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 สำนักคอมพิวเตอร  

การแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักคอมพิวเตอรจะแสดงผล

การวิเคราะหขอมูลตามกรอบการประเมิน 5 สวน ตามลำดับ ดังน้ี 

 ผลการประเมินสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร

ตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหสำนักคอมพิวเตอรดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัด

เพ่ิมเติม 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

27 เมษายน 2563 รวมถึงหนวยงานไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของแผนยุทธศาสตร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหสำนักคอมพิวเตอรรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

ราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ประจำปงบประมาณ    

พ.ศ. 2563 ปรากฏผลการประเมินดังน้ี 

 

ตารางท่ี 123 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสำนักคอมพิวเตอรกับ

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

ประเด็นยุทธศาสตร/ 

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

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

จำนวน

ตัวช้ีวัด 
ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1 . ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก

ป ฏิ บั ติ ที่ มี ศั ก ย ภ าพ

ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒ น า

ประเทศ 

2 - - 2 100 2 1 50.00 1 50.00 
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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 

4 . มหาวิทยาลัยแห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมภิบาล  

3 1 33.33 2 66.67 3 1 33.33 2 66.67 

ส วนที่  2 การใช จ าย

ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง

หนวยงาน 

2 1 50.00 1 50.00 2 2 100.00 - - 

สวนที่ 3 ตัวช้ีวัดตาม

แผนยุทธศาสตรสำนัก

คอมพิวเตอร 

1 - - 1 100.00 1 1 100.00 - - 

รวม 8 2 25.00 6 75.00 8 5 62.50 3 37.50 

  จากตารางที่ 123 พบวาสำนักคอมพิวเตอร มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

ราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่ม ทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด โดยมีผล

การดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 3 ตัวช้ีวัด (รอยละ 37.50)  และ

มีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 5 ตัวช้ีวัด (รอยละ 62.50) ซึ่งเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ซึ่งมีทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 6 

ตัวช้ีวัด (รอยละ 75.00) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 25.00) ซึ่งพบวา

รอยละผลการดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายมีคาลดลงจากรอยละ 75.00 เปนรอยละ 

37.50 
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ตารางท่ี 124 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสำนักคอมพิวเตอร 

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ   

1.9 บัณ ฑิตที่ ได รับ ใบประกาศนียบั ตร/ใบ

ประกาศเกียรติคุณดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ  

รอยละ 18 9.52  

1.10 รายวิ ชาที่ สอน/จั ดทำสื่ อการสอนเป น

ภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา 25 29  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิ

บาล 

4.2 รายไดจากการบรหิารทรพัยสนิ  ลานบาท 1 0.009  

4.3 ความพงึพอใจของผูใชบรกิาร  คะแนน 3.5 4.46  

4.4 ความสุขในการทำงาน คะแนน 3.9 4.20  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

1 รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน รอยละ 96 86.65  

2 รอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได รอยละ 87 26.55  

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักคอมพิวเตอร 

1 รอยละการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรสำนักคอมพิวเตอร 

รอยละ 80 71.4  

 
หมายเหตุ      หมายถึง    บรรลุเปาหมาย 

    หมายถึง    ยังไมบรรลุเปาหมาย 

จากตารางที่  124 พบวาสำนักคอมพิวเตอร มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

ราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด โดยสรุป

ตามประเด็นยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 50.00) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 50.00)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

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

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน มีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 

2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักคอมพิวเตอร มีผลการดำเนินงานต่ำกวา

เปาหมาย จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 

 

 สรุปผลการประเมินสวนที 1 ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสำนักคอมพิวเตอรดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 

1 – 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบั ติราชการตามแผนยุทธศาสตร  

ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 2 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม จำนวน  

8 ตัวช้ีวัด เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย 3 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 37.50 ของจำนวนตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 

62.50 ของจำนวนตัวช้ีวัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด 

คือ 1.9 บัณฑิตที่ไดรับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 

1 ตัวช้ีวัด คือ 4.2 รายไดจากการบริหารทรัพยสิน 

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวา

เปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด คือ รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน และรอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักคอมพิวเตอร จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงาน     

ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด คือ รอยละการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 



 

494 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
จากผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

มอบหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสำนักคอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี 

1.  สามารถดำเนินการตามตัวช้ีวัดบางตัวในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่

มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และ

บริหารจัดการดวยหลกัธรรมาภิบาล ไดสูงกวาเปาหมาย  แตยังมีบางตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัด

เพิ่มเติมของสำนัก มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 

2.  ควรเรงรัดหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานทั้งตัวช้ีวัดการปฏิบติัราชการตาม

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมที่สำนักรับผิดชอบซึ่งผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย เพื่อลด

ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไวโดยดำเนินการรวมกันระหวางผูเกี่ยวของทุกฝาย 

เพื่อพัฒนาระบบและกลไกใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของสำนัก 

ไมเปนไปตามที่กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหรองรับกับ

สถานการณที่อาจเปนปญหาและอุปสรรคทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อการบรรลุเปาหมายของสำนัก 

 

 

 
 

  

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร 

ตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได 13.13 คะแนน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 1.88 

อยูในระดับ ตองปรับปรุง 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดำเนินการประเมินโดย

จำแนกตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
(1) แหลงงบประมาณประจำป 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

(3) การใชจายงบประมาณ 

(4) ผลการดำเนินโครงการ  

 

(1) แหลงงบประมาณประจำป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

ตารางท่ี 125 แหลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

ท่ี แหลงของเงิน จัดสรร รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 8,986,866.20 34.36 

2 งบประมาณเงินรายได 17,171,350.10 65.64 

รวมท้ังสิ้น 26,158,216.30 100.00 

 

  จากตารางที่ 125 แสดงวาสำนักคอมพิวเตอรไดรับงบประมาณสวนใหญเปนงบประมาณเงิน

รายไดรอยละ 65.64 และไดรับงบประมาณเงินแผนดินรอยละ 34.36 

 

ตารางท่ี 126 แหลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

แหลงงบประมาณ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

งบประมาณแผนดิน 11,902,230 9,961,558 10,618,241 3,390,700 8,986,866 

งบประมาณเงินรายได 21,643,848 27,554,965 14,478,634 12,432,553 17,171,350 

รวม 33,546,078 37,516,523 25,096,875 15,823,253 26,158,216 
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  จากรูปภาพจะแสดงใหเห็นวา สำนักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณในภาพรวมมี

แนวโนมลดลงต้ังแตป 2560 และเพิ่มข้ึนในป 2563 

 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

ตารางท่ี 127 กรอบการจัดสรรงบประมาณ   

ท่ี กรอบงบประมาณรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 รายจายหนวยงาน 7,103,891.50 79.05 1,534,974.74 8.94 8,638,866.24 33.03 

2 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร 1,882,974.70 20.95 15,636,375.36 91.06 17,519,350.06 66.97 

รวม 8,986,866.20 100.00 17,171,350.10 100.00 26,158,216.30 100.00 

จากตารางที่ 127 แสดงวาสำนักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณสวนใหญเปนรายจาย

ตามภารกิจยุทธศาสตร คิดเปนรอยละ 66.97 และไดรับจัดสรรรายจายหนวยงาน คิดเปนรอยละ 33.03 

งบประมาณสวนใหญไดรับจัดสรรจากงบประมาณรายไดมากกวางบประมาณแผนดิน 
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ตารางท่ี 128 การจัดสรรงบประมาณรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร   

ท่ี ยุทธศาสตร 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศั ก ยภ าพ รองรับ การ

พัฒนาประเทศ 

- - 2,311,708.00 14.78 2,311,708.00 13.20 

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 ยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนทองถิ่น 

- - - - - - 

4 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล 

1,882,974.7 100.00 13,324,667.36 85.22 15,207,642.06 86.80 

รวม  1,882,974.70  100.00 15,636,375.36 100.00 17,519,350.06 100.00 

จากตารางที่ 128  แสดงวา สำนักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ

ยุทธศาสตรสวนใหญเปนดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

รอยละ 86.80  รองลงมาดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 13.20 
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(3) ผลการใชจายงบประมาณ 

ตารางท่ี 129 การใชจายงบประมาณตามแหลงงบประมาณ 

ท่ี แหลงงบประมาณ 
จัดสรร เบิกจาย 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 8,986,866.20 7,786,765.90 86.65 

2 งบประมาณเงินรายได 17,171,350.10 4,558,282.67 26.55 

รวม 26,158,216.30 12,345,048.57 47.19 

จากตารางที่ 129 แสดงวา การใชงบประมาณในภาพรวมของสำนักคอมพิวเตอรคิดเปนรอยละ 47.19 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ งบประมาณ

แผนดินใชจายงบประมาณไดรอยละ 86.65  สวนงบประมาณเงินรายไดน้ันพบวาใชจายคิดเปนรอยละ 26.55   

 

ตารางท่ี 130 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 48,014.00 48,014.00 0.53 20.00 1,452,449.91 1,452,449.91 8.46 21.74 1,500,463.91 1,500,463.91 5.74 

2 54.00 47,055.00 95,069.00 1.06 43.56 942,019.83 2,394,469.74 13.94 49.60 989,074.83 2,489,538.74 9.52 

3 77.00 6,785,293.00 6,880,362.00 76.56 70.00 996,291.20 3,390,760.94 19.75 74.05 7,781,584.20 10,271,122.94 39.27 

4 100.00 906,403.90 7,786,765.90 86.65 87.13 1,167,521.73 4,558,282.67 26.55 94.58 2,073,925.63 12,345,048.57 47.19 
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จากตารางที่ 130 แสดงวาการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสของสำนักคอมพิวเตอรไมเปนไปตามเปาหมาย และโดยในภาพรวมกำหนดเปาหมายไวรอย

ละ 94.58  โดยสิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 47.19  เมื่อพิจารณาตามแหลงเงินงบประมาณ พบวา งบประมาณแผนดินเปาหมายใชจายรอยละ 100.00 เบิก

ไดรอยละ 87.13 สวนงบประมาณเงินรายไดเปาหมายการใชจายรอยละ 87.13 เบิกไดเพียงรอยละ 26.55  

    ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสต่ำกวาเปาหมายในทุกไตรมาสโดยเฉพาะงบประมาณเงินรายได 

 

(4) ผลการดำเนินโครงการ 

สำนักคอมพิวเตอรไดรับอนุมัติโครงการประจำปรวมทั้งหมด  11  โครงการ มีผลการดำเนินการตามโครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 131 ผลการดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  

งบประมาณ อนุมัติ 
ดำเนินการ ไมดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 4 4 100.00 - - 

งบประมาณเงินรายได 7 6 85.71 1 14.29 

รวม 11 10 90.91 1 9.09 

จากตารางที่ 131 แสดงวาสำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม คิดเปนรอยละ 90.91  

เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ พบวางบประมาณแผนดินหนวยงานดำเนินการไดครบถวนทุกโครงการ  สวนงบประมาณรายไดหนวยงานดำเนินการตามโครงการได

รอยละ 85.71 

  โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณเงินรายได ไดแก โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารดวยกลองวงจรปด 
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โครงการที่กันไวเบิกเหลื่อมป งบประมาณเงินรายได จำนวน  12,167,502.20  บาท ไดแก  โครงการบริหารจัดการทั่วไปสำนักคอมพิวเตอร โครงการ

พัฒนางานเครือขายและการสื่อสาร  โครงการพัฒนา online education สนับสนุนใหอาจารยสอนและจัดทำสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/จัดทำบทเรียนออนไลน/คลัง

ขอสอบ โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผูบริหารระดับคณะ ศูนย สำนัก โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารดวยกลอง

วงจรปด จำแนกเปน รายจายประจำงบดำเนินงาน จำนวน  474,727.10 บาท รายจายลงทุนครุภัณฑ จำนวน  11,342,253.80  บาท และสิ่งกอสราง  จำนวน  

350,521.30 บาท 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. สำนักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 34.36 

งบประมาณเงินรายได รอยละ 65.64 

2. สำนักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน รอยละ 33.03 รายจาย

ตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 66.97 โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเนนตามภารกิจยุทธศาสตร

สวนใหญเปนดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล รอยละ 

86.80  รองลงมาดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 13.20 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 47.19 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 86.65 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 26.55 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.58 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 47.19 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 90.91  โดยงบประมาณแผนดิน

ดำเนินการได รอยละ 100.00 งบประมาณเงินรายไดเบิกไดรอยละ 85.71 

    

ผลการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการใชจายงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

1. ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ

โดยรวม (รอยละตัวช้ีวัดที่บรรลุเทียบกับรอย

ละการใชจายรวม) 

3.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.50 ควรปรับปรุง 

2. คะแนนดานการใชจ ายงบประมาณ

โดยรวมรายไตรมาส 

3.72 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.86 ควรปรับปรุง 

3. คะแนนดานการดำเนินงานตามโครงการ

ตาง ๆ 

9.09 

(เต็ม 10 คะแนน) 

4.55 ดีมาก 

รวม 
15.81 

(เต็ม 30 คะแนน) 

2.64 พอใช 
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 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

1. สำนักควรกำกับ ติดตามการดำเนินงานการเบิกจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

โดยเฉพาะการเบิกจายงบประมาณเงินรายได อาจจะเน่ืองจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหเปนอุปสรรคตอการดำเนินการได  

2. สำนักควรจัดสรรงบประมาณไปยังยุทธศาสตรอื่นๆ ดวยเทาที่สำนักเกี่ยวของ 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

สำนักคอมพิวเตอร 

ได  15.81 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 2.64 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร  

โดยใชแบบประเมิน  

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร  

โดยการสัมภาษณ  

(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนัก

คอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

จากการแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนัก

คอมพิวเตอรตามกลุมเปาหมาย ไดแก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 24 คน บุคลากร

ผูปฏิบัติงานในสำนัก จำนวน 14 คน และติดตามการสงแบบประเมินกลับคืนน้ัน มีผูตอบแบบประเมินรวม

ทั้งสิ้นรอยละ 100 โดยผูตอบสวนใหญเปนบุคลากรผูปฏิบัติงานในสำนัก (ตารางที่ 132) 

ตารางท่ี 132 จำนวนผูตอบแบบประเมิน (สำนักคอมพิวเตอร) 

กลุมประชากร จำนวนท้ังหมด 
ผูตอบแบบประเมิน 

จำนวน รอยละ 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 24 24 100.00 

บุคลากรผูปฏิบัติงานในสำนัก 14 14 100.00 

รวม 38 38 100.00 

   

ตารางท่ี 133  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

โดยรวม (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 52) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 4.13 0.84 ดี 

คุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 4.16 0.83 ดี 

รวม 4.14 0.84 ดี 

โดยรวมแลว แสดงวาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ปฏิบัติในสำนัก/

สถาบันน้ี ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรโดยรวม มีระดับคะแนนอยูใน

ระดับมีคุณภาพดี และการประเมินคุณลักษณะของผูอำนวยการโดยรวมมีระดับคะแนน อยูในระดับดีเชนกัน 
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โดยผูประเมินมีความเห็นใกลเคียงกัน และในภาพรวมทั้งคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

ผูอำนวยการ ผลการประเมินมีระดับคะแนนอยูในระดับดี (ตารางที่ 133) 

ตารางท่ี 134 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนัก

คอมพิวเตอร (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 52) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุคลากรภายในดำเนินงานตามนโยบายและแผนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.16 0.72 ดี 

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และ

บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

4.24 0.71 ดี 

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.05 0.93 ดี 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง 3.84 1.03 ดี 

5. ความสามารถในการเสริมแรงใหกำลังใจผูรวมงาน

ในการปฏิบัติงาน 

3.97 0.75 ดี 

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

4.05 0.87 ดี 

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงาน

ภายนอก 

4.08 0.75 ดี 

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง ถวนทั่ว และ

ตอเน่ือง 

4.18 1.01 ดี 

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน 4.39 0.75 ดี 

10. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง 4.37 0.75 ดี 

รวมคุณภาพการบริหารงาน 4.13 0.84 ดี 

คุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดี เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.11 0.80 ดี 

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหนง 4.18 0.80 ดี 

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4.13 0.91 ดี 

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ 4.18 0.83 ดี 
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พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

เปนที่ประจักษ 

5. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตอง

ตามกาลเทศะ 

4.18 0.83 ดี 

รวมคุณลักษณะ 4.16 0.83 ดี 

รวม 4.14 0.84 ดี 

ในสวนของคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร กลุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ปฏิบัติในสำนัก/สถาบันน้ี ประเมินวาเฉลี่ยอยูในระดับดีทุก

พฤติกรรมบงช้ี (ตารางที่ 134) 

  นอกจากน้ี อาจารย ผูบริหาร บุคลากรเจาหนาที่ ผูตอบแบบประเมินยังแสดงความคิดเห็น

และใหขอเสนอแนะในตอนทายของแบบประเมิน สรุปไดดังน้ี (ปลายเปด) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ ตอการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

1. ขอดีเดนของผูอำนวยการท่ีทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

- เปนผูมี วิสัยทัศนกวางไกล ทันสมัย กาวทันเทคโนโลยี มีความชัดเจนในการทำงาน         

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเปนผูนำ กลาตัดสินใจ ทำงานแบบมุงเปา มองไปขางหนา มีแผนการทำงาน

ชัดเจน ผลักดันการทำ webometic 

- มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตำแหนง เขาถึงไดงาย สามารถแกปญหาเฉพาะหนา 

ที่เกิดจากการทำงานได 

2. ทานคิดวาจุดท่ีควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในสำนัก/สถาบันของทานมีอะไรบาง 

- พิจารณาการมอบหมายงาน และหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ การสงเสริมให

บุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

- พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนใหใชงานไดเต็มพื้นที่ การพัฒนาระบบการ

ใหบริการที่ทันทวงที ครอบคลุม ตอบโจทยภารกิจหนุนเสริมอาจารย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย

ตอบสนองตอความตองการในการใชงานสม่ำเสมอ และการสรางความเขาใจใหอาจารยรับทราบเกี่ยวกับการ

สงเสริมการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย 

- อาคาร สถานที ่และความสะอาดของหองน้ำ  
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3. ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาสำนัก/สถาบัน 

บรรยากาศและสภาพแวดลอมของหนวยงานควรปรับปรุงใหสบายตา อุปกรณทางดาน IT 

และคอมพิวเตอรควรปรับใหทันสมัย เน่ืองจากปจจุบันเปนคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานนาน และ

สมรรถภาพของคอมพิวเตอร ไมรองรับกับการทำงาน 

 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 3 (1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยใชแบบประเมิน  
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ อยูในเกณฑเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคณะ 

สำนักและสถาบันอื่น ๆ ทั้งน้ีความเห็นของบุคลการในสำนักเปนไปในทิศทางเดียวกัน คุณภาพการบริหารงาน

อยูในระดับดีทุกลักษณะ เชนการเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน และเปนผูที่มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคอยางตอเน่ือง เปนตน เชนเดียวกับเรื่องคุณลักษณะของผูอำนวยการซึ่งอยูในระดับดีทุกลักษณะ 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 

1. ควรมีแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลอยางแทจรงิ 

2. ควรจัดทำแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดพลังใน

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
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(2) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนัก

คอมพิวเตอร โดยการสัมภาษณ  

  เพื่อใหไดขอมลูเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบรหิารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ  

สำนักคอมพิวเตอร และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ จึงไดเพิ่มการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของเปนคำถามกวาง 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 ไดมีการสัมภาษณผูอำนวยการสำนัก

คอมพิวเตอรคนปจจุบัน (ผูชวยศาสตรจารย ดร.นิฏฐิตา  เชิดชู) โดยมีคำถาม จำนวน 3 ขอ คือ ขอ 1  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักมีผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดนและประสบ

ผลสำเร็จ อยางไรบาง ขอ 2 ในการดำเนินงานของสำนักตามพันธกิจและยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 มีปญหาอุปสรรค ที่สำคัญอะไรบาง ขอ 3 มีสิ่งใดที่จะขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุนหรือแกปญหา 

 

ผลการสัมภาษณผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

  มีความคิดเห็นวา ในปงบประมาณ 2563 สำนักคอมพิวเตอรมีผลการดำเนินงานที่โดดเดน

และประสบผลสำเร็จ ในดานการขับเคลื่อนอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูใน

อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยกัน และอยูในอันดับที่ 28 ของมหาวิทยาลัยทั้งประเทศ มีการผลักดัน

ใหอาจารยจัดทำบทเรียนออนไลน ทำแพลตฟอรม Thai MOOC จำนวน 4 รายวิชา ในชวงสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุน และ

ชวยผลักดันการเรียนการสอนแบบออนไลน และไดนำระบบ AI เขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ จับปาย

ทะเบียนรถยนต ที่ผานเขาออกมหาวิทยาลัยดวย 

  ปญหาในการดำเนินการของสำนักคอมพิวเตอร ในปงบประมาณที่ผานมา ไดแกการใชจาย

งบประมาณไมเปนไปตามแผน เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ขาดการเช่ือมโยงกับหนวยงานเปาหมายอยางเขมขน ทำใหผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอันดับ 
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Webometrics ของมหาวิทยาลัย ไมเปนไปตามเปาหมาย โดยในป 2564 จะดำเนินการจัดทำ Workshop 

เพื่อใหบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย ไดมีสวนรวมในการดำเนินงานรวมกัน  

  สำนักคอมพิวเตอร มีสิ่งที่จะขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุน

แกปญหาดังน้ี เรงรัดการดำเนินการปรับปรงุซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ใหมีความรวดเร็ว

มากย่ิงข้ึน หากแกไขชาจะสงผลกระทบตองานอื่น ๆ และสงผลตอการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

ในแตละหนวยงาน  มีการเรงรัดติดตามการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ อยางเขมขน 

เชน การพัฒนาอันดับWebometrics  ดำเนินการเรื่อง Digital Transformation โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช

ในงานทุกระดับ ควรแกปญหาดานสถานที่จอดรถในมหาวิทยาลัย 

  จากภาวะวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

ประเทศไทย สำนักคอมพิวเตอรมีบทบาทในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ โดยการผลักดันใหมีการใช ระบบ

ลงทะเบียน "ไทยชนะ" ภายในมหาวิทยาลัย 

การแกปญหาอันเน่ืองมาจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดดำเนินการ

อบรมเตรียมความพรอมใหกบันักศึกษาเขาใหมแบบออนไลน และใหความรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนใหกับอาจารยผูสอนและ บุคลากรเจาหนาที่ 

  สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนัก

คอมพิวเตอร โดยการสัมภาษณกลุมบุคคลทั้ง 2 กลุม สรุปไดดังน้ี กลุมผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุม มี

ความพึงพอใจในการบริหารงาน ของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรระดับดีมากเกือบทุกกลุม รองลงมาพึง

พอใจในระดับดี ความสำเร็จของสำนักคอมพิวเตอรที่เปนรปูธรรมหรือมีสิ่งที่พึงพอใจที่สุด คือมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม ไดรับการจัดอันดับ Webometrics อยูในอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอันดับที่ 28 

ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีการปรับปรุงระบบเครือขายใหมีเสถียรภาพพรอมใหบริการ และครอบคลุม

พื้นที่การใชงานของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย เชน ระบบประเมินภาระงาน ระบบการจองหองประชุมออนไลน การจัดทำบทเรียน และการ

ประชุมแบบออนไลน และมีระบบสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกดานเทคโนโลยี สำหรับใหบริการ

นักศึกษาอยางสมบูรณแบบ เพิ่มศักยภาพบัณฑิต โดยจัดใหมีการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปน

การวัดความรูความสามารถทาง IT ที่เปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ ในประการสำคัญ สํานัก

คอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่รองรับ ปญหาในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ที่ผานมาในหลาย ๆ ดาน  

  สิ่งที่สำนักคอมพิวเตอรตองปรับปรุงแกไขเรงดวน คือการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ

ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญ เชน เพื่อเพิ่มอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยใหสูงข้ึน 
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ใหนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย มาใชงานระบบตาง ๆ ที่สำนักคอมพิวเตอรไดพัฒนาแลวใหมากข้ึน 

จัดการบริการวิชาการเพื่อหารายไดเขามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีสวนชวยสำนักคอมพิวเตอรในบาง

ประการ เชน การปรับปรุงระบบการจายกระแสไฟใหมีความเสถียรมากข้ึน ปรับปรุงเรื่องภูมิศาสตรสถาปตย

และหองน้ำ ใหสวยงามและมีจำนวนเพียงพอ จัดบุคลากรใหเหมาะสมและสอดคลองกับความรูความสามารถ 

โดยจัดหาบุคลากรทางดานการบริการใหมากข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณ 

 ในการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับสำนักคอมพิวเตอร 2 กลุม คือกลุมบุคลากรใน

สำนัก/สถาบัน และกลุมผูแทนผูใชบริการของสำนัก เปนที่นาช่ืนชมวาผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความ

พึงพอใจในการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรในระดับดีมากเกือบทุกกลุม รองลงมาคือระดับดี

โดยเห็นวาสำนักคอมพิวเตอร เปนผูที่ผลักดันใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับการจัดอันดับ 

Webometrics อยูในอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยกันและอันดับที่ 28 ของมหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศ สำนักมีการปรับปรุงระบบเครือขายใหมีเสถียรภาพ พรอมใหบริการ มกีารพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ

นักศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิต สิ่งที่สำนักคอมพิวเตอรควรปรับปรุงแกไข คือการประสานงานกับหนวยงาน

ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยใหสูงข้ึน จัดบริการวิชาการเพื่อ

หารายไดเขามหาวิทยาลัย 

 สำหรับผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร เห็นวาสิ่งที่โดดเดนของสำนัก คือการขับเคลื่อน

อันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยกัน 

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการผลักดันใหอาจารย

จัดทำบทเรียนออนไลน ทำ Platform Thai MOOC จำนวน 4 วิชา สนับสนุนการสอนแบบออนไลน และนำ

ระบบ AI มาชวยงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย สำนักคอมพิวเตอร ตองการใหมหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน 

หรือแกปญหา คือการเรงรัดการดำเนินการปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ใหมีความ

รวดเร็ว เพื่ อให เกิดความพึงพอใจแกผูมาใชบริการ การเรงรัดทุกหนวยงาน เพื่อการพัฒนาอันดับ 

Webometrics การดำเนินการเรื่อง Digital Transformation  โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใชในงานทุก

ระดับ 

 

 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ 

ของผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

ได 16.56 คะแนน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ระดับคะแนน 4.14 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของสำนักคอมพิวเตอร 

 สำนักคอมพิวเตอร มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและกำหนด

นโยบายการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่ วิเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่

กอใหเกิดความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา

วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง โดยนำขอมูลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไดดำเนินการวิเคราะหและระบุ

ปจจัยเสี่ยงจากมิติของโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และนำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจำสำนัก รวมทั้งไดมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอ

สำนักและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของสำนักคอมพิวเตอร 

 จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา สำนักคอมพิวเตอร ไดดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง จำนวน 1 ดาน คือ  

1. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน 

 1) โครงการพัฒนา online education สนับสนุนใหอาจารยสอน และจัดทำสื่อการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ/จัดทำบทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู บทเรียนไมไดคุณภาพตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการจัดทำทุน

บทเรียนบางคณะยังมีผูสงผลงานไมเปนไปตามตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 แนวทางแกไข จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย ฯ วาดวยเรื่องการขอยกเลิกทุนโดยไมมีเหตุอันควรโดย

กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน สรางความเขาใจใหผูรับทุนเกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ ในการขอทุน ผลักดันให

สามารถนำผลงานไปใชในการตอสัญญา รายงานผลตัวช้ีวัดใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯ และกำชับ

คณบดีใหดำเนินการติดตามตัวช้ีวัดดังกลาว 

 ผลการดำเนินงาน สำนักคอมพิวเตอรไดมีการจัดประชุมหารือคณะกรรมการ ในการจัดทำประกาศ

การใหทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในประกาศไดมีการเพิ่ม

ขอกำหนดในผูขอรับทุนจะตองเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบทเรียนออนไลนและรับฟงเกณฑการ

พิจารณา สำนักคอมพิวเตอร รายงานผลผูไดรับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน แกคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เปนผลักดนใหนำบทเรียนมาใชในการดำเนินการตอสัญญาของอาจารย 

 มีการประชุมหารือรวมกันระหวางคณะกรรมการเพื่อสรางความเขาใจกระบวนการจัดบทเรียน Thai 

MOOC และอบรมหลักสูตรการสรางบทเรียนทางออนไลนตามที่  Thai MOOC กำหนด มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการดำเนินงานในการจัดทำบทเรียน   Thai MOOC ตามองคประกอบในการจัดทำบทเรียน 
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 2)  โครงการจัดหาครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู ปริมาณขอมูล และความตองการใชพื้นที่สำหรับการจัดเก็บระบบสารสนเทศ

เพิ่มสูงข้ึน สงผลใหเครื่องแมขายมีพื้นที่ไมเพียงพอตอการจัดเก็บขอมูล 

 แนวทางแกไข จัดหาครุภัณฑแมขายชนิด Blade เพื่อใชในการจัดเก็บระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย 

 ผลการดำเนินงาน สำนักคอมพิวเตอรมีการจัดซื้อครุภัณฑแมขายชนิด  Blade เพื่อใชในการการ

จัดเก็บระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

การดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร 

 สำนักคอมพิวเตอร ไดมีการจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน 

สำหรับหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี  

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

 สำนักคอมพิวเตอร มีนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนของ

หนวยงาน โดยการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร มีการสรางบรรยากาศของการควบคุมภายใน เพื่อให

บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน ซึ่งใหความสำคัญกับความซื่อสัตย การมีคุณธรรม จริยธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินงาน 

 การบริหารจัดการสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดโครงสรางของหนวยงานและสายงานการ

บังคับบัญชาที่ชัดเจน สรางความเขาใจใหแกบุคลากรของหนวยงาน โดยบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอรมี

ความเขาใจขอบเขต อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของตนเองไดเปนอยางดี รวมถึงมีความรูและ

ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ไดรับการสงเสริมและพัฒนาตนเองอยางเพียงพอ 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

     สำนักคอมพิวเตอร กำหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในระดับขององคกรที่ชัดเจน ครอบคลุมถึง

เปาหมายหนวยงานที่วางไว มีการกำหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในระดับกิจกรรมที่สอดคลองและ

เช่ือมโยงกับการทำงานใหสำเร็จดวยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว 

 ผูบริหารมีกระบวนการในการระบคุวามเสี่ยงของหนวยงาน โดยวิเคราะหจากปจจัยภายใน และปจจัย

ภายนอก ที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน ดวยการอาศัย

ประสบการณในอดีตมาเปนตัวชวยในการวิเคราะหถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดข้ึน และกำหนดวิธีการควบคุม 

เพื่อเปนการปองกันและลดความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ 
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3. กิจกรรมการควบคุม 

 สำนักคอมพิวเตอร มีการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานที่ทำใหเกิดความมั่นใจ วาเมื่อนำไป

ปฏิบัติจริงแลวจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝายบริหารกำหนดไวได มีเทคนิคและกลไกที่เกี่ยวกับการควบคุมแตละ

กิจกรรมชัดเจน มีการประเมินกิจกรรมควบคุมเปนระยะสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรงุกิจกรรม มีการควบคุมและช้ีให

ผูปฏิบัติงานไดเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวัง และ

สามารถปฏิบัติงานใหสำเร็จไดตามวัตถุประสงค ในระดับที่เพียงพอ เหมาะสม 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

        สำนักคอมพิวเตอร มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองและสนับสนุนตอการปฏิบัติงาน ตรงตามความ

ตองการของผูใชงานและมีการสื่อสารไปยังฝายบริหาร และผูที่เกี่ยวของ ในรูปแบบที่ชวยใหผูที่ไดรับขอมูล

สารสนเทศสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุเปาหมายไดตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมี

ประสิทธิภาพ ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ 

5. การติดตามประเมินผล 

     สำนักคอมพิวเตอร มีการประเมินผลหลายครั้ง กรณีเมื่อพบจุดออนจะมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติ

เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาจุดออนที่ตรวจสอบพบน้ัน ไดรับการตรวจสอบและสอบทานเพื่อพิจารณาสั่งการใหมี

การดำเนินการแกไขปรับปรุงขอบกพรองทันที รวมถึงการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และ

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานดวยการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทำงาน

ตามปกติ 

 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร 
        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักคอมพิวเตอรแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจำสำนัก ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานตอสำนักและ

มหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา สำนักไดดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง 

จำนวน 1 ดาน คือ การดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน  2 ประเด็นความเสี่ยง โดยสำนักไดจัดทำระบบและ

กลไกเพื่อจัดการความเสีย่ง มีการระบุความเสี่ยงทีเ่หลืออยู แนวทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซึ่งพบวาจาก

การกำหนดแนวทางแกไขเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูสงผลใหผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่

กำหนดไวทั้ง 2 ประเด็นความเสี่ยง 

  ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร มีการจัดระบบการ

ควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรบัหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 

องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  การประเมินความเสี่ยง 4 
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หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และการติดตามประเมินผล 

2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการติดตามประเมินผลอยาง

ตอเน่ือง เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการแกไขเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 

 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
         จากผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนัก

คอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี  

                     1.  มีข้ันตอนการกำหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สงผล

ใหการดำเนินงานเปนไปตามแนวทางแกไขที่กำหนดไว มีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันของผูบริหารและ

ผูรับผิดชอบทุกฝาย เนนการประเมินผลเพื่อแกไขปรับปรุงขอบกพรองไดทันที  

  2.  ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและ

กลไกการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ในแตละองคประกอบ แตละหลักการของการควบ คุมภายในตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปนรูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการ

ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

 
 

 

  

ผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของสำนักคอมพิวเตอร 

ได 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
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 ผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

516
 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบนัท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 1 การประเมนิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

1) สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา หลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอยางย่ิง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และสวนที่ 3 ผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด  

แตยังมีบางตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 

 1  สำนักคอมพิวเตอร 

2) ควรทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ทั้งที่มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา  ต่ำกวาเปาหมาย  

เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปตอไป รวมทั้งแกไขปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดไว สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่

จะดำเนินการในปตอไป 

 

 1 อยูระหวางการ

ดำเนินการ 

สำนักคอมพิวเตอร 

3) ควรพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาหรือ

ต่ำกวาเปาหมายมาก เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพที่แทจริงของสำนักคอมพิวเตอรที่

สามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ทาทายตอการพัฒนาใหโดดเดนย่ิงข้ึน 

 

 1  สำนักคอมพิวเตอร 



 

 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563 
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

1) สำนักมีผลการใชจายงบประมาณงบประมาณแผนดินเปนไปตามเปาหมาย แตการ

ใชจายงบประมาณรายไดยังอยูในระดับต่ำกวาเปาหมาย และโดยเฉพาะอยางย่ิงการ

ใชจายรายไตรมาส สำนักจึงควรใหความสำคัญในการกำกับติดตามการใชจายใหมาก

ข้ึน 

 1  สำนักคอมพิวเตอร 

2) ควรมีการประเมินผลสำเร็จของโครงการกจิกรรมตามที่กำหนดไวดวย  1  สำนักคอมพิวเตอร 

สวนท่ี 3 ประเมินคณุภาพการบริหารงานและคณุลักษณะของผูอำนวยการ  

สมควรมีแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเขา  สูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลอยางแทจริง       2 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

สำนักคอมพิวเตอร 

 

สวนท่ี 4 การประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1) ดำเนินการตามองคประกอบการบรหิารความเสี่ยง องคประกอบและหลักการของ

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เปนไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ณ วันสิ้นป งบประมาณ พ.ศ. 2562  สำนักคอมพิวเตอร 

ยังมีความเสี่ยงเหลืออยูในทุกดาน 

 1  สำนักคอมพิวเตอร 

2) ควรทบทวนปญหาและอุปสรรคที่สงผลใหมาตรการสำหรับการจัดการความเสี่ยง

ไมประสบความสำเร็จ  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการ

ดำเนินงานตามมาตรการน้ัน ๆ ใหสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่นาพอใจได

 1  สำนักคอมพิวเตอร 
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

อยางมีประสิทธิภาพ 

3) ควรประสานงานกบัผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ

นำเสนอขอมูลที่จำเปนและเปนประโยชนตอการจัดทำเกณฑการประเมินเกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ตาม

องคประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลงัทุก

องคประกอบและทุกหลักการ เพือ่นำผลประเมินมาเปนขอมลูประกอบการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกบัโครงสรางองคกรและภารกจิของสำนัก

คอมพิวเตอร 

 1  สำนักคอมพิวเตอร 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสำนักคอมพิวเตอรตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบั น ท่ี ให ไว ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานในตำแหนงผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร ที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี  

  สวนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

สำนักคอมพิวเตอรดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรของสำนักคอมพิวเตอรใหสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั โดยมุงเนนทบทวนระบบและกลไกลในการดำเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร 

ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ไดแก (1) บัณฑิตที่ไดรับใบประกาศนียบัตร/

ใบประกาศเกียรติคุณดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ (2) รายวิชาที่สอน/จัดทำสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/บทเรียน

ออนไลน/คลังขอสอบ เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงานป 2563 อีกทั้งทบทวนโครงการ/กิจกรรม 

ใหรองรับกับสถานการณในปจจุบัน มีการดำเนินการแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำลังดำเนินการจัดทำโครงการ

ทบทวนยุทธศาสตรสำนักคอมพิวเตอร และแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวของ 

สวนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

  สำนักคอมพิวเตอรดำเนินการทบทวนแผนการใชจายงบประมาณ และติดตามผลการ

ดำเนินงานในแตละไตรมาส โดยการปรับแผนการดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรม และการใชจาย

งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายรายไตรมาสใหมากที่สุด 

  สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ  

  ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรดำเนินการขอเสนอใหมหาวิทยาลัยทำแผนขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีการสนับสนุนการใหทุนการเรียนออนไลน และสนับสนุนการ

จัดทำบทเรียนออนไลนเขาสูมาตรฐาน Thai Mooc โดยอยูในชวงการดำเนินการ 

 สวนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

สำนักคอมพิวเตอรดำเนินการนำรายงานผลบริหารความเสี่ยงประจำปงบประมาณ 2562             

ที่ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู ทบทวนปญหาและอุปสรรคที่สงผลใหมาตรการสำหรับการจัดการความเสี่ยงไม

ประสบความสำเร็จ  โดยมีการดำเนินงานดังน้ี 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปงบประมาณ 2562 ใหกับผูบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ และแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. ดำเนินการจัดทำแผนบริหาร

ความเสี่ยงประจำปงบประมาณ 2563  
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปงบประมาณที่แลวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของสำนักคอมพิวเตอร รวม 5 สวน และไดมีความเห็นแนบทาย เพื่อการพัฒนา แกไข ปรับปรุง

และตอยอดในทุกสวนของการประเมิน (สวนที่ 1 - 5) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักคอมพิวเตอรได

ดำเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด ความคิดเห็นดังกลาวอยางเปนระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา 

แกไข ปรับปรุงและตอยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกำหนดผูรับผิดชอบ และมีการประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม ครบถวนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซึ่งนอกจากจะเปนการ

พัฒนาการศึกษาตามพันธกิจสำนักคอมพิวเตอรใหดีข้ึนและแกไขปญหาตางๆ ไดแลว ยังทำใหวงจรการ

บริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณอีกดวย 

สวนในปงบประมาณตอไปควรมีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารองรับขอที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทำให

การดำเนินงานในสวนที่ 5 สมบูรณมากข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสำนักคอมพิวเตอร 

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             

สำนักคอมพิวเตอร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนคาคะแนน 

ใชผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักคอมพิวเตอร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 สวน เพื่อแปลงเปนคะแนน ดังน้ี 

1. จากสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ีสำนัก

คอมพิวเตอรไดรับมอบหมาย 

(คะแนนเต็ม 35 คะแนน)  พิจารณารอยละของตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย เทียบกับรอยละ 100  

รอยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ

ดำเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวา 

วิธีการคำนวณคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(เต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

37.50 (37.50/100) x 35.00 13.13 1.88 ควร

ปรับปรุง 

 

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) 
ผลการประเมิน 

37.50 47.19 3.00 1.50 ควรปรับปรุง 

        

จากสวนท่ี 2 (2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละ

ไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถคิดเปนคะแนนไดดังน้ี 

ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

1 21.74 5.74 (5.74/21.74) x 2.5 0.66 

2 49.60 9.52 (9.52/49.60) x 2.5 0.48 

3 74.05 39.27 (39.27/74.05) x 2.5 1.33 
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ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

4 94.58 47.19 (47.19/94.58) x 2.5 1.25 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส (เต็ม 10 คะแนน) 3.72 

ระดับคะแนน (เต็ม 5) คือ 1.86 ไดระดับควรปรบัปรุง 

จากสวนท่ี 2 (3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณารอยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จเทียบ

กับรอยละ 100 

จำนวนโครงการ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน เปาหมาย ดำเนินการ รอยละท่ีดำเนินการ วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

11 10 90.91 (90.91/100) x 10 9.09 4.55 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 

3.00 3.72 9.09 15.81 (15.81/30) x 5 2.64 พอใช 

 

3. จากสวนท่ี 3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สำนักคอมพิวเตอร 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา 5 มาตราสวน  

คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

คะแนนท่ีได (เต็ม 20 คะแนน) 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

4.14 (4.14/5) x 20 16.56 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 ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 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 ผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอรตาม

แผนยุทธศาสตรฯ ที่ไดรบัมอบหมาย (เต็ม 35 คะแนน) 

13.13 1.88 ควรปรับปรุง 

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณฯ (เต็ม 30 คะแนน) 

15.81 2.64 พอใช 

สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผูอำนวยการ (เต็ม 20 คะแนน) 

16.56 4.14 ดี 

สวนที่ 4 การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(เต็ม 10 คะแนน) 

8.00 4.00 ดี 

สวนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ 4.00 4.00 ดี 
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หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

คณะกรรมการฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(เต็ม 5 คะแนน) 

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 57.50 2.88 พอใช 

 

 

 

ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร 

ไดคะแนนรวม  57.50  คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคะแนน  2.88 คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช 

 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตาม

ตัวช้ีวัดในแตละประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสำนัก รวมทั้ง

กำกับดูแลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไว โดยสามารถปรับแผนตางๆ ไดทันทวงทกีบั

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีควรจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานของสำนักใหสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหมีผลงานโดดเดนย่ิงข้ึน 

2. ควรกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยใหสูงข้ึน สงเสริมและสนับสนุนใหนำเทคโนโลยี

มาปรับใชในงานทุกระดับ รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรของสำนักใหมีความรูและทักษะในการดำเนินงานของสำนัก 

3. ควรวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสำนักใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

โดยพิจารณาทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายในอยางรอบคอบรัดกุม

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว 
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