Application Line ผลงานที่ประสบความสำเร็จอีกดานหน่ึงคือ การ

วางระบบควบคุมคุณภาพหลักสูตรผานคณะ กรรมการชุดตาง ๆ ทั้งหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม ทำให
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หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ไดรับการ"ทราบ"จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ภายในระยะเวลาอันสั้น และไมมีการสงกลับมาใหแกไขเพิ่มเติม ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได

ผานการกำกับมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตรนับต้ังแตมีการตรวจประเมินหลักสูตร ในปการศึกษา 2557 เปน

ตนมา 

ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดแกสถานสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ทำใหไมสามารถจัดโครงการอบรมตามปฏิทินที่วางไว  การจัดสรรบุคลากรทดแทนตำแหนงที่เกษียณ ที่

ตองอาศัยความเช่ียวชาญเปนการเฉพาะ ที่จะมาเรียนรูงานเพื่อทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณในปงบประมาณ 

2564 สิ่งที่สำนักสงเสริมวิชาการ จะขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน คือการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหบริการของสำนัก โดยเฉพาะปญหาเรื่องหองน้ำ เครื่องปรับอากาศและที่จอดรถ  

ในภาวะวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้ึนใน

ประเทศไทย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบทบาทในการปฏิบัติพันธกิจ โดยการปรับระบบการ

ใหบริการของสำนัก เปนระบบออนไลนเกือบทั้งหมด และมีการเปดชองทางสื่อสาร "สายดวน สสว."ของสำนัก 

เปด Application LINE ในสวนของอาจารยผูสอน ไดมีการจัดตารางสอนทั้งแบบ On-site และ On-line 

ใหกับอาจารย ในสวนของการบริหารจัดการที่สำนัก ไดมีการบริหารจัดการสำนักแบบออนไลน และจัดตาราง

ปฏิบัติงานสลับ ใหมีเจาหนาที่ใหบริการหนาเคานเตอร เมื่อมีการผอนปรนระยะที่ 2 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน โดยการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้ง 2 กลุม คือกลุมบุคลากรในสำนัก/

สถาบัน และกลุมผูแทนผูใชบริการของสำนัก สวนใหญมีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูอำนวยการ

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระดับดีมาก รองลงไปมีความพึงพอใจในระดับดี โดยมองวา

ความสำเร็จที่เปนรูปธรรมของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือกระบวนการกำหนดตำแหนงทาง

วิชาการ ที่มีข้ันตอน ระยะเวลา มีการกำกับควบคุมและติดตามอยางมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการ 

ทำงานที่ชัดเจน กระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีความเขมแข็งรวดเร็ว มีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินการตรวจสอบขอมูล ที่ ถ่ีถวนทุกข้ันตอน กอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ทำใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย พิจารณาไดงายข้ึน การรับนักศึกษาดำเนินการไดตามแผน มีการประสานงานกับโรงเรียนใน

เครือขาย แมจะมีผลกระทบเกี่ยวกับระบบ TCAS และการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  จำนวนนักศึกษาใหมก็ลดลงเพียงเล็กนอย เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในพื้นที่ใกลเคียงกัน 

สำนักมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความสะดวกในการใชบริการมากข้ึน สำนักรับฟง

ปญหาทุกปญหาจากผูใชบริการ และดำเนินการแกไขใหผูรับบริการพึงพอใจ เชนการลงทะเบียนเรยีนรายวิชา

ศึกษาทั่วไป (GE) ของนักศึกษา สำนักมีการพัฒนางานวิชาการตาง ๆ ใหกับอาจารยผูสอน เชน จัดโครงการ

พัฒนาอาจารยผูสอน เพื่อใหเกิดบัณฑิตนักปฏิบัติ ดานการพัฒนาหลักสูตร มีการจัดโครงการอบรม โดยมี

ผูเช่ียวชาญมาใหความรูดานการปรับปรุงหลักสูตรแกคณาจารยประจำหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวของ 
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สิ่งที่สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตองปรับปรุงแกไขเรงดวน คือการปรับปรุง

โครงสรางของสำนัก หรือปรับปรุงภาระงานใหสอดคลองกับโครงสราง เพื่อความกาวหนาของบุคลากร ควรมี

การปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ใหเหมาะสมสวยงาม เพราะเปนสวนที่มีบุคคลมาใชบริการ จาก

สำนักเปนจำนวนมาก ควรมีการแกปญหาการสือ่สารภายในองคกรเพื่อความเขาใจที่ดีตอกนั ควรปรับปรุงเรื่อง

การสื่อสารกับผูใชบรกิาร เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องแบบฟอรมการจัดทำบันทึกขอความในระบบเอกสาร 

อิเล็กทรอนิกส (e-office) เน่ืองจากผูใชบริการสวนหน่ึงยังไมคุนเคย ควรปรับกลยุทธในการประชาสัมพันธ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไดรับทราบขอมูล โดยใชกระบวนการเชนเดียวกันกับที่

บริษัทประชาสัมพันธมืออาชีพดำเนินการ เพราะจะชวยทำใหประสบความสำเร็จในการประชาสัมพันธย่ิงข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณ 

 ในการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 กลุม คือ

กลุมบุคลากรในสำนัก/สถาบัน และกลุมผูแทนผูใชบริการของสำนัก เปนที่นาช่ืนชมวา ผูเขารับการสัมภาษณ

ทั้ง 2 กลุม สวนใหญมีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูอำนวยการ ในภาพรวมระดับดีมาก รองลงไปคือ 

ระดับดี โดยเห็นวาสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกระบวนการกำหนดตำแหนงทางวิชาการที่ชัดเจน 

กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีความเขมแข็งรวดเร็ว การรับนักศึกษาใหมดำเนินการไดตามแผน 

สำนักมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทำใหนักศึกษาไดรับความสะดวกในการใชบริการมากข้ึน สิ่งที่สำนัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตองแกไขเรงดวน คือการปรับปรุงโครงสรางของสำนักเพื่อความกาวหนาของ

บุคลากร แกปญหาการสื่อสารภายในองคกรเพื่อความเขาใจที่ดีตอกัน รวมทั้งเรื่องการสื่อสารกับผูใชบริการซึ่ง

ยังไมคุนเคยกับระบบสารสนเทศที่นำมาใชในการบริการ 

 ในสวนของผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เห็นวาผลงานที่โดดเดนคือ

การรับนักศึกษาไดใกลเคียงกับเปาหมายของแผนการรับนักศึกษา ปรับปรุงระบบการใหบริการของสำนักเปน

แบบออนไลนเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  การวางระบบควบคุมคุณภาพหลักสูตรผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ทำใหหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยไดรับการ "รับทราบ" จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(สกอ.เดิม) ภายในระยะเวลาอันสั้น ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของสำนัก นอกจากปญหาการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปญหาการปรับปรุงเรือ่งอาคารสถานที่แลว ก็คือมีความ

ตองการใหมหาวิทยาลัยจัดสรรบุคลากรมาทดแทนตำแหนงที่จะเกษียณเพื่อการเรียนรูงาน 

 

 

 
 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ 

ของผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ได 14.48 คะแนน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ระดับคะแนน 3.62 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในและกำหนดนโยบายการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่วิเคราะห ระบุ

ความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุม

รวมกันเพื่อพิจารณาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง โดยนำขอมูลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไดดำเนินการ

วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงจากมิติของโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และนำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอ

ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก รวมทั้งไดมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและ

รายงานตอสำนักและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา สำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ดาน คือ  
 

1. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 

 1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหมีความทันสมัย การวางแผนปฏิบั ติงานรับสมัครใหมี

ประสิทธิภาพ  

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู เน่ืองจากความเสี่ยงเกิดจากปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได ทำใหการดำเนินการ

เปนไปไดยากในการรับนักศึกษาใหเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

 แนวทางแกไข กำหนดรอบและขยายระยะเวลาในการรายงานตัวใหนานข้ึน เพื่อใหผูมีสิทธ์ิรายงานตัว

มีเวลาในการเตรียมตัวและเตรียมเงินเพื่อมาชำระคารายงานตัวการเขาเปนนักศึกษา จัดใหมีการรายงานตัว

แบบออนไลน และติดตามผลการรายงานตัวตลอดเวลา และสรางชองทางการติดตอดวนดานปญหาการชำระ

เงินและการรายงานตัว  

 ผลการดำเนินงาน ไดนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

 2) โครงการปรับปรุงหลักสูตรหมวดการศึกษาท่ัวไปใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

สังคม 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ยังมีบางสาขาที่ดำเนินการชากวากำหนด 

 แนวทางแกไข กำหนดใหมีผูรับผิดชอบกำกับตามตามเปนระยะ ๆ จัดโครงการเชิงปฏิบัติการใหทุก

สาขาวิชาดำเนินงานไปพรอม ๆ กัน 

 ผลการดำเนินงาน สาขาสามารถดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จทันตามกำหนด 
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2. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ การเบิกจายใหเปนไปตามเวลาที่กำหนดและการ

ลงทะเบียนเรียนและชำระลงทะเบียนเรียน  

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู การเบิกจายบางรายการไมสามารถเบิกได นักศึกษาบางรายยังลงทะเบียนเรียน

ผิดอยู ทางบานมีปญหาทางดานการเงิน  

 แนวทางแกไข ประชุม สรางความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารเบิกจายที่ถูกตอง มีผูกำกับติดตามตรวจสอบ

แตละโครงการใหเปนไปตามระเบียบ จัดทำข้ันตอนการลงทะเบียนที่กำหนดตามโครงสรางหลักสูตรของ

นักศึกษาใหเห็นชัด จัดทำบันทึกช้ีแจงอาจารยที่ปรึกษาใหชวยตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน เขารับ

การฝกอบรมตามที่มหาวิทยาลัยฯจัดข้ึนบอย ๆ จัดโครงการอบรมใหนักศึกษาเขาใจงานวิชาการใหมโดยแยก

ช้ันป และคำนึงถึงชวงเวลาที่นักศึกษาจะตองมาติดตอคำรองงานทะเบียน 

 ผลการดำเนินงาน ผูปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานไดอยางถูกตอง นักศึกษาสามารถเขาใจ

รายละเอียดในการเขียนคำรองมากข้ึน 

การดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดมีการจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี  

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

 ผูบริหารไดสรางบรรยากาศสภาพแวดลอม การควบคุมภายใน เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดี

ตอการควบคุมภายใน โดยใชหลักธรรมาภิบาล สงเสริมสนับสนุนและสื่อสารใหทุกคนเขาใจ ขอบเขต หนาที่

รวมทั้งความรูความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมตลอดถึง 

จรรยาบรรณที่พึงมี เพื่อใหการควบคุมภายในของหนวยงานมีประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและ

ตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  การทำงานมีสภาพคลองตัว 

 ขอสรุป  สภาพแวดลอมการควบคุมภายในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบเปนตัวกำหนด ผูบริหาร

และเจาหนาที่ทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง จึงมีสวนทำใหการควบควบคุมภายในมี

ประสิทธิภาพ การทำงานมากข้ึน มีสภาพคลอง มีข้ันตอนและลดข้ันตอนการทำงานที่ชัดเจน 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยง 

ตามที่หนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยดำเนินการติดตามมาปรบัใช และมีการจัดการกบัความเสี่ยง

ตาง ๆ จากผลการประเมินอยางเปนระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนในอนาคต จากปจจัยตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช     

 ขอสรุป  มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินตามแนวทางที่หนวยงานกำหนด 
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3. กิจกรรมการควบคุม 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 

แนวทางการปฏิบัติงานของแตละสวนงานไวอยางชัดเจน ซึ่งทำใหมั่นใจวาเมื่อนำไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสำเร็จ

ตามที่กำหนด  นอกจากน้ียังมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมทีจ่ะทำใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยง ซึ่งจะทำใหเกิด

ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากข้ึน สงผลใหการปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค 

 ขอสรุป  มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดย

กิจกรรมควบคุมไดเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ อยางไรก็ตามกิจกรรมการควบคุมบางงานยังมี

จุดออนที่ไมสามารถควบคุมไดทำใหยังมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากการประเมินผลทุกครั้งสำนักฯ

ไดมีการประชุมเพื่อหาวิธีการควบคุมตอไปเพื่อลดปญหาที่จะเกิดใหนอยลง  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 4.1 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีขอมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

การออกรายงานขอมูลตางๆ ที่ใชในการควบคุม  เพื่อใหการดำเนินการบรรลุตามเปาหมายองคกร 

 4.2  มีการสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ผานสายการบังคับบัญชา ระบบสารสนเทศ  

การประชุมช้ีแจงการจัดประชุมผูบริหาร เพื่อรายงาน/รับทราบผลการปฏิบัติงาน  ปญหา/อุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน  นอกจากน้ียังมีการจัดใหมีชองทางการแสดงความคิดเห็น/ขอรองเรียนของเจาหนาที่ ผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียโดยมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานการใหบริการของสำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนสำหรับผูมารับบริการ 

 ขอสรุป  สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเหมาะสม 

โดยมีระบบสารสนเทศที่ใหบริการนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ หรือบุคคลภายนอก ที่สามารถใชงานได 

ครอบคลุมทั้งภายใน และภายนอกหนวยงาน ใหทันตอเวลาและสะดวกตอการใช รวมทั้งมีการจัดหารูปแบบ

การสื่อสาร สื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ เผยแพรทั้งภายในและภายนอกองคกร    

5. การติดตามประเมินผล 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายในของของมหาวิทยาลัย 

  ขอสรุป ผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในและประเมินตนเองเมื่อสิ้น

ปงบประมาณ 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
        ในปงบประมาณพ.ศ. 2563 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแตงต้ังคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจำสำนักติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอสำนักและ

มหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา สำนักไดดำเนินงานดานการจัดการความ

เสี่ยง จำนวน 2 ดาน คือ ความเสี่ยงดานการดำเนินงานดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 2 ประเด็นความเสี่ยง  

และดานการดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน 1ประเด็นความเสี่ยง โดยสำนักไดจัดทำระบบและกลไกเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงทั้ง 2 ดาน มีการระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู แนวทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซึ่งพบวาจากการ

กำหนดแนวทางแกไขเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูสงผลใหผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว

ของความเสี่ยงทั้ง 2 ดาน 

      ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มีการจัดระบบการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐที่

กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 

หลักการ  การประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 

หลักการ และการติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบ

ดังกลาว มีการติดตามประเมนิผลอยางตอเน่ือง เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนด

วิธีการแกไขเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
        จากผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี  

 1.  มีข้ันตอนการกำหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ผูบริหารกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสำนัก  บุคลากรในหนวยงานที่รับผิดชอบรายงานใน

ที่ประชุมเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขในสวนที่ไมสามารถดำเนินการตามแผนได สงผลใหการจัดการความเสี่ยง

เปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว  

 2.  ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ในแตละองคประกอบ แตละหลักการของการควบ คุมภายในตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปนรูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการ

ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

 

 

 
 

 

  

ผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ได 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสำนักสงเสริม วิชาการและงานทะเบียน  ตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก 

และสถาบันท่ีใหไวในปงบประมาณ 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 และสวนที่ 3  

ผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด  แต ยังมีบางตัวช้ีวัดที่มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 

 1  ผศ.พฤกษ  โปรง

สำโรง 

2) ควรทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ทั้งที่มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา และต่ำกวาเปาหมาย 

เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปตอไป รวมทั้งแนวทางแกไขปญหา

และอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดไว สำหรับการบรรลุ

เปาหมายโครงการ/กิจกรรม 

 1  ผศ.พฤกษ  โปรง

สำโรง 

3) ควรพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาหรือ

ต่ำกวาเปาหมายมาก เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพที่แทจริงของสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนที่สามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ทาทายตอการ

พัฒนา ใหโดดเดนย่ิงข้ึน 

 

 1  ผศ.พฤกษ  โปรง

สำโรง 



 

 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

1) สำนักมีผลการใชจายงบประมาณอยูในระดับที่ต่ำกวาเปาหมายทั้งงบประมาณ

แผนดินและรายได จึงควรกำกับติดตามการใชงบประมาณใหมากข้ึน โดยเฉพาะการ

ดำเนินตามแผนใหเปนไปตามเปาหมายรายไตรมาสใหมากที่สุด 

 1  ผศ.พฤกษ  โปรง

สำโรง 

2) สำนักควรใหความสำคัญกับการดำเนินงานตามโครงการที่วางไวใหครบถวนเพราะ

แตละโครงการมีความสำคัญและควรมีการติดตามผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามที่

กำหนดไวใน แตละโครงการกิจกรรมดวย 

 1  ผศ.พฤกษ  โปรง

สำโรง 

สวนท่ี 3 ประเมินคณุภาพการบริหารงานและคณุลักษณะของผูอำนวยการ  

ควรมีมาตรการหรือแผนการแกปญหาความขัดแยงภายในหนวยงานและให

ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 1  ผศ.วรรษมน  เพียร

เสมอ 

สวนท่ี 4 การประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1) ดำเนินการตามองคประกอบการบรหิารความเสี่ยงองคประกอบและหลักการของการ

ควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลั งเปนไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยอยางไรก็ตาม ณ วันสิ้นป งบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ยังมีความเสี่ยงเหลืออยูในทุกดาน 

 1  ผศ.พฤกษ  โปรง

สำโรง 
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ต
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รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

2) ควรทบทวนปญหาและอุปสรรคที่สงผลใหมาตรการสำหรับการจัดการความเสี่ยงไม

ประสบความสำเร็จ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการดำเนินงาน

ตามมาตรการน้ัน ๆ ใหสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่นาพอใจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 1  ผศ.พฤกษ  โปรง

สำโรง 

3) ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ

นำเสนอขอมูลที่จำเปนและเปนประโยชนตอการจัดทำเกณฑการประเมินเกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ตาม

องคประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังทุก

องคประกอบและทุกหลักการเพื่อนำผลประเมินมาเปนขอมูลประกอบการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกรและภารกิจของสำนัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 1  หัวหนาสำนัก 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสำนั กส งเสริม วิชาการและงานทะเบียนตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก 

และสถาบันท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหนงผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและ     

งานทะเบียน ที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

 สวนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

ทีมบริหารสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับผิดชอบดูแลในเรื่องการติดตาม ทบทวน

ผลการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย โดยสำนักฯดำเนินการปรับแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพื่อใหหนวยงานสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไวไดสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผน มีการ

กำกับติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว และนำเสนอที่ประชุมสำนักพิจารณาปรับปรุงใหมีผล

การดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

สวนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

ทีมบริหารสำนักฯ ดำเนินการทบทวนกระบวนการและวางแผนการใชจายงบประมาณให

เปนไปตามไตรมาสที่กำหนด พรอมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว มีการติดตามผล

การดำเนินงาน และนำเสนอที่ประชุมสำนักงานพิจารณาปรับปรุงใหมีผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่

วางไว 

  สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดำเนินการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานเปนทีม 

โดยใชหลักการมอบหมายงานควบคูกับการมอบอำนาจในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถพฒันา

ศักยภาพในการทำงานเปนทีม และใหบุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในแตละดาน 

เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 สวนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนนำเสนอความคืบหนาและการบริหารจัดการความ

เสี่ยงเปนระยะ ๆ จัดทำขอเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงแผนการควบคุม

ภายในใหครอบคลมุหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปงบประมาณที่แลวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวม 5 สวน และไดมีความเห็นแนบทายเพื่อการ

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

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดำเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด ความคิดเห็นดังกลาว

อยางเปนระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มกีารกำหนด

ผูรับผิดชอบ และมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถวนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม           

ตรวจสอบฯ ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน           

ใหดีข้ึนและแกไขปญหาตางๆ ไดแลว ยังทำใหวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณอีกดวย 

สวนในปงบประมาณตอไปควรมีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารองรับขอที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทำให

การดำเนินงานในสวนที่ 5 สมบูรณมากข้ึน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

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             

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปน

คาคะแนน 

ใชผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 สวน เพื่อแปลงเปนคะแนน ดังน้ี 

1. จากสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ีสำนัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับมอบหมาย 

(คะแนนเต็ม 35 คะแนน)  พิจารณารอยละของตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย เทียบกับรอยละ 100  

รอยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ

ดำเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวา 

วิธีการคำนวณคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(เต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

66.67 (66.67/100) x 35.00 23.33 3.33 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 

66.67 69.63 4.00 2.00 ควร

ปรับปรุง 

        

จากสวนท่ี 2 (2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละ

ไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถคิดเปนคะแนนไดดังน้ี 

ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

1 21.74 20.47 (20.47/21.74) x 2.5 2.35 

2 49.60 44.52 (44.52/49.60) x 2.5 2.24 
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ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

3 74.05 50.97 (50.97/74.05) x 2.5 1.72 

4 94.58 69.63 (69.63/94.58) x 2.5 1.84 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส (เต็ม 10 คะแนน) 8.15 

ระดับคะแนน (เต็ม 5) คือ 4.08 ไดระดับดี 

 จากสวนท่ี 2 (3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของสำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณารอยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จเทียบ

กับรอยละ 100 

จำนวนโครงการ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน เปาหมาย ดำเนินการ รอยละท่ีดำเนินการ วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

16 13 81.25 (81.25/100) x 10 8.13 4.06 ดี 

 

สวนท่ี 2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนด 

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

(เต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

4.00 8.15 8.13 20.28 (20.28/30) x 5 3.38 พอใช 

3. จากสวนท่ี 3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา 5 มาตราสวน  

คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

คะแนนท่ีได (เต็ม 20 คะแนน) 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

3.62 (3.62/5) x 20 14.48 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 ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 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 ผลการดำเนินงานของสำนักสงเสรมิวิชาการ

และงานทะเบียนตามแผนยุทธศาสตรฯ ที่ไดรบั

มอบหมาย (เต็ม 35 คะแนน) 

23.33 3.33 พอใช 

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณฯ (เต็ม 30 คะแนน) 

20.28 3.38 พอใช 

สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผูอำนวยการ (เต็ม 20 คะแนน) 

14.48 3.62 ดี 

สวนที่ 4 การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(เต็ม 10 คะแนน) 

8.00 4.00 ดี 



 

416 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

  

หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

สวนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ

คณะกรรมการฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เต็ม 5 คะแนน) 

4.00 4.00 ดี 

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 70.09 3.50 ดี 

 

 

ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไดคะแนนรวม  70.09 คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.50 คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม      

ตามตัวช้ีวัดในแตละประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสำนัก 

รวมทั้งกำกับดูแลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไว โดยสามารถปรับแผนตางๆ ได

ทันทวงทีกับสถานการณที่ เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีควรจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานของสำนักให

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหมีผลงาน

โดดเดนย่ิงข้ึน 

 2. ควรเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางของสำนักเพื่อความกาวหนาของบุคลากร กำหนด

แนวทางการบริหารความขัดแยง พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารภายในองคกรเพื่อสรางความเขาใจที่ดีตอ

กันนำไปสูการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับผูใชบริการเกี่ยวกับ

ขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อใหการดำเนินงานของสำนักบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว 

3. ควรวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสำนักใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

โดยพิจารณาทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายในอยางรอบคอบรัดกุม

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว 
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