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 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

การแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม     

จะแสดงผลการวิเคราะหขอมูลตามกรอบการประเมิน 5 สวน ตามลำดับ ดังน้ี 

 ผลการประเมินสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหสำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินการ 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 โดยใหสำนักศิลปะและวัฒนธรรมรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

ราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ปรากฏผลการประเมินดังน้ี 

ตารางท่ี 111 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสำนักศิลปะและ

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

เพิ่มเติม 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

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

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนทองถ่ิน 

1 1 100.00 - - 1 - - 1 100.00 

4 . ม ห า วิท ย าลั ย แห ง 2 1 50.00 1 50.00 2 - - 2 100.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

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

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

ความสุข มี เส ถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล  

ส วน ที่  2  ก า ร ใช จ า ย

ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง

หนวยงาน 

2 1 50.00 1 50.00 2 2 100.00 - - 

สวนที่ 3 ตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรสำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1 1 100.00 - - 1 - - 1 100.00 

รวม 6 4 66.67 2 33.33 6 2 33.33 4 66.67 

  จากตารางที่ 111 พบวาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการ

ปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่ม ทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด โดยมี

ผลการดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน  4 ตัวช้ีวัด (รอยละ 66.67)  

และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 33.33) ซึ่งเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ซึ่งมีทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานทีม่ีผลการประเมนิตามเปาหมายหรอืสงูกวาเปาหมาย จำนวน 

2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 33.33) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 4 ตัวช้ีวัด (รอยละ 66.67) ซึ่งพบวา

รอยละผลการดำเนินงานทีเ่ปนไปตามเปาหมายหรอืสูงกวาเปาหมายมคีาเพิ่มข้ึนจากรอยละ 33.33 เปนรอยละ 

66.67 

 

ตารางท่ี 112 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

3.5 ชุมชนที่ ไดรับการพัฒนาสิ่งแวดลอมและ

เสริมสรางการเปนพลเมืองที่ดี   

ชุมชน 2 4  
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิ

บาล 

4.3 ความพงึพอใจของผูใชบรกิาร  คะแนน 3.5 3.92  

4.4 ความสุขในการทำงาน คะแนน 3.9 4.33  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

1 รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน รอยละ 100 97.8  

2 รอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได รอยละ 87.13 84.09  

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

1 รอยละการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ 80 100  

 
หมายเหตุ      หมายถึง    บรรลุเปาหมาย 

    หมายถึง    ยังไมบรรลุเปาหมาย 

จากตารางที่ 112 พบวาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการ

ปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 

โดยสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

 

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00)  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน มีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 

2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดำเนินงานตาม

เปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 
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 สรุปผลการประเมินสวนที 1 ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินการ ตามประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 – 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร 

ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร  2 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม จำนวน  

6 ตัวช้ีวัด เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 66.67 ของจำนวนตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 

33.33 ของจำนวนตัวช้ีวัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวช้ีวัด  

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวา

เปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด คือ รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน และรอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได 

   ตัวชี้ วัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวช้ีวัด 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
จากผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

มอบหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่ มเติมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563              

สรุปความเห็นไดดังน้ี 

1.  สามารถดำเนินการไดบรรลุตามเปาหมายหลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  มหาวิทยาลัยแหงความสุข มี

เสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม มีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด  แตอยางไรก็ตามยังมีตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสำนัก มีผล

การดำเนินงานต่ำกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด 

2.  ควรเรงรัดหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดเพิ่มเติมที่สำนัก

รับผิดชอบซึ่งผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย เพื่อลดปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานที่

กำหนดไวโดยดำเนินการรวมกันระหวางผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อพัฒนาระบบและกลไกใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของสำนัก 

ไมเปนไปตามที่กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหรองรับกับ

สถานการณที่อาจเปนปญหาและอุปสรรคทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อการบรรลุเปาหมายของสำนัก 

 

 

 
 

 

 

 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได 23.33 คะแนน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.33 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดำเนินการประเมินโดย

จำแนกตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
(1) แหลงงบประมาณประจำป 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

(3) การใชจายงบประมาณ 

(4) ผลการดำเนินโครงการ  

 

(1) แหลงงบประมาณประจำป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

ตารางท่ี 113 แหลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

ท่ี แหลงของเงิน จัดสรร รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 3,918,100.00 83.95 

2 งบประมาณเงินรายได 749,212.40 16.05 

รวมท้ังสิ้น 4,667,312.40 100.00 

 

  จากตารางที่ 113 แสดงวาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับงบประมาณสวนใหญเปน

งบประมาณแผนดินรอยละ 83.95 และไดรับงบประมาณเงินรายไดรอยละ 16.05 

 

ตารางท่ี 114 แหลงงบประมาณที่ไดรบัจดัสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

แหลงงบประมาณ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

งบประมาณแผนดนิ 1,153,785 2,034,957 462,666 5,138,771 3,918,100 

งบประมาณเงินรายได 67,980 151,400 - 533,600 749,212 

รวม 1,221,765 2,186,357 462,666 5,672,371 4,667,312 
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  จากรูปภาพแสดงใหเห็นวาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับจัดสรรงบประมาณในภาพรวมมี

แนวโนมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะงบประมาณเงินรายได และงบประมาณแผนดินลดลงในป 2561 และเพิ่มข้ึนในป 

2562 

 

 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

ตารางท่ี 115 กรอบการจัดสรรงบประมาณ   

ท่ี กรอบงบประมาณรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 รายจายหนวยงาน 243,541.00  6.22  749,212.40 100.00 992,753.40 21.27 

2 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร 3,674,559.00  93.78  - - 3,674,559.00 78.73 

รวม 3,918,100.00 100.00 749,212.40 100.00 4,667,312.40 100.00 

จากตารางที่ 115 แสดงวาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับจัดสรรงบประมาณสวนใหญเปน

รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร 3  รอยละ 78.73 และไดรับจัดสรรรายจายหนวยงาน รอยละ 21.27 
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ตารางท่ี 116 การจัดสรรงบประมาณรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร   

ท่ี ยุทธศาสตร 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศั ก ย ภ าพ รองรั บ กา ร

พัฒนาประเทศ 

- - - - - - 

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 กลางการพัฒ นา

การศึกษาของทองถิ่น 

- - - - - - 

3 ยกระดับคุณภาพชี วิต

ชุมชนทองถิ่น 

3,674,559.00 100.00 - - 3,674,559.00 100.00 

4 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล 

- - - - - - 

รวม 3,674,559.00 100.00 - - 3,674,559.00 100.00 

จากตารางที่ 116  แสดงวา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ

ยุทธศาสตรเฉพาะดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ินเพียงดานเดียว 
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ด
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(3) ผลการใชจายงบประมาณ 

ตารางท่ี 117 การใชจายงบประมาณตามแหลงงบประมาณ 

ท่ี แหลงงบประมาณ 
จัดสรร เบิกจาย 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 3,918,100.00 3,831,807.50 97.80 

2 งบประมาณเงินรายได 749,212.40 629,987.40 84.09 

รวม 4,667,312.40 4,461,794.90 95.60 

จากตารางที่ 117 แสดงวา การใชงบประมาณในภาพรวมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 95.60 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ 

งบประมาณแผนดินใชจายงบประมาณไดรอยละ 97.80 สวนงบประมาณเงินรายไดน้ันพบวาใชจายคิดเปนรอยละ 84.09  

 

ตารางท่ี 118 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 23.00 998,667.00 998,667.00 25.49 20.00 152,422.40 152,422.40 20.34 21.74 1,151,089.40 1,151,089.40 24.66 

2 54.00 1,590,959.50 2,589,626.50 66.09 43.56 40,175.00 192,597.40 25.71 49.60 1,631,134.50 2,782,223.90 59.61 

3 77.00 1,328,473.50 3,127,407.50 79.82 70.00 382,600.00 575,197.40 76.77 74.05 1,711,073.50 3,702,604.90 79.33 

4 100.00 704,400.00 3,831,807.50 97.80 87.13 54,790.00 629,987.40 84.09 94.58 759,190.00 4,461,794.90 95.60 
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   จากตารางที่ 118 แสดงวาการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมภาพรวมเปนไปตามเปาหมาย และโดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.58  โดยสิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 95.60  เมื่อพิจารณาตามแหลงเงินงบประมาณ พบวา งบประมาณแผนดินเปาหมายใชจายรอยละ 

100.00 เบิกไดรอยละ 97.80 งบประมาณเงินรายไดเปาหมายการใชจายรอยละ 87.13 เบิกไดรอยละ 84.09  

 

(4) ผลการดำเนินโครงการ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับอนุมัติโครงการประจำปรวมทั้งหมด  13  โครงการ มีผลการดำเนินการตามโครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 119 ผลการดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  

แหลงงบประมาณ อนุมัติ 
ดำเนินการ ไมดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 10 9 90.00 1 10.00 

งบประมาณเงินรายได 3 3 100.00 - - 

รวม 13 12 92.31 1 7.69 

จากตารางที่ 119 แสดงวาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม คิดเปนรอยละ 92.31 

เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ พบวางบประมาณแผนดินดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 90.00 สวนงบประมาณรายไดดำเนินการไดครบถวนทุกโครงการ  

โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณเงินแผนดิน ไดแก โครงการราชภัฏรวมใจอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมคลองเจดียบูชาเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองจาก

เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไมสามารถดำเนินการได 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 83.95 

งบประมาณเงินรายได รอยละ 16.05 

2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน รอยละ 21.27 

รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 78.73 โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเนนตามภารกิจ

ยุทธศาสตรเฉพาะดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน เพียงดานเดียว 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 95.60 โดยงบประมาณแผนดินเบิก

ไดรอยละ 97.80 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 84.09 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมสูงกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.58 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 95.60 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 92.31 งบประมาณแผนดินดำเนินการได 

รอยละ 90.00  งบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดครบถวนทุกโครงการ 

    

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการใชจายงบประมาณของสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

1. ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ

โดยรวม (รอยละตัวช้ีวัดที่บรรลุเทียบกับรอย

ละการใชจายรวม) 

4.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

2.00 ควรปรับปรุง 

2. คะแนนดานการใชจ ายงบประมาณ

โดยรวมรายไตรมาส 

10.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

5.00 ดีมาก 

3. คะแนนดานการดำเนินงานตามโครงการ

ตาง ๆ 

9.23 

(เต็ม 10 คะแนน) 

4.62 ดีมาก 

รวม 
23.23 

(เต็ม 30 คะแนน) 

3.87 ดี 
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 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

 1. สำนักควรปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณใหมากข้ึนโดยการดำเนินงาน

ตองบรรลุตามตัวช้ีวัดใหเปนไปตามเปาหมายและใชจายงบประมาณที่ใกลเคียงกับผลงานที่เกิดข้ึน 

 2. ควรใหความสำคัญในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรอื่นบาง ใหครอบคลุมพันธกิจของ

สำนัก 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ได 23.23 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.87 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม  โดยใชแบบประเมิน  

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม  โดยการสัมภาษณ  

(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

  จากการแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรมตามกลุมเปาหมาย ไดแก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 24 คน บุคลากร

ผูปฏิบัติงานในสำนัก จำนวน 4 คน และติดตามการสงแบบประเมนิกลับคืนน้ัน มีผูตอบแบบประเมนิรวมทัง้สิน้

รอยละ 100 โดยผูตอบสวนใหญเปนบุคลากรผูปฏิบัติงานในสำนัก (ตารางที่ 120) 

 

ตารางท่ี 120 จำนวนผูตอบแบบประเมิน (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 

กลุมประชากร จำนวนท้ังหมด 
ผูตอบแบบประเมิน 

จำนวน รอยละ 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 24 24 100.00 

บุคลากรผูปฏิบัติงานในสำนัก 4 4 100.00 

รวม 28 28 100.00 

   

ตารางท่ี 121  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมโดยรวม (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 48) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

4.01 0.86 ดี 

คุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 4.18 0.88 ดี 

รวม 4.07 0.87 ดี 
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โดยรวมแลว แสดงวาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ปฏิบัติในสำนัก/

สถาบันน้ี ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมโดยรวม มีระดับคะแนน

อยูในระดับมีคุณภาพดี และการประเมินคุณลักษณะของผูอำนวยการโดยรวมมีระดับคะแนน อยูในระดับดี

เชนกัน โดยผูประเมินมคีวามเห็นใกลเคียงกัน และในภาพรวมทั้งคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

ผูอำนวยการ ผลการประเมินมีระดับคะแนนอยูในระดับดี (ตารางที่ 121) 

ตารางท่ี 122 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการบรหิารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 52) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุคลากรภายในดำเนินงานตามนโยบายและแผนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3.96 0.79 ดี 

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และ

บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

3.86 0.85 ดี 

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.86 0.85 ดี 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง 3.68 0.98 ดี 

5. ความสามารถในการเสริมแรงใหกำลังใจผูรวมงาน

ในการปฏิบัติงาน 

3.93 0.94 ดี 

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

4.18 0.77 ดี 

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงาน

ภายนอก 

4.46 0.74 ดี 

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง ถวนทั่ว และ

ตอเน่ือง 

3.93 0.86 ดี 

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน 4.14 0.85 ดี 

10. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง 4.11 0.83 ดี 

รวมคุณภาพการบริหารงาน 4.01 0.86 ดี 

คุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดี เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.96 0.92 ดี 
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พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหนง 4.18 0.90 ดี 

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4.11 0.92 ดี 

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ

เปนที่ประจักษ 

4.43 0.79 ดี 

5. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตอง

ตามกาลเทศะ 

4.21 0.83 ดี 

รวมคุณลักษณะ 4.18 0.88 ดี 

รวม 4.07 0.87 ดี 

  

ในสวนของคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม กลุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ปฏิบัติในสำนัก/สถาบันน้ี ประเมินวาเฉลี่ย

อยูในระดับดีทุกพฤติกรรมบงช้ี (ตารางที่ 102) 

  นอกจากน้ี อาจารย ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่ ผูตอบแบบประเมินยังแสดงความ

คิดเห็นและใหขอเสนอแนะในตอนทายของแบบประเมิน สรุปไดดังน้ี (ปลายเปด) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ ตอการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ขอดีเดนของผูอำนวยการท่ีทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

- เปนคนดี มีความต้ังใจและความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่นทุมเท 

เสียสละ มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตำแหนง เกง รอบรูเรื่องกิจกรรมทางศาสนา มีเครือขายภายนอก

ที่กวางขวาง มีทักษะพิธีกรที่โดดเดน 

- เปนผูที่มีจิตอาสา อุทิศตนในการทำงาน ปรารถนาใหองคกรมีประสิทธิภาพ มีมนุษย

สัมพันธดี 

2. ทานคิดวาจุดท่ีควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในสำนัก/สถาบันของทานมีอะไรบาง 

การวางแผนงาน และการวางระบบการทำงานภายในสำนักใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทีมงาน

ของสำนักใหเขมแข็งในเรื่องของการเบิกจาย และงานประจำหนวยงาน 

3. ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาสำนัก/สถาบัน 

- เน่ืองจากหนวยงานมีเจาหนาที่สายสนับสนุนจำนวนนอย ควรสนับสนุนใหเจาหนาที่มี

ความเช่ียวชาญ พัฒนาบุคลากรของสำนัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
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- ควรมีการทำงานในเชิงบูรณาการ เพิ่มการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมใหโดดเดน 

และสรางการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 3 (1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 โดยใชแบบประเมิน  
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ อยูในเกณฑเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคณะ 

สำนักและสถาบันอื่น ๆ ทั้งน้ีความเห็นของบุคลากรในสำนักเปนไปในทิศทางเดียวกัน คุณภาพการบริหารงาน

ที่เดนคือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลและหนวยงานภายนอก อยางไรก็ตามขอดอยมี

บางประการเชน ความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง เปนตน คุณลักษณะทั่วไปของผูอำนวยการ

อยูในระดับดีในทุกลักษณะ โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการอุทิศตนในการปฏิบัติงานและมีความเสียสละเปนที่

ประจักษ เปนตน 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 

1. ควรเพิ่มพูนความรูดานการบริหารจัดการความขัดแยง และมีมาตรการแกปญหาความขัดแยงใน

สำนัก 

2. ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโดยการใชระบบสารสนเทศเขาชวย เพื่อความรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ 
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(2) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยการสัมภาษณ  

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ จึงไดเพิ่มการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของเปนคำถามกวาง ๆ จำนวน 2 กลุม คือ กลุมบุคลากรใน

สำนัก/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 ไดมีการสัมภาษณผูอำนวยการสำนักศิลปะ

และวัฒนธรรมคนปจจุบัน (อาจารยญาณภัทร ยอดแกว) โดยมีคำถาม จำนวน 3 ขอ คือ ขอ 1 ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักมีผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดนและประสบผลสำเร็จ 

อยางไรบาง ขอ 2 ในการดำเนินงานของสำนักตามพันธกิจและยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีปญหา

อุปสรรคที่สำคัญอะไรบาง ขอ 3 มีสิ่งใดที่จะขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือ

แกปญหา 

 

ผลการสัมภาษณของผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

มีความเห็นวาในปงบประมาณ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดำเนินงานตาม

พันธกิจของหนวยงานที่ โดดเดนและประสบผลสำเร็จ ในดานการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและ

พระมหากษัตริย โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ ในวันสำคัญตาง ๆ มาโดยตลอด มีผูเขารวมกิจกรรมเกินกวาเปาหมาย

ที่กำหนด และมีการประสานเครือขายชุมชนและเครือขายทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย สงเสริม

การแสวงหาองคความรู และใชทุนทางศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน มีการจัดกิจกรรมโครงการรูรักสามัคคี สรางทัศนคติที่ดีตอบานเมือง ในพื้นที่

ชุมชนทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดนครปฐม เกิดชุมชนที่เปนแบบอยางที่ดี ตามเกณฑชุมชนรูรักสามัคคีเพิ่มข้ึนรอย

ละ 30  

ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามภารกิจและ

ยุทธศาสตรในป พ.ศ. 2563 ก็คือ เรื่องการเบิกจายลาชา เกิดจากการขาดแคลนบุคลากร และกิจกรรมหลาย

กิจกรรมจัดในเวลาใกลเคียงกัน ทำใหการดำเนินงานในดานการเบิกจายไมมีประสิทธิภาพเพยีงพอ นอกจากน้ัน

คาใชจายบางอยางไมสามารถเบิกจายจากงบประมาณแผนดินได เชน คาอาหารสำหรับนักศึกษา  
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สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีสิ่งที่จะขอใหทางมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุน

ในเรื่องของสถานที่ต้ังหนวยงานที่เปนเอกเทศและเปนเอกลักษณ เพื่อสงเสริมภาพลักษณของสำนัก ขอรับการ

สนับสนุนใหมีบุคลากรคือนักวิชาการวัฒนธรรม และเจาหนาที่ธุรการเพิ่มในสำนัก 

จากภาวะวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรมมีบทบาท ในการเปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติหนาที่เปนวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให

ความรูเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริยรวมทั้งการรับมือกับภัยพิบัติการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ตาง ๆ ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกลเคียง มีการจัดกิจกรรมรู

รักสามัคคี ตานภัยการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการแบงปนน้ำใจ สูภัย

โควิด และรวมกับกรมการสตัวทหารบก โดยรับสมัครนักศึกษาจิตอาสาจำนวน 100 คน อบรมกิจกรรมปลกูผัก

สวนครัว แจกจายใหครัวเรือนตาง ๆ จำนวน 2,000 ครัวเรือน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับผลกระทบใน

เรื่องของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายดาน ไดแกการที่นักศึกษาเขา

รวมกิจกรรมในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนนอยลง 

สำนักไดจัดใหนักศึกษาบุคลากรเจาหนาที่ ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดโดยเครงครัด ในดาน

งบประมาณและการบรหิารจัดการ มีการเลื่อนกำหนดจัดโครงการบางโครงการออกไป บางโครงการที่เปนงาน

ประจำมีการลดปริมาณคนที่ลงไปปฏิบัติ 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพการบรหิารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยการสัมภาษณกลุมบุคคลทั้ง 2 กลุม สรุปไดดังน้ี กลุมผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความ

พึงพอใจในการบริหารงาน ของผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับดีถึงดีมาก 

ความสำเร็จของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม คือการออกหนวยบริการวิชาการเคลื่อนที่ใหกับ 

ชุมชนตามโครงการรูรักสามัคคี เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ในการสรางงาน การพัฒนาทางทักษะ

ทางดานอาชีพ สงเสริมรายไดและผลิตภัณฑชุมชน การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและ

พระมหากษัตริย ทำนุบำรุงศาสนา ในสวนที่เห็นเปนรูปธรรมอีกประการหน่ึง ก็คือการสงเสริมนักศึกษาในการ

เปนจิตอาสาเพื่อเขาไปรวมกิจกรรม รวมกับชุมชนทองถ่ินในดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง  

สิ่งที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมควรปรับปรุงแกไขเรงดวน คือการจัดสรรพื้นที่ใหเหมาะสม

และสอดคลองกับงานที่รับผิดชอบ การขาดแคลนบุคลากร ตำแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม บุคลากรชำนาญ

การ เจาหนาที่ ธุรการ และยังขาดความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม           

จากคณาจารยบุคลากรและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยเทาที่ควร ควรมีการสรางผลงานและช้ินงานทางดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายใหเปนที่ประจักษ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมควรมีสถานที่ที่เหมาะสมและเปนเอกเทศเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาบุคคลตาง ๆ และผูสนใจ ไดทำ

กิจกรรมรวมกันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณ  
 ในการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2 กลุม คือกลุม

บุคลากรในสำนัก/สถาบัน และกลุมผูแทนผูใชบริการของสำนัก เปนที่นาช่ืนชมวา ผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 

กลุม มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับดีถึงดีมาก โดย

เห็นวาความสำเร็จของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือการออกหนวยบริการวิชาการเคลื่อนที่ใหกับชุมชนตาม

โครงการรูรักสามัคคี สรางความเขมแข็งของชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย 

สงเสริมนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเพื่อเปนจิตอาสา สิ่งที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมควรปรับปรุงอยาง

เรงดวน คือการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ขาดความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมของบุคลากร 

นักศึกษาและหนวยงาน ขาดแคลนสถานที่ที่เหมาะสมและเปนเอกเทศ 

สำหรับผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีความคิดเห็นวา ผลงานที่โดดเดนคือการ

ดำเนินงานตามพันธกิจ ในดานการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตรยิ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

การทำกิจกรรมในวันสำคัญ และการรวมกิจกรรมกับเครือขายชุมชน ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือเรื่องของการเบิกจายลาชาขาดประสิทธิภาพ การขาดแคลนบุคลากรมาชวย

สนับสนุนในการดำเนินงาน และขาดแคลนสถานที่ทำงานของสำนักที่เปนเอกเทศและเปนอัตลักษณ 

 

 
 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ 

ของผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ได 16.28 คะแนน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ระดับคะแนน 4.07 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของสำนกัศิลปะและวัฒนธรรม 

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

และกำหนดนโยบายการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่วิเคราะห ระบุความเสี่ยง และ

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุมรวมกันเพื่อ

พิจารณาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง โดยนำขอมูลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไดดำเนินการวิเคราะหและ

ระบุปจจัยเสี่ยงจากมิติของโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และนำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจำสำนัก รวมทั้งไดมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอ

สำนักและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได

ดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 4 ดาน คือ  

1. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

 การสรางมาตรฐานดานศิลปะ และวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ จัดทำแนวทางในการสราง 

มาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ยังไมเปนไปตามเกณฑการดำเนินงานใหเปนมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทำใหไมสามารถดำเนินการไดตามแผนที่วางไว 

 แนวทางแกไข สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดมีการประชุมทบทวน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ระดับชาติ โดยไดวางแผนใหมีการจัดการประกวดมาตรฐานการสวดมนตทำนองสรภัญญะสรรเสริญคุณพระ

รัตนตรัย และคุณบิดามารดา ระดับชาติ มีการปรับวิธีการดำเนินการใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และ

มาตรการตาง ๆ  ดำเนินการใหมในปงบประมาณ 2564 

 ผลการดำเนินงาน ยังไมสามารถดำเนินการได เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานทรัพยากร (การเงิน/งบประมาณ/ระบบสารสนเทศ/อาคาร

สถานท่ี) 

 สงเสริมการวิจัยเพื่อสั่งสมองคความรูทางศิลปะวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับกิจกรรมโครงการรูรัก

สามัคคีสรางทัศนคติที่ดีตอบานเมือง 
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 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู การวิจัยบางเรื่องยังไมแลวเสร็จ อยูในชวงดำเนินการ และสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม ไดดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเพื่อการวิจัย แตไมไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย เพราะ

มหาวิทยาลัยเห็นวา เรื่องการวิจัยใหของบประมาณตามแนวทางของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำใหสำนักศิลปะ

ฯ ไมมีงบประมาณ เพื่อการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมโดยตรง 

 แนวทางแกไข นำผลการวิจัยและผลงานจากการวิจัยมาเผยแพรในสวนที่ดำเนินการเสร็จแลว เพื่อให

บรรลุเปาหมายที่วางไว และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดสงเสริมคณาจารยที่เปนคณะทำงานของสำนักฯ ให

จัดทำโครงการขอเสนอ เพื่อขอทุนวิจัยตามแนวทางของสถาบันวิจัยและพัฒนา จนไดรับทุน และสนับสนุน

กิจกรรมที่สามารถบูรณาการกับการวิจัย ใหสามารถดำเนินการวิจัยสำเร็จตามวัตถุประสงค 

 ผลการดำเนินงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเผยแพรผลงานจากการวิจัยในการประชุมวิชาการ

และการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม เชน โครงการรูรักสามัคคีฯ เปนตน 

3. ความเสี่ยงดาน: การดำเนินงานดานยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย 

 สงเสริมบัณฑิตนักปฏิบัติสูการพัฒนาทองถ่ินดวยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ยังไมสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนไดตามเปาหมายทุกรายวิชา และ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลากรนอย การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมตองใชนักศึกษามารวมเปนฝาย

ปฏิบัติการ เชน ดานธุรการ และประสานงาน ทำใหบางกิจกรรมอาจมีความคลาดเคลื่อนจากเปาหมาย เกิน

ความลาชาในการรายงานผล รวมทั้งการเบิกจาย เพราะนักศึกษาชวยงานขาดทักษะ หรือขาดความเช่ียวชาญ

ในเรื่องน้ัน ๆ แตมีความจำเปนตองขอใหนักศึกษาชวยดำเนินการ 

 แนวทางแกไข ประชุมคณาจารยผูสอน และเชิญชวนเขารวมกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน

ในโครงการที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดข้ึน ดำเนินการเพื่อขออัตรากำลังบุคลากรสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมเพิ่ม จำนวน 2 อัตรา เพื่อสนับสนุนภารกิจใหมีประสิทธิภาพ 

 ผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมบัณฑิตนักปฏิบัติ    

ตามอัตลักษณพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

 

4. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน 

 การปองกันวัตถุทางวัฒนธรรมเสียหาย สูญหาย และการโจรกรรม 

 ความเสี่ยงท่ีเหลอือยู วิธีการปองกัน แนวปฏิบัติ การกำกับติดตาม ของวัตถุทางวัฒนธรรม ที่จะเกิดความ

เสียหาย สูญหาย และการโจรกรรม ยังไดไมดีพอตามเปาหมายที่ต้ังไว ไมมีการติดตามตรวจสอบ และสถานที่ไม

เอื้ออำนวยใหสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไมมีสำนักงานที่ถาวร ทำใหไมสามารถจัดเก็บสิ่งตาง ๆ ใหเหมาะสม 

 แนวทางแกไข มีการประชุมจัดทำแนวทางการปฏิบัติปองกันความเสียหาย/สูญหาย/การโจรกรรม มี

การกำหนดผูรับผดิชอบใหปฏิบัติตามแผนใหเสร็จตามกำหนด พรอมรายงานผลปญหาอุปสรรคทบทวนผลการ

ปรับปรุง และมีการจัดเก็บใหคงอยูตามสภาพใหดีที่สุด และเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรางหอศิลป หรือ

อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมแบบถาวร มีเอกลักษณที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย 
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 ผลการดำเนินงาน  

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักเพื่อปองกันแกไขตามแนวทางที่เสนอไว 

 2. กำหนดผูรับผิดชอบ และจัดทำรายงานการดำเนินการ 

 
การดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดมีการจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานการควบคุม

ภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี  

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีสภาพแวดลอมการควบคุมภายในของสำนักฯ ที่มีนโยบายการ

ดำเนินงานชัดเจน สอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนของหนวยงาน ในภาพรวมมีความเหมาะสม จึงสงผลให

การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยโครงสรางองคกรและสายการบังคับบัญชาเหมาะสม

กับลักษณะการดำเนินงาน เน่ืองจากผูบังคับบัญชามีความรูความสามารถและบุคลากรใหความรวมมือเปน

อยางดี มีความซื่อสัตย มุงมั่น ต้ังใจในการทำงาน มีจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล มีโครงสรางการ

บริหารงานที่ชัดเจน มีการจัดทำภาระงาน มีการมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรอยางเหมาะสมตามความรู

ความสามารถ และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอยางตอเน่ือง ในสวนเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่มีความ

พฤติกรรมที่เหมาะสมภาระงานในสำนักฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อพิจารณา เพื่อ

รับทราบขอมูลในการบริหารงานและนำมติที่ประชุมในสวนที่ตองปรับปรุงแกไขเพื่อดำเนินการใหบรรลุ

เปาหมายตามวัตถุประสงคครั้งตอไป นอกจากน้ี ยังไดสงเสริมใหบคุลากรเขารวมเขารวมกจิกรรมคุณธรรมและ

จริยธรรมอยางตอเน่ือง 

2. การประเมินความเสี่ยง 

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจำปงบประมาณ มีการวางแผนและกำหนดวิธีบริหารความเสี่ยง แตยังคงไมครอบคลุมพอ เน่ืองจาก

กฎระเบียบที่ใชไมสอดคลองกับสภาพปจจบุัน สถานที่ในการจัดแสดงตาง ๆ เชน การแสดงนิทรรศการ จัดเก็บ

วัตถุทางวัฒนธรรม  และขาดแคลนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดานการควบคุมภายในการทำโครงการ/

กิจกรรม มีการกำหนด วัตถุประสงคที่ชัดเจน วัดผลไดจากกิจกรรมตาง ๆ  บรรลุตามวัตถุประสงค บางกจิกรรม

อาจมีความเสี่ยงที่ยังควบคุมได และไดวิเคราะหความเสี่ยงอยางไมเปนทางการ โดยคำนึงถึงปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอก มีการแจงใหบุคลากรทราบเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงและรายงานบริหารความเสี่ยงและ

รายงานการควบคุมภายในใหมหาวิทยาลัย ฯ 

 

 



 

476 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ เกี่ยวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ผูบริหารใหความสำคัญและใสใจงานดานขอมูล และใหการสนับสนุนตอการ

ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหทันสมัย เกิดประโยชนตอองคกรมากที่สุด มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ที่ใชใน

การควบคุมและดำเนินกิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอกสำนัก 

มีการสื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายในสำนักโดยกลุมไลนและเฟสบุคในการติดตอสื่อสารและมอบหมาย

งานตางๆ เพื่อความรวดเร็ว ชวยใหผูสงและผูรับขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ เกี่ยวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ผูบริหารใหความสำคัญและใสใจงานดานขอมูล และใหการสนับสนุนตอการ

ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหทันสมัย เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกรมากที่สดุ มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ที่

ใชในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอก

สำนักฯ มีการสื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายในสำนักโดยกลุมไลนและเฟสบุคในการติดตอสื่อสารและ

มอบหมายงานตางๆเพื่อความรวดเร็ว ชวยใหผูสงและผูรับขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

5. การติดตามประเมินผล 

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการติดตามประเมินการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถือ

ปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ซึ่งกำหนดในเอกสารแนะนำ และการจัดทำ

รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 การติดตามประเมินผลอยูในเกณฑดี กรณีพบ

จุดออนหรือขอบกพรอง มีการประเมินโดยนำขอบกพรองมาประชุมคณะกรรมการทำงาน และใหปรับปรุง

แกไขในในครั้งตอไป 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจำสำนัก ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอสำนักและ

มหาวิทยาลัย   อยางนอยปละ 1 ครั้ง   ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา สำนักไดดำเนินงานดานการจัดการ

ความเสี่ยง จำนวน 4 ดาน คือ ความเสี่ยงดานการดำเนินงานดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

1 ประเด็นความเสี่ยง ดานการดำเนินงานดานทรัพยากร (การเงิน/งบประมาณ/ระบบสารสนเทศ/อาคาร

สถานที่) 1 ประเด็นความเสี่ยง  ดานการดำเนินงานดานยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย 1 ประเด็นความ

เสี่ยง  และการดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน 1 ประเด็นความเสี่ยง  โดยสำนักไดจัดทำระบบและกลไกเพื่อ

จัดการความเสี่ยงทั้ง 4 ดาน  มีการระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู แนวทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซึ่งพบวา

จากการกำหนดแนวทางแกไขเพื่อจดัการความเสีย่งทีเ่หลืออยูสงผลใหผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่

กำหนดไว ยกเวนความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ในการสรางมาตรฐานดานศิลปะ

และวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติยังไมสามารถดำเนินการตามแนวทางแกไขไดเน่ืองจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

         ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรรม มีการ

จัดระบบการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐทีก่ระทรวงการคลัง

กำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  การ

ประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และ

การติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการ

ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการแกไข

เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
        จากผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี  

       1.  มีข้ันตอนการกำหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม

วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูแมจะประสบปญหาและอุปสรรคเน่ืองจากการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ตาม แตก็ยังไดกำหนดแนวทางแกไขเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงที่เหลือเพื่อใหบรรลุเปาหมายในแผนจัดการความเสี่ยง 

       2.  ควรทบทวนแผนงานจัดการความเสีย่ง รวมทั้งแนวทางแกไขเพื่อลดความเสี่ยงหรือจัดการ

ความเสี่ยงที่เหลืออยูใหหมดไป มุงเนนการรวมมือรวมใจกันของผูบริหารและผูรับผิดชอบทุกระดับ แกไข

ปญหาที่เกิดข้ึนจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใหสามารถดำเนิน

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.  ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ในแตละองคประกอบ แตละหลักการของการควบ คุมภายในตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปนรูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการ

ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

 

 
 

 

  

ผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ได 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ีใหไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ไดเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภามหาวิทยาลัย ดวยความเอาใจใสใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนำความเห็นของ                

คณะกรรมการฯ ไปดำเนินการพัฒนาแกไข ซึ่งฝายบริหารไดมอบหมายใหหนวยงานรวมหารือวางแผนพัฒนา

ความเห็นดังกลาว และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ปรากฏดังน้ี 
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ต
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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) สามารถดำเนินการไดสูงกวาเปาหมาย ในบางตัวช้ีวัด แตยังมีหลายตัวช้ีวัดที่มีผล

การดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 

 1  สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2) ควรทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ทั้งที่มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา  ต่ำกวาเปาหมาย เพื่อ

เปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปตอไป รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาและ

อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดไว สำหรับการบรรลุ

เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 1  สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

3) ควรพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาหรือ

ต่ำกวาเปาหมายมาก เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพที่แทจริงของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมที่สามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ทาทายตอการพัฒนาให โดดเดน

ย่ิงข้ึน 

 

 

 1  สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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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) ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณของสำนัก

อยูในระดับที่ดี แตมีขอที่ควรพัฒนาการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณรายไตร

มาสใหเปนไปตามเปาหมายใหมากข้ึน 

 1  สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2) ควรมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการและกิจกรรมตามที่กำหนดไวใน

วัตถุประสงคน้ันดวย 

 1  สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

สวนท่ี 3 ประเมินคณุภาพการบริหารงานและคณุลักษณะของผูอำนวยการ  

ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโดยการใชระบบสารสนเทศเขาชวย เพื่อความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 1  สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

สวนท่ี 4 การประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1) ดำเนินการตามองคประกอบการบริหารความเสี่ยง องคประกอบและหลักการของ

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เปนไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ณ วันสิ้นป งบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม ยังมีความเสี่ยงเหลืออยูในทุกดาน   

 1  สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2) ควรทบทวนปญหาและอุปสรรคที่สงผลใหมาตรการสำหรบัการจัดการความเสี่ยง

ไมประสบความสำเร็จ  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการ

ดำเนินงานตามมาตรการน้ัน ๆ ใหสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่นาพอใจได

 1  สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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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 

อยางมีประสิทธิภาพ 

3) ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ

นำเสนอขอมูลที่จำเปนและเปนประโยชนตอการจัดทำเกณฑการประเมินเกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ตาม

องคประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังทุก

องคประกอบและทุกหลักการ เพื่อนำผลประเมินมาเปนขอมูลประกอบการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกรและภารกิจของสำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 1  สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ีใหไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานในตำแหนงผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี  

  สวนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไดดำเนินการในสวนของตัวช้ีวัดที่ต่ำกวาเปาหมายเพื่อใหบรรลุ

เปาหมาย โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินงาน หาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค และจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักฯ 

สวนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีแผนการติดตามการใชจายงบประมาณรายไตรมาส และได

รายงานผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสตอคณะกรรมการบริหารสำนักฯ 

  สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน โดยการจัดโครงการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโดยใชระบบสารสนเทศ ดำเนินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการภายในที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เชน Facebook Line Group 

 สวนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได

ประชุมคณะกรรมการการบริหารสำนักฯ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง วางแผนการจัดการความเสี่ยงที่ยัง

เหลืออยู และจัดโครงการจัดการปญหาและอุปสรรคกับความเสี่ยงดานตางๆ และมีการประสานงานเพื่อ

ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบหลักเกณฑฯ 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปงบประมาณที่แลวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวม 5 สวน และไดมีความเห็นแนบทาย เพื่อการพัฒนา แกไข 

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

และวัฒนธรรมไดดำเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด ความคิดเห็นดังกลาวอยางเปนระบบ อาทิ      

มีแผนการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกำหนดผูรับผิดชอบ และมีการ

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถวนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซึ่งนอกจากจะ

เปนการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจสำนักศิลปะและวัฒนธรรมใหดีข้ึนและแกไขปญหาตางๆ ไดแลว ยังทำให

วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณอีกดวย 

สวนในปงบประมาณตอไปควรมีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารองรับขอที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทำให

การดำเนินงานในสวนที่ 5 สมบูรณมากข้ึน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

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             

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนคาคะแนน 

ใชผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 สวน เพื่อแปลงเปนคะแนน ดังน้ี 

1. จากสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ีสำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรมไดรับมอบหมาย 

(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 95.60 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 24.66 (24.66/21.74) x 2.5 2.50 

2 49.60 59.61 (59.61/49.60) x 2.5 2.50 

3 74.05 79.33 (79.33/74.05) x 2.5 2.50 
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ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

4 94.58 95.60 (95.60/94.58) x 2.5 2.50 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส (เต็ม 10 คะแนน) 10.00 

ระดับคะแนน (เต็ม 5) คือ 5.00 ไดระดับดีมาก 

จากสวนท่ี 2 (3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณารอยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จเทียบ

กับรอยละ 100 

จำนวนโครงการ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน เปาหมาย ดำเนินการ รอยละท่ีดำเนินการ วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

13 12 92.31 (92.31/100) x 10 9.23 4.62 ดมีาก 

 

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 10.00 9.23 23.23 (23.23/30) x 5 3.87 ดี 

 

  3. จากสวนท่ี 3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา 5 มาตราสวน  

คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

คะแนนท่ีได (เต็ม 20 คะแนน) 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

4.07 (4.07/5) x 20 16.28 ดี 
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 4. จากสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนด 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

8.00 (8.00/10) x 5 4.00 ดี 

  

 5. จากสวนท่ี 5 ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 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 ผลการดำเนินงานของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมตามแผนยุทธศาสตรฯ ที่ไดรับมอบหมาย (เต็ม 

35 คะแนน) 

23.33 3.33 พอใช 

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณฯ (เต็ม 30 คะแนน) 

23.23 3.87 ดี 

สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผูอำนวยการ (เต็ม 20 คะแนน) 

16.28 4.07 ดี 

สวนที่ 4 การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(เต็ม 10 คะแนน) 

8.00 4.00 ดี 



 

488 
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) 74.84 3.74 ดี 

 

 

ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ไดคะแนนรวม  74.84  คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคะแนน  3.74 คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตาม

ตัวช้ีวัดในแตละประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสำนัก รวมทั้ง

กำกับดูแลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไว โดยสามารถปรับแผนตางๆ ไดทันทวงทกีบั

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีควรจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานของสำนักใหสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหมีผลงานโดดเดนย่ิงข้ึน 

2. ควรเรงรัดกำหนดแผนงาน/แนวทางการดำเนินงานของสำนัก ภายใตขอจำกัดในเรื่อง

อัตรากำลังของบุคลากรและทรัพยากรที่จำเปนซึ่งยังไมเพียงพอตอภาระงานที่ตองปฏิบัติ รวมทั้งสงเสริมและ

สรางแรงจูงใจใหหนวยงาน บคุลากร และนักศึกษาเขารวมโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการโดยสำนัก 

3. ควรวางกรอบการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามพันธกจิของสำนักใหมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

โดยพิจารณาทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายในอยางรอบคอบรัดกุม

ประกอบการจัดทำแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเพือ่ใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว 
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