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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปี 2562 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามพันธกิจท่ีบัญญัติ 
ไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 มาตรา 49 และมาตรา 50 ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
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โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดท าแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  
ผู้ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ได้ข้อมูลอย่างกว้างขวางและเชื่อถือได้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
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คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที ่มีส่วนส าคัญต่อการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท ารายงานฉบับนี้  ขอขอบคุณอธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน บุคลากรและนักศึกษาในการให้ข้อมูล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนมหา
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รูปธรรมตอจ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแผน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

36 

ตารางท่ี 18   รอยละของทองถิ่น ชุมชนเมืองท่ีไดรับการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมตอ 
จ านวนทองถิ่น  ชุมชนเมืองตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

37 

ตารางท่ี 19 รอยละโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อ
จ านวนโครงการ  ตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

38 

ตารางท่ี 20 
  

จ านวนแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง  การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและศาสตรพระราชาของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถ 
จัดกิจกรรมบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ 

39 

ตารางท่ี 21 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 40 
ตารางท่ี 22 รอยละของผูเขารวมโครงการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน เผยแพรความ      

เปนไทย และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปญญาทองถิ่น  
ชุมชนเมืองตอจ านวนตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

41 

ตารางท่ี 23 รอยละโครงการท่ีเพิ่มมูลคาจากทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
เชิงวัฒนธรรม  ตอจ านวนโครงการตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

42 

ตารางท่ี 24   รอยละของโครงการท่ีด าเนินงานรวมกับเครือขายวัฒนธรรมตอจ านวน 
โครงการตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

43 

  
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562  ช 

 

สำรบัญตำรำง  (ต่อ) 
  หน้ำ 
   
ตารางท่ี 25 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 44 

ตารางท่ี 26   ผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (Integrity and Transparency  Assessment: ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

45 

ตารางท่ี 27 ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  

45 

ตารางท่ี 28 ผลการจัดอัน ดับมหาวิทยาลัยจากองคกรท่ียอมรับ (Webometrics)         
ปีการศึกษา 2561  

46 

ตารางท่ี 29 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 

46 

ตารางท่ี 30 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 

47 

ตารางท่ี 31   รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

47 

ตารางท่ี 32   รอยละของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

48 

ตารางท่ี 33 รอยละของรายไดจากสิทธิประโยชนและรายไดอื่นท่ีเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

49 

ตารางท่ี 34   ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

50 

ตารางท่ี 35   ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

52 

ตารางท่ี 36 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

53 

ตารางท่ี 37   สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 54 
ตารางท่ี 38   สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

56 

  
 
 
 
 
 

 



ซ  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562 

 

สำรบัญตำรำง  (ต่อ) 
  หน้ำ 
   
ตารางท่ี 39 ผลการประเมินผลงานของอธิการบดีด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแลให้มี 

การปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
58 

ตารางท่ี 40   จ านวนและร้อยละของการด าเนินการตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย 59 
ตารางท่ี 41   ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
60 

ตารางท่ี 42   ผลการประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของอธิการบดี  64 
ตารางท่ี 43   ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี  65 

ตารางท่ี 44   ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าของอธิการบดี  65 
ตารางท่ี 45   ผลการประเมินผลระดับความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัยของอธิการบดี  
66 

ตารางท่ี 46 ผลการประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ คณบดี
และผู้อ านวยการ/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน 

67 

ตารางท่ี 47   ผลการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี และ
หัวหน้าหน่วยงานท่ี  เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

68 

ตารางท่ี 48 ผลการประเมินผลคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าของคณบดี และ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

69 

ตารางท่ี 49 ผลการประเมินผลระดับผลสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

70 

ตารางท่ี 50 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจ าแนก
ตามคณะและหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

71 

ตารางท่ี 51 สรุปผลการประเมินผลคณบดี และหัวหน้างานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

72 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562  ฌ 

 

ภำคผนวก 
 
 หน้ำ 
  
ภำคผนวก ก  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
                  ของมหาวิทยาลัย และค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
                  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

85 

ภำคผนวก ข  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 99 
ภำคผนวก ค  ประเด็น และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
                  อธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ                         

เทียบเท่าคณะ 

121 

ภำคผนวก ง  รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดบางตัวชี้วัด 137 
ภำคผนวก จ  ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
                  มหาวิทยาลัยประจ าปี 2562 

151 

  



ญ  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562 

 

บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร  
 
1. ควำมเป็นมำ  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบุในหมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่ ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และก าหนดอ านาจหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการดังกล่าวตามความในมาตรา 50 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย 
ซึ่งครอบคลุมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ท้ังนี้ การประเมิน 
ผลงานของคณบดี ตามรายละเอียดในพระราชบัญญัติดังกล่าว หมวด 2 การด าเนินการตามความในมาตรา 
39 การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
และให้น าบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุในข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมี  
ฐานะเทียบเท่าคณะ และ ข้อ 6 ระบุให้คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ี 10/2559 เมื่อวันท่ี  
5 กันยายน 2559 โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรวบรวม 
ข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท าเป็นรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562  เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ท้ังนี้ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นข้อมูล 
เชิงสารสนเทศท่ีส าคัญในการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
ท าให้ทราบจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานสามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวไปวางแผนการด าเนินงาน และเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อไป  
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2. กำรด ำเนินงำน 
   การติดตาม ตรวจสอบและประเม ินผลงานของมหาว ิทยาลัยราชภ ัฏจันทรเกษม  
ประจ าปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลส าเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี 
และคณบดีและหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน
ในรอบป ีที ่ผ ่านมา และเพื ่อ เสนอแนะแนวทางในการพ ัฒนามหาวิทยาล ัยราชภ ัฏจันทรเกษม  
การด าเนินงานใช้ว ิธีการวิเคราะห์เอกสารที่เกี ่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาและบุคลากร  
ของมหาวิทยาลัยโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้เกี ่ยวข้อง  
แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ตามว ัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบและ  
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
                    การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ประจ าปี 2562 ใช้เครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
                    (1) รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                    (2) รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการด าเนินงานการตรวจสอบการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยด าเนินการได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง รายงานการตรวจสอบ
การเงินและบัญชี รายงานการตรวจสอบการจัดการทรัพย์สิน  รายงานการปฏิบั ติตามกฎ ระเบียบ  
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง  ๆ รายงานการตรวจสอบภายใน 
รายงานการควบคุมภายใน และรายงานการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
                    (3) รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่ งก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 20 ตัวช้ีวัด  
ตามกรอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 จาก 
ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ตามรายการท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการประเมินท่ีก าหนด 
                   (4) สัมภาษณ์ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในประเด็นเกี่ ยวกับการถ่ายทอดนโยบาย  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการด าเนินงาน 
และการพัฒนาในปีท่ีผ่านมา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ   
                     (5)  รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารและ 
ภาวะผู้น า ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และด้านการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลจากผู้บริหาร (อธิการบดี คณบดี และหั วหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมี 
ฐานะเทียบเท่าคณะ) จ านวน 14 คน 
                 (6) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ 
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้านธรรมาภิบาล   
การปฏิบั ติตามกฎหมายและการประกัน คุณภาพ และด้านระบบบริหารและการพัฒนาบุคลากร   
จากบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จ านวน 486 คน  
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      (7) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึ งพอใจของนักศึกษาท่ีมี 
ต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้านธรรมาภิบาล    
การปฏิบั ติตามกฎหมาย และการประกันคุณภาพ และด้านระบบบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
จากนักศึกษาท่ีสุ่มตัวอย่างจากคณะต่าง ๆ จ านวน 1,065 คน 
 
3. ผลกำรด ำเนินงำน 
    3.1 ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
     3.1.1 ผลการติดตามการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  มหาวิทย าลัยมีการเบิก จ่ายงบประมาณประจ าปี  พ .ศ.2562 สรุป ได้  
ดังนี้  มหาวิทยาลัยมีการเบิก จ่ายงบประมาณรวมได้ร้อยละ  90.46 ซึ่ งต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด  
ส่วนงบประมาณแผ่นดินมีการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 92.50 ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีรัฐบาลก าหนด และงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนมีการเบิก จ่ายร้อยละ 83.58 สูงกว่าเกณฑ์ ท่ี รัฐบาลก าหนด ส าหรับงบประมาณ 
เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 83.87 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก   
        3.1.2 ผลการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่ งทางวิชาการ การวิจัย การสร้างผลงาน 
ทางวิชาการ  สรุปได้ ดังนี้ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์จากจ านวนอาจารย์ท้ังหมด 371 คน  
มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 29.65 ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 261 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.35   
            3.1.3 ผลการตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
                   (1) ผลประเมินการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ระบบควบคุมภายในท่ีมหาวิทยาลัยฯ ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีความเหมาะสม  แต่ยังมีจุดอ่อนในกิจกรรมการควบคุมภายในบางประเด็น 
ท่ีต้องปรับปรุง โดยสาเหตุของจุดอ่อนดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีใช้อยู่เดิมไม่เพียงพอ
เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยฯ 
มีการทบทวนยุทธศาสตร์ ปรับปรุงอาคารส านักงานและสถานท่ีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ  
ตัดสินใจ (MIS) ฯลฯ ในประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมในการควบคุม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจท าให้กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  
                   (2) ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จากการติดตาม 
การด าเนินงานแผนการบริหารความเส่ียงฯ รอบ 12 เดือน พบว่า ความเส่ียงของมหาวิทยาลัย จ านวน  
8 ประเด็น มีประเด็นความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงลดลง จ านวน 7 ประเด็นอย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 
2562 มีระดับความเส่ียงยังไม่ลดลง จ านวน 1 ประเด็น คือ ความเส่ียงด้านจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง ซึ่งปัจจัย
เส่ียงส่วนใหญ่มาจากปัจจัยภายนอก คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพิจารณาและมอบนโยบายในการบริหารความเส่ียงในปีงบประมาณถัดไป  
                  (3) ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีน าเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมพบว่าโดยท่ัวไปหน่วยงานภายในมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  
กับการด าเนินงานซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงในการด าเนินงานในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ แต่เนื่องจาก
ปัจจัยต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงของนโยบายการปฏิบัติงาน การหมุนเวียน  
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ของบุคลากร การน าระบบการบริหาร เพื่อการตัดสินใจมาใช้ อาจท าให้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่เดิม  
ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์อันจะน าไปสู่จุดอ่อนของการควบคุมภายใน โดยอธิการบดี 
ได้ส่ังการให้หน่วยรับตรวจมีการทบทวนการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่  
และให้ค านึงถึงผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นส าคัญ 

ส าหรับการรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน การเบิกจ่าย 
และการควบคุมสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ 2562 พบว่ามหาวิทยาลัยมีระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงในทุกระดับ แต่ยังพบจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืม  
และการควบคุมสินทรัพย์ 
     3.1.4  ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลการประเมินโดยรวม 
อยู่ในระดับดี มีระดับความส าเร็จ 87.40 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  
        3.1.4.1 ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับ 
การพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี  21 มีตัวช้ีวัดท้ังหมดจ านวน 3 ตัวช้ีวัด  
ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 1 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัด 3 จ านวนผลงานของบัณฑิต นักศึกษา ท่ีไดรับ 
การยกยอง เชิดชูเกียรติ  ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับสากล ดานคุณธรรม วิชาการ วิชาชีพ 
ตามอัตลักษณบัณฑิตจันทรเกษม ระดับดีจ านวน 2 ตัวช้ีวัด คือ 1) ตัวช้ีวัด 1 รอยละความพึงพอใจของ 
นายจาง ผูประกอบการ ท่ีมีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในดานทักษะในศตวรรษท่ี 21  
และคุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม 2) รอยละการไดงานท าภายในระยะเวลา 1 ปของผูส าเร็จการศึกษา  
ผลการประเมนิโดยรวมของยุทธศาสตร์ท่ี 1 อยู่ในระดับดี มีระดับความส าเร็จ ร้อยละ 93.00 
              3.1.4.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับ 
ดีมาก 2 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัด 4 ร้อยละของผลงานการวิจัย  งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีมุ่ งเน้น 
การพัฒนาท้องถิ่น ชุนชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ 
นักวิจัยประจ า ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อจ านวนงานวิจัย 
ตามแผน และอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 1 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัด 5 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีน าไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม ต่อจ านวนงานวิจัยตามแผน ผลการประเมินผลโดยรวมของยุทธศาสตร์ท่ี 2 อยู่ในระดับดี  
มีระดับความส าเร็จ ร้อยละ 80.20 
     3.1.4.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” มี 4 ตัวช้ีวัด ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 4 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัด 7 รอยละของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมตอจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผน 
ตัวชี้วัด 8 รอยละของทองถิ่น ชุมชนเมืองท่ีไดรับการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมตอจ านวนทองถิ่นชุมชนเมือง
ตามแผน ตัวช้ีวัด 9 รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตอจ านวน 
โครงการตามแผน และ ตัวช้ีวัด 10 จ านวนแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและศาสตรพระราชาของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  
ผลการประเมินผลโดยรวมของยุทธศาสตร์ท่ี 3 อยู่ในระดับดีมาก มีระดับความส าเร็จร้อยละ  100.00  
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              3.1.4.4 ยุทธศาสตร์ ท่ี  4 การอนุรักษ์  ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง มี  3 ตัวช้ีวัด ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวช้ีวัด คือ คือ  
ตัวช้ีวัด 11 รอยละของผูเขารวมโครงการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน  เผยแพรความเปนไทย และ 
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปญญา ทองถิ่น  ชุมชนเมือง ตอจ านวนตามแผน  และ 
ตัวช้ีวัด 13 รอยละของโครงการท่ีด าเนินงานรวมกับเครือขายวัฒนธรรมตอจ านวนโครงการตามแผน  
ส่วนตัวช้ีวัด ท่ี ได้ระดับดี คือ ตัว ช้ีวัด 12 รอยละของโครงการท่ี เพิ่ มมูลคาจากทุนทางวัฒนธรรม 
และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมตอจ านวนโครงการตามแผน  ผลการประเมินผลโดยรวมของ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อยู่ในระดับดีมาก มีระดับความส าเร็จร้อยละ 96.60  
            3.1.4.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา มีตัวช้ีวัดท้ังหมด 7 ตัว ช้ีวัด มีผลการประเมินผล 
อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัด 14 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสของ
มหาวิทยาลัย (Integrity and Transparency  Assessment: ITA) ตัวช้ีวัด 15 ผลการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และตัวช้ีวัด 18 รอยละของบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ตัวช้ีวัดท่ีอยู่ในระดับดีมี 2 ตัวช้ีวัด คือ  
ตัวช้ีวัด 17 รอยละความพึงพอใจของ ผูมีสวนได้สวนเสียตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย  
และตัวช้ีวัด 20 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดท่ีอยู่ ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนมี 2 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัด 16 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
จากองคกรท่ียอมรับ (Webometrics) และตัวช้ีวัด 19 รอยละของรายไดจากสิทธิประโยชนและรายไดอื่น 
ท่ีเพิ่มขึ้น ผลการประเมินผลโดยรวมของยุทธศาสตร์ท่ี 5 อยู่ในระดับพอใช้ มีระดับความส าเร็จร้อยละ 66.80 
       3.1.5 ผลการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ผลการประเมิน พบว่า   
            3.1.5.1 การถ่ายทอด และก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
            3.1.5.2 การน านโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของอธิการบดี  
ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
            3.1.5.3 ผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ผลการประเมินผล 
อยู่ในระดับดีมาก 
            3.1.5.4 ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 
            3.1.5.5 คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาวะผู้น า ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 
                          3.1.5.6 ความสัมฤทธิ์ผลของการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินผล
อยู่ในระดับดี 
            3.1.5.7 ผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณบดี  และหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี
มาก 8 คณะ/หน่วยงาน อยู่ในระดับดี 4 คณะ/หน่วยงาน 
         3.1.5.8 ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก  
5 คณะ/หน่วยงาน  อยู่ในระดับดี 7 คณะ/หน่วยงาน 
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         3.1.5.9 คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก  
2 คณะ/หน่วยงาน  อยู่ในระดับดี 10 คณะ/หน่วยงาน 
         3.1.5.10 ความสัมฤทธิ์ผลของการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลการประเมิน ผลอยู่ในระดับ ดีมาก 2 คณะ/หน่วยงาน  อยู่ในระดับดี 10 คณะ/หน่วยงาน 
 
3.2 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 

   จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม ตามตามตัวช้ีวัดต่าง ๆ และผลจากการประเมินผลอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าหน่วยงาน 
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พบจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 
   3.2.1 จุดเด่น 
     3.2.1.1  ผลงานของมหาวิทยาลัย 
      (1) นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลงาน 
เป็นท่ีได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ มีจ านวนรวมกัน 31 ผลงาน 
ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
      (2) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี ตีพิ มพ์ เผยแพร่ 
ในระดับชาติ นานาชาติเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในภาพรวมมีผลการประเมินผล 
ในระดับดีมาก 
      (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับการพัฒนา 
อย่างเป็นรูปธรรมเมื่ อเทียบกับจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในแผนคิดเป็น  
ร้อยละ 83.6 ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
      (4) จ านวนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และศาสตร์พระราชาของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ มีจ านวน  
เกินเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผน ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
      (5) มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จในการจัดโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม  
สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทย และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนเมือง 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
    (6) โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทย และความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรม ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง มีผู้เข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมายท่ีก าหนด รวมท้ังโครงการท่ี
ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมก็มีครบตามเป้าหมาย ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
    (7) ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย รวมท้ังผลการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย จากองค์กรท่ียอมรับอยู่ในระดับดีมาก 
    (8) บุคลากรของมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ใน 
คณะและหน่วยงาน ต่าง ๆ รวม 21 หน่วยงานได้รับการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 มากเกือบครบถ้วน 
ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
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   (9) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
จันทรเกษม ประจ าปี 2561 มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยรวม 10 ข้อ มหาวิทยาลัยได้มี  
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวครบทุกข้อ ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
   (10) ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยมีรายได้จากสิทธิประโยชน์และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น
จาก ปี 2560 ร้อยละ 7.63 ผลการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
     3.2.1.2  ผลงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
      (1) อธิการบดีมีผลงานในด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแลให้ปฏิบัติตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย การก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและ  
มติสภามหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และคุณลักษณะของผู้บริหาร   
ท้ังสามด้านมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
      (2) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 8 คณะ/หน่วยงาน มีผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 
                         (3) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 5 คณะ/หน่วยงาน มีผล
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดีมาก 
                         (4) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 2 คณะ/หน่วยงาน มีผล 
การประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าอยู่ในระดับดีมาก 
           (5) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 2 คณะ/หน่วยงาน มีผล 
การประเมินผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก 
 
   3.2.2 จุดที่ควรพัฒนำ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลงานในปี 2562 จ านวนสองตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินผล 
อยู่ในระดับพอใช้และต่ ากว่า ซึ่งควรได้รับการพัฒนาดังนี้   
                     (1) การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยยังเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ท่ีรัฐบาลก าหนดท้ังงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้  และงบประมาณรวม และ 
เมื่อเทียบกับการเบิกจ่ายในสองปีท่ีผ่านมา งบประมาณแผ่นดินมีการเบิกจ่ายต่ ากว่าปี 2561 
          (2) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง  
และการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
มีสัดส่วนน้อย เมื่อเทียบกับงานวิจัยท้ังหมด และงานวิจัยตามแผน 
                     (3) มหาวิทยาลัยมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองค์กรท่ียอมรับ (Webometrics)  
และมีรายได้จากสิทธิประโยชน์และรายอื่นท่ีเพิ่มขึ้นน้อยมาก ท้ังสองเรื่องมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับ 
ท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
       (4) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ของคณะต่าง ๆ จ านวน 5 คณะจาก 8 คณะ มีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ 
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4. ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำม  ตรวจสอบและกำรประเมินผล 

4.1  เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้  
ก. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 

              (1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการควรด าเนินการตามแผนงานท่ีต้ังไว้ 
             (2) หน่วยงานควรเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 
เพื่อให้การเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลา โดยควรมีการเร่งรัดเตรียมการในการจัดซื้อ จัดจ้างทันท่ีมี
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของรัฐสภา 
              (3) มหาวิทยาลัยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากปีงบประมาณ
ท่ีผ่านมา ท้ังนี้ควรมีการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัย 
             (4) มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านงานวิจัย 
เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างต่ าติดต่อกันหลายปี 

ข. แนวทางการแก้ไขการด าเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ    
             (1) กองนโยบายและแผนควรลงพื้นท่ีเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการด าเนินโครงการ
ของหน่วยงาน  
             (2) หน่วยงานด าเนินการเร่งรัดการด าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็ว
ขึ้นเพื่อให้ทันทุกรอบไตรมาส 
             (3) จัดท ารายงานการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี โดยจ าแนก 
แหล่งงบประมาณ วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณท่ีเพิ่มขึ้นและลดลง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 
             (4) ควรวิเคราะห์ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย  เพื่อหาสาเหตุและ 
มีมาตรการเร่งรัดอย่างเหมาะสม 

4.2  เรื่องการตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
              ก. ข้อเสนอแนะด้านการสอบทานระบบควบคุมภายในและแผนการบริหารความเส่ียง 

      ข้อเสนอแนะด้านการสอบทานระบบควบคุมภายใน : จากภาพรวมพบว่ามหาวิทยาลัยมี
การด าเนินงานตามกรอบการควบคุมภายในสากลและเป็นไปตามหลักการของหน่วยงานภาครัฐ  
แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มี 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานภายในอย่างต่อเนื่อง  รวมท้ัง ผู้บริหารได้ปรับเปล่ียน
นโยบายการด าเนินงานในบางเรื่องเพื่อให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเพื่อให้การด าเนินงาน  
ด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการส่ือสารและ 
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้กับทุกฝ่ายเพื่อให้มีความเหมาะสม  
กับการเปล่ียนแปลงและลดผลกระทบท่ีสร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นไปท่ีการก ากับ  
ติดตาม โดยฝ่ายบริหารให้มากยิ่งขึ้น  

   ข้อเสนอแนะด้านการสอบทานแผนการบริหารความเส่ียง  : มหาวิทยาลัยมีการ
ด าเนินการตามกรอบการบริหารความเส่ียง รวมท้ังผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารความเส่ียงดังกล่าว 
โดยมีความเข้าใจในประเด็นความเส่ียงร่วมกันต้ังแต่ผู้บริหารในระดับสูงจนกระท่ังระดับปฏิบัติการ  
รวมท้ัง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมาจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจึงท าให้มั่นใจ  
อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นไปอย่างระมัดระวังและ  
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เหมาะสมแล้ว แต่ยังคงต้องค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายในให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นข้อจ ากัด 
ท่ีส าคัญในการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากปัจจัยเส่ียงดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอก  
การบริหารความเส่ียงควรมีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้อย่างทันต่อสถานการณ์ หรือมหาวิทยาลัย  
อาจต้องท าความร่วมมือในการส่งหนังสือเกี่ยวกับการให้โควตาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายในช่วงเทอม 1 โดย
ระบุจ านวนท่ีรับ สาขา เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการได้ท่ีเรียนต่อมากยิ่งขึ้น  

             ข. ข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบภายในของระบบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
                         มหาวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมท้ัง ผู้บริหารได้น าผลการตรวจสอบภายใน 
ไปใช้ประโยชน์โดยมีการส่ังการไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้น ผู้ตรวจสอบภายใน  
ยังได้ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะท่ีอธิการบดีส่ังการด้วย ในประเด็นนี้ถือว่า 
มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งในเรื่องของการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบภายใน  
ให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น ดังนั้น การด าเนินงานต่าง ๆ จึงควรยึดหลักปฏิบัติตามระบบ  
การควบคุมภายในท่ีดี รวมท้ัง ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ต้องช่วยกันพิจารณาถึงปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและน าเสนอแนวทางแก้ไข  
ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการพัฒนาคุณภาพงานโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  

4.3  เรื่องการเข้าสู่ต าแหน่ งทางวิชาการ การวิ จัย การสร้างผลงานทางวิชาการฃมี
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 

 (1) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้แต่ละคณะก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการทุกคน
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่ อให้สามารถเข้าสู่ต าแหน่ ง 
ทางวิชาการได้อย่างน้อยตามท่ีก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหาร 
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย   

 (2) คณะและมหาวิทยาลัย ควรมีกลไกในการสนับสนุนและเร่งรัดการสร้างและ  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัย และเพื่อให้เป็นไปตาม               
พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี 10 และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมอยู่ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ี (Area-Based and Community) 

4.4 เรื่องการลดลงอย่างต่อเนื่องของจ านวนนักศึกษา และรายได้ของมหาวิทยาลัย          
มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 

(1) จ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้ังปกติและระยะส้ัน 
รวมท้ังการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่ างมากได้อย่างเหมาะสม  
และปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ในการรับนักศึกษา การดูแลนักศึกษาระหว่างการศึกษา การสร้างภาพลักษณ์  
การใช้นวัตกรรมใหม่ การใช้เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีช่ือเสียง เป็นต้น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย การเพิ่ม
หลักสูตรท่ีร่วมมือกับผู้ประกอบการ และหลักสูตรระยะส้ัน ท้ังในระบบ online และ ระบบ off line รวมถึง
การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดให้มากขึ้น 

(2) จากผลการเปรียบเทียบรายได้จากสิทธิประโยชน์กับปีท่ีผ่านมาของมหาวิทยาลัย  
พบว่า มีรายได้ลดไป 5,280,703 ล้านบาท ซึ่งเป็นแนวโน้มท่ีต้องระมัดระวัง และผลจากจ านวนนักศึกษา
ลดลงอีก ย่อมมีผลกระทบต่อระบบงบประมาณ จึงควรมีการวิเคราะห์ระบบการเงิน หาความสมดุล  
ทางการเงิน และปรับแก้ไขรวมทั้งการป้องกันในอนาคต   
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4.5 เรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
(1) ความท้าทายในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จากองค์กรท่ียอมรับ (Webometrics) 

ปีงบประมาณ 2562 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จึงควรพิจารณาเร่งด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการ  
ก าหนดเป้าหมายระยะยาว  และแนวทางการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
                      (2) ระบบเทคโนโลยีจะมีความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต การพัฒนา
เครือข่าย ระบบไวไฟ  (WiFi) การจัดระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมเครือข่าย และน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการให้การบริหาร การบริการ ในระบบ E- service ส่งถึงบ้าน ท่ีท างานด้วยความรวดเร็ว รวมถึงการ 
ลดกระดาษ ในงานธุรการให้มากขึ้น (Paperless System) จึงมีความจ าเป็น 

ท้ังนี้  เทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญ  
ในการส่ือสาร การจัดการเรียนการสอน  การบริหาร และการสนับสนุนการบริการ โดยเฉพาะในช่วง  
โควิด-19 แพร่ระบาด ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 67.60)  
จึงควรวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยอะไรท่ีมีผลเช่นนั้น และควรเร่งด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
                      (3) เนื่องจากโควิด-19 ยังแพร่ระบาดอยู่ ท่ัวโลกและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
สังคม ส่ิงแวดล้อม  และวิถี ชีวิต การดูแลสุขภาพของบุคลากร การปรับวิธี ท างาน ในชีวิตวิถี ใหม่  
(New Normal) ท่ีจ าเป็น ท่ี ต้องออกแบบการบริหาร และการท างาน ท่ี เหมาะสมกับสถานการณ์  
ให้มีความสามารถฟื้นตัว (Resilience) ฉับไว (Agile) ท้ังในปัจจุบัน และอนาคต 
                     (4) การผลิตและพัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เป็นจุด เด่นและ 
เป้าหมายหลักท่ีสังคมคาดหวัง จึงควรให้ความส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานให้ เห็น  
ผลงานเชิงประจักษ์มากข้ึน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบุในหมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
แต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าว 
ตามความในมาตรา 50 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ซึ่งครอบคลุมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
เกี่ ยวกับการปฏิบั ติหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ท้ังนี้  การประเมินผลงานของคณบดี  
ตามรายละเอียดในพระราชบัญญัติดังกล่าว หมวด 2 การด าเนินการตามความในมาตรา 39 การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น า
บทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุในข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ท่ีมีฐานะ  
เทียบเท่าคณะ และ ข้อ 6 ระบุให้คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ี 10/2559 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2559 
โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจ าปี 2562 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562          
เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูลตามเกณฑ์ 
การประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท าเป็นรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562  เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยาชภัฏ
จันทรเกษมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท้ังนี้ ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศท่ีส าคัญในการประเมินสถานภาพ
ของมหาวิทยาลัยจากผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาท าให้ทราบจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนการด าเนินงาน และเป็นแนวทางส าคัญ 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อไป  
 



 

2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
   (1) เพื่อประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อธิการบดี 

คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

   (2) เพื่อติดตามการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และการปฏิบัติราชการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

   (3) เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน และการ 
ตรวจสอบภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

   (4) เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2561 

   (5) เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 
1.3 วิธีด ำเนินกำร 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการภายใต้หลักการและ
ขอบข่ายการด าเนินการดังนี้ 

       1.3.1 กำรติดตำม 
                 การติดตามการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การวิจัย การสร้างผลงาน
ทางวิชาการ 
 

       1.3.2 กำรตรวจสอบ 
                    การตรวจสอบด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดในมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย การบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน    
การตรวจสอบภายนอก 

 
     1.3.3 กำรประเมินผลงำน 

   การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม มีขอบเขตและแนวทาง  
การประเมินผล ดังนี้ 
       1.3.3.1 กำรประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในด้ำนประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม จะประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนตำมยุทธศำสตร์ของ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศำสตร์ที่  1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
     เป้ำประสงค์  

(1) บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  
(2) บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะที่สอดคลองกับคุณลักษณะ 

บัณฑิตจันทรเกษม  
(3) บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

ความตองการตลาดแรงงาน 
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          ยุทธศำสตร์ที่  2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
          เป้ำประสงค์  

(1) มหาวิทยาลัยมีผลงาน การวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนา 
ทองถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

(2)  ท้องถิ่น ชุมชนเมือง คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาจากการวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

(3)   การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสามารถบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
อยางเปนรูปธรรม 

 
        ยุทธศำสตร์ที่  3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
       เป้ำประสงค ์

(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติ             
บนฐานความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย  

(2) ท้องถิ่นและชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างยั่งยืน 
(3) พันธกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการ สนับสนุน และส่งเสริมการบริการ

วิชาการตามพื้นท่ีเป้าหมายและประเด็นการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับการปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
(Reprofiling) 

(4) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
      ยุทธศำสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ชุมชนเมือง 
     เป้ำประสงค์  

(1) ภูมิปญญาทองถิ่นและชุมชนเมือง ไดรับการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน เผยแพร                  
ความเปนไทย และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม  

(2) ทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมได้รับการเพิ่มมูลค่า 
(3) ท้องถิ่น ชุมชนเมือง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ 

ความเป็นไทยและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 

       ยุทธศำสตร์ที่  5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลัก              
ธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 
        เป้ำประสงค์  

(1) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน
การศึกษาท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  

(2) มหาวิทยาลัยมีโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความพรอมสอดคลอง 
กับโลกศตวรรษท่ี 21  
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(3) บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้พร้อมรับศตวรรษท่ี 21 
(4) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพยสิน ท่ีมีประสิทธิภาพ  

และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 
(5) มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

บริหารงาน (SMART CRU) 
 

                     1.3.3.2  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี โดยจะประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
6 ด้ำน ดังนี้ 

(1) ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารจัดการ 
(2)  นโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2561 
(3)  ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
(4)  ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(5)  คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
(6)  ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 
  1.3.3.3  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี และผู้อ ำนวยกำร ศูนย์ ส ำนัก 
สถำบัน หรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ โดยจะประเมินผลกำรปฏิบัติงำน        
4 ด้ำน ดังนี้ 

(1) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(2) ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(3) คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
(4) ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย คณบดี 

ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ท่ีได้รับ 
การประเมินผลงานการปฏิบัติงาน  ได้แก่ 
                               (1) คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 
 (2) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
 (3) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      
 (4) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     
  (5) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 (6) คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
  (7) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 (8) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 (9) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (10) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 (11) ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
 (12) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 (13) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
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1.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 
                    การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 
2562  ใช้เครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
                    (1) รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                    (2) รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการด าเนินงานการตรวจสอบการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยด าเนินการ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง รายงานการตรวจสอบ
การเงินและบัญชี รายงานการตรวจสอบการจัดการทรัพย์ สิน  รายงานการปฏิบั ติตามกฎ ระเบียบ  
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง  ๆ รายงานการตรวจสอบภายใน  
รายงานการควบคุมภายใน และรายงานการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
                    (3) รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่ งก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 20 ตัวช้ีวัด  
ตามกรอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 25 62 จาก 
ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ตามรายการท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการประเมินท่ีก าหนด 
                   (4 ) สัมภาษณ์ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในประเด็นเกี่ ยวกับการถ่ายทอดนโยบาย  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการด าเนินงาน  
และการพัฒนาในปีที่ผ่านมา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ   
                       (5)  รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นเกี่ ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารและ 
ภาวะผู้น า ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และด้านการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลจากผู้บริหาร (อธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ) จ านวน 13 คน 
                   (6) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึงพอใจของบุคลากรที่ม ีต ่อ 
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้านธรรมาภิบาล   
การปฏิบัติตามกฎหมายและการประกันคุณภาพ และด้านระบบบริหารและการพัฒนาบุคลากร จากบุคลากร
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จ านวน 486 คน  
       (7) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่ม ีต ่อ  
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและ วัฒนธรรม ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้านธรรมาภิบาล 
การปฏิบัต ิตามกฎหมาย และการประกันคุณภาพ และด้านระบบบริหารและการพ ัฒนาบุคลากร  
จากนักศึกษาท่ีสุ่มตัวอย่างจากคณะต่าง ๆ จ านวน 1,065  คน 
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1.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
                   (1) ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content- Analysis) 
และประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                   (2 ) ข้อมูล ท่ี ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ใช้วิธีวิ เคราะห์ เนื้ อหาและประเมิน ผล 
โดยวิธีให้คะแนนตามสาระท่ีปรากฏในบทสัมภาษณ์ น าคะแนนท่ีได้จากผู้ประเมินผลมาเฉล่ียโดยการ 
ถ่วงน้ าหนักตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                   (3) ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน น ามาหาค่าเฉล่ียตามประเด็น  
ตัวช้ีวัด และจ าแนกตามกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล และเฉล่ียโดยการถ่วงน้ าหนักตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ส่วนข้อมูล 
จากแบบสอบถามนักศึกษา น ามาหาค่าเฉล่ียตามประเด็นตัวช้ีวัด และจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  และ 
ประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                      (4) ระดับความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ ใช้วิธีแปลงคะแนนเฉล่ียของแต่ละยุทธศาสตร์ 
ให้เป็นร้อยละ โดยเทียบตามเกณฑ์ 5 คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 

 
1.6  กำรให้คะแนน กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแปลควำมหมำยผลกำรวิเครำะห์ และกำรประเมินผล 
        การให้คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมาแปลความหมายตามเกณฑ์ที ่ก าหนด จะแตกต่างกันไปตามลักษณะประเภทของตัวชี้ว ัด  
แต่ละตัว โดยแบ่งระดับการประเมินผลเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 
  (1) ตัวช้ีวัดท่ีตรงกับตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใช้วิธีการ 
ให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินผลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
         (2) ตัวช้ีวัดท่ีผลการวัดเป็นร้อยละ ใช้วิธีเปล่ียนค่าร้อยละเป็นคะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
(ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดมีเกณฑ์ท่ีต่างกัน) โดยก าหนดคะแนนเป็น 1 – 5 คะแนน แล้วประเมินผลตามคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนน ผลกำรประเมินผล 
5 ดีมาก 
4 ดี 
3 พอใช้ 
2 ต้องปรับปรุง 
1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

           (3) ตัวช้ีวัดท่ีให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประเมินผลโดยใช้ค่าเฉล่ีย 
ของคะแนน มาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมินผล 
4.51 – 5.00   ดีมาก 
3.51 – 4.50   ดี 
2.51 – 3.50   พอใช้ 
1.51 – 2.50   ต้องปรับปรุง 
1.00 – 1.50   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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  รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นการประเมินผล ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การให้คะแนน เกณฑ์การประเมินผล แสดงไว้ในภาคผนวก ค 
 
1.7  ระยะเวลำกำรประเมินผล 
  รอบระยะเวลาการประเมินผลและเก็บข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง  
30 กันยายน 2562) และปีการศึกษา 2561 (1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562) ขึ้นอยู่กับประเภท 
ของข้อมูลและตัวชี้วัด ประเด็นที่น ามาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล กล่าวคือ ด้าน 
การจัดการศึกษาใช้ข้อมูลตามปีการศึกษา ด้านงบประมาณ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และ 
ตัว ชี ้ว ัด  ใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณ และข้อมูลการด าเนินงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
ศูนย์ ส านัก สถาบันหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ใช้ข้อมูลตามปีปฏิทิน  
2562 (1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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บทที่ 2 
ผลกำรติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนนิงำนของมหำวทิยำลยั 

 

  ผลการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้     
  ส่วนท่ี 1  ผลการติดตามการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 ส่วนท่ี 2 ผลการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ 
 ส่วนท่ี 3  ผลการตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางท่ีก าหนด 
ในมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย  
การบริหารความเส่ียง  การตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบภายนอก   
 
ส่วนที่ 1  ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรเบิกจ่ำย 
            งบประมำณ 

                 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัย รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม  
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรวมของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 
งบประมำณรวม 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รำยจ่ำยภำพรวม 

1 
ได้รับจัดสรร 460,285,955.15 225,911,815.00 686,197,770.15 
เบิกจ่ายจริง 441,767,674.00 188,100,326.00 630,202,424.80 

ร้อยละ 95.98 83.26 91.84 

2 
ได้รับจัดสรร 7,865,430.00 - 7,865,430.00 
เบิกจ่ายจริง 3,233,820.38 - 3,233,820.38 

ร้อยละ 41.11 - 41.11 

3 
ได้รับจัดสรร 37,328,530.00 - 37,328,530.00 
เบิกจ่ายจริง 32,735,594.76 - 32,735,594.76 

ร้อยละ 87.70 - 87.70 

4 
ได้รับจัดสรร 4,537,422.53 13,700.00 4,551,122.53 
เบิกจ่ายจริง 3,567,701.51 13,700.00 3,581,401.51 

ร้อยละ 78.63 100.00 78.69 

5 
ได้รับจัดสรร 46,687,483.32 3,166,064.00 49,853,547.32 
เบิกจ่ายจริง 40,218,244.55 1,223,410.50 41,107,230.55 

ร้อยละ 86.14 38.64 82.46 
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ยุทธศำสตร์ที่ 
งบประมำณรวม 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รำยจ่ำยภำพรวม 

รวมทุกยุทธศำสตร์ 
ได้รับจัดสรร 556,704,821.00 229,091,579.00 785,796,400.00 

เบิกจ่ำย 521,523,035.20 189,337,436.50 710,860,472.00 
ร้อยละ 93.68 82.65 90.46 

 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรวมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการ 
เบิกจ่ายงบประมาณมากที่ส ุดซึ ่งเบิกจ่ายร้อยละ 91.84 รองลงมายุทธศาสตร์ที ่ 3 เบิกจ่ายร้อยละ  
87.70 การเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เบิกจ่ายได้น้อยที่สุดคือร้อยละ 41.11 เมื ่อรวมทุกยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายร้อยละ 90.46 ซึ ่งต่ ากว่าเป้าหมายรวม (ร้อยละ 96.00) ส าหรับการเบิกจ่าย  
ลงทุน มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายร้อยละ 82.65 ซึ ่งต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 88.00) และการเบิกจ่าย 
รายจ่ายประจ า มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายร้อยละ 93.68 ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 98.36)  

 
ตำรำงที่ 2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 
งบประมำณแผ่นดิน 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รำยจ่ำยภำพรวม 

1 
ได้รับจัดสรร 335,133,700.00 222,998,800.00 558,132,500.00 
เบิกจ่ายจริง 333,255,633.36 186,375,920.00 519,631,553.36 

ร้อยละ 99.44 83.58 93.10 

2 
ได้รับจัดสรร 2,153,900.00 - 2,153,900.00 
เบิกจ่ายจริง 937,691.64 - 937,691.64 

ร้อยละ 43.53 - 43.53 

3 
ได้รับจัดสรร 37,211,900.00 - 37,211,900.00 
เบิกจ่ายจริง 32,690,804.04 - 32,690,804.04 

ร้อยละ 87.85 - 87.85 

4 
ได้รับจัดสรร 2,671,500.00 - 2,671,500.00 
เบิกจ่ายจริง 1,906,389.92 - 1,906,389.92 

ร้อยละ 71.36 - 71.36 

  
   

5 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

รวมทุกยุทธศำสตร์ 
ได้รับจัดสรร 377,171,000.00 222,998,800.00 600,169,800.00 
เบิกจ่ำยจริง 368,790,518.96 186,375,920.00 555,166,438.96 

ร้อยละ 97.78 83.58 92.50 
หมำยเหตุ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
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    จากตารางท่ี 2 พบว่า ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 เบิกจ่าย
งบประมาณมากที่สุดคือร้อยละ 93.10 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 3 เบิกจ่ายร้อยละ 87.85 ที่เบิกจ่าย 
ได้น ้อยที ่ส ุดคือย ุทธศาสตร์ที ่ 2 เบ ิกจ่ายเพ ียงร้อยละ 43.53 เมื ่อรวมทุกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
มีการเบิกจ่ายร้อยละ 92.50  ซึ ่งต่ ากว่าเป้าหมายที ่ร ัฐบาลก าหนด ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายลงท ุน  
รวมทุกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายร้อยละ 83.58 (ต่ ากว่าเป้าหมาย) และรายจ่ายประจ าเบิกจ่าย 
ร้อยละ 97.78 (ต่ ากว่าเป้าหมาย)  
 
ตำรำงที่ 3  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 
งบประมำณเงินรำยได้ 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รวม 

1 
ได้รับการจัดสรร 125,152,255.15 2,913,015.00 128,065,270.15 

เบิกจ่ายจริง 108,512,040.64 1,724,406.00 110,570,871.44 
ร้อยละ 86.70 59.20 86.34 

2 
ได้รับการจัดสรร 5,711,530.00 - 5,711,530.00 

เบิกจ่ายจริง 2,296,128.74 - 2,296,128.74 
ร้อยละ 40.20 - 40.20 

3 
ได้รับการจัดสรร 116,630.00 - 116,630.00 

เบิกจ่ายจริง 44,790.72 - 44,790.72 
ร้อยละ 38.40 - 38.40 

4 
ได้รับการจัดสรร 1,865,922.53 13,700.00 1,879,622.53 

เบิกจ่ายจริง 1,661,311.59 13,700.00 1,675,011.59 
ร้อยละ 89.03 100.00 89.11 

5 
ได้รับจัดสรร 46,687,483.32 3,166,064.00 49,853,547.32 
เบิกจ่ายจริง 40,218,244.55 1,223,410.50 41,107,230.55 

ร้อยละ 86.14 38.64 82.46 

รวมทุกยุทธศำสตร์ 
ได้รับจัดสรร 179,533,821.00 6,092,779.00 185,626,600.00 
เบิกจ่ำยจริง 152,732,516.24 2,961,516.50 155,694,033.04 

ร้อยละ 85.07 48.61 83.87 
 

  จากตารางท่ี 3 พบว่า ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 เบิกจ่าย
งบประมาณได้มากที่สุดคือร้อยละ 89.11 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ท่ี 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 86.34 ท่ีเบิกจ่าย 
ได้น้อยท่ีสุดยังคงเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 38.40 เมื่อรวมทุกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ม ีการเบ ิกจ่ายงบประมาณเง ินรายได ้ ร ้อยละ 83.87 ซึ ่ง ต่ ากว ่าเป ้าหมายที ่มหาว ิทยาล ัยก าหนด  
ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมทุกยุทธศาสตร์ได้ร้อยละ 48.61 (ต่ ากว่าเป้าหมาย) และรายจ่ายประจ า
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 85.07 (ต่ ากว่าเป้าหมาย)  
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สรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 

ตำรำงที่ 4 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณรวม ประจ าปีงบประมาณ  
                พ.ศ. 2562 
 

ประเภท รำยกำร 
รำยจ่ำย 
ประจ ำ 

รำยจ่ำย 
ลงทุน 

รวม 

งบประมำณแผ่นดิน 
ร้อยละท่ีเบิกจ่ายจริง 97.78 83.58 92.50 

เทียบกับเป้าหมาย ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 
ผลการประเมิน ดี ดี ดี 

งบประมำณเงินรำยได้ 
ร้อยละท่ีเบิกจ่ายจริง 85.07 48.61 83.87 

เทียบกับเป้าหมาย ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 
ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง 

งบประมำณรวม 
ร้อยละท่ีเบิกจ่ายจริง 93.68 82.65 90.46 

เทียบกับเป้าหมาย ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 
ผลการประเมิน ดี ต้องปรับปรุง พอใช้ 

 

     จากตารางท่ี 4 พบว่า  การเบิกจ่ายงบประมาณรวมโดยไม่แยกประเภทรายจ่ายมหาวิทยาลัย 
มีการเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย แต่ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ แต่เมื ่อแยกเป็นรายจ่ายประจ า  
กับรายจ่ายลงทุน พบว่ารายจ่ายประจ ามีการเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
แต่ส าหรับรายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  ส าหรับงบประมาณแผ่นดิน มีการเบิกจ่ายรวมต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย ผลการประเมิน  
อยู่ในระดับดี การเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าต่ ากว่าเป้าหมาย  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และรายจ่ายลงทุน 
มีการเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายมาก 
ท้ังสามรายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงถึงต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ตำรำงที่ 5  เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณรวม  
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
 

ประเภท  เป้ำหมำย  พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
 จ่ำยจริง ผลต่ำง   จ่ำยจริง ผลต่ำง   จ่ำยจริง ผลต่ำง  

งบประมาณแผ่นดิน 96.00 96.66  +0.66  94.29  -1.71 92.50 -3.5 
งบประมาณเงินรายได้ 96.00 74.03  -21.97 83.15  -12.85 83.87 -12.13 

งบประมำณรวม 96.00  88.64  -7.36 91.45  -4.55 90.46 -5.54 
 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ในรอบสามปี ท่ี ผ่านมามี เพี ยงปี เดียวท่ีการเบิก จ่ายผ่าน เกณฑ์ ท่ี รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96) คือ  
การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นอกจากนั้น การเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย 
ทุกรายการ ถ้าเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2562 กับปี 2561 และปี 2560 พบว่า ในปี  
2561 เบิกจ่ายได้สูงกว่าปี 2560 และปี 2562  
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สรุปผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 793 ,681,300 บาท  
ระหว่างปีงบประมาณ ส านักงบประมาณได้มีการตรวจสอบผลการใช้ จ่ายงบประมาณแผ่นดินภายใต้ 
แผนงานบุคลากรภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีงบด าเนินงานเหลือจ่ายและหมดความจ าเป็น 
จ านวน 7,884,900 บาท  จึงด าเนินการโอนงบประมาณแผ่นดินท่ีเหลือจ่ายข้ามกรมภายใต้กระทรวง 
เดียวกัน  สรุปวงเงินงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง จ านวน 785,796,400 บาท ใช้ไป จ านวน  
710,860,472 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.46 เมื่อเทียบกับเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 96.00  
ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนดร้อยละ 5.54 ได้กันเงินไว้เหล่ือมปี จ านวน 61,972,518.53 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 7 .89  เนื่ องจากอยู่ ระหว่างด าเนินการบริหารตามสัญญา จึงได้กัน เงิน เห ล่ือมปี ไว้ และมี 
งบประมาณคงเหลือท้ังหมดจ านวน 12,963,409.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.65 จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
  (1) งบประมาณแผ่นดิน ระหว่างปีงบประมาณ ส านักงบประมาณได้มีการตรวจสอบ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มีงบด าเนินงานเหลือจ่ายและหมดความจ าเป็น จ านวน 7,884,900 บาท จึงด าเนินการโอนงบประมาณ 
แผ่นดินท่ีเหลือจ่ายข้ามกรมภายใต้กระทรวงเดียวกัน สรุปวงเงินงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง  
จ านวน 600,169,800 บาท ใช้ไป จ านวน 555,166,438.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.50 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 3.50 ได้กันเงินไว้เหล่ือมปี จ านวน 40,241,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.71  และคงเหลือท้ังหมด 
จ านวน 4,761,461.04 คิดเป็นร้อยละ 0.79 
  (2) งบประมาณเงินรายได้ จัดสรร จ านวน 185,626,600 บาท ใช้ไป จ านวน 155,694,033.04 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 83.87 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 12.13 ได้กันเงินไว้เหล่ือมปี จ านวน 21,730,618.53 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 11.71 และคงเหลือท้ังหมด จ านวน 8,201,948.43 คิดเป็นร้อยละ 4.42 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีโครงการท่ีจะต้องด าเนินงานท้ังหมด 243 โครงการ  
ได้ด าเนินการทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีตัวช้ีวัดของโครงการท้ังส้ิน จ านวน 1,314 ตัวช้ีวัด 
บรรลุจ านวน 1,104 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.02 และไม่บรรลุ จ านวน 210 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.98  
  สาเหตุท่ีไม่บรรลุตามตัวช้ีวัดและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นั้น เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลง  
การจัดโครงการ โดยเล่ือนการจัดโครงการท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามแผน  
ท่ีก าหนด 
 
ตำรำงที่ 6  สรุปจ านวนโครงการและจ านวนตัวชี้วัดโครงการ จ าแนกตามผลการด าเนินงาน ประจ าป ี
                งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ท่ี รำยกำร 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1 ผลการด าเนินงาน
โครงการ 

243  243 100.00 - - 

2 ผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดของโครงการ 

 1,314 1,104 84.02 210 15.98 
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ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

ก. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงำน 
             (1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการควรด าเนินการตามแผนงานท่ีต้ังไว้ 
            (2) หน่วยงานควรเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ 
การเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลา โดยควรมีการเร่งรัดเตรียมการในการจัดซื้อ จัดจ้างทันท่ีมีพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของรัฐสภา 
             (3) มหาวิทยาลัยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากปีงบประมาณ 
ท่ีผ่านมา ท้ังนี้ควรมีการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัย 
            (4) มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านงานวิจัย 
เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างต่ าติดต่อกันหลายปี 
 

ข. แนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ    
            (1) กองนโยบายและแผนควรลงพื้นท่ีเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการด าเนินโครงการ 
ของหน่วยงาน  
            (2) หน่วยงานด าเนินการเร่งรัดการด าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วขึ้น
เพื่อให้ทันทุกรอบไตรมาส 
            (3) จัดท ารายงานการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี โดยจ าแนก 
แหล่งงบประมาณ วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณท่ีเพิ่มขึ้นและลดลง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 
            (4) ควรวิเคราะห์ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย เพื่อหาสาเหตุและมีมาตรการ
เร่งรัดอย่างเหมาะสม 
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ส่วนที่ 2 ผลกำรติดตำมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร 
 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยควรมีต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 60 จ านวน 223 คน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 371 คน มตี าแหน่งทางวิชาการจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 29.65 ยังขาด
ต าแหน่งทางวิชาการอีกจ านวน 113 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการเสนอขอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ  
จ านวน 20 คน และอยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน 20 คน จ าแนกตามหน่วยงานดังนี้ 
 1. คณะเกษตรและชีวภาพ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 19 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 และยังไม่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ  
73.68 มีการเสนอขอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29  
 2. คณะวิทยาศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 108  คน มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.41 และยังไม่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 67.59             
มีการเสนอขอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 117 คน มีต าแหน่ง 
ทางวิชาการ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 และยังไม่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 86 คน  
คิดเป็นร้อยละ 73.50 มีการเสนอขอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 
 4. คณะวิทยาการจัดการ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 74.50 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28.19 และยังไม่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 53.50 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 71.81 มีการเสนอขอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 3.74 
 5. คณะศึกษาศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 39.50 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.51 และยังไม่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 23.50  คน คิดเป็น 
ร้อยละ 59.49 มีการเสนอขอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 12.77 
 6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 13 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และยังไม่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62          
ยังไม่มีการเสนอขอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ ดังตารางท่ี 7   
 

ตำรำงที่ 7  จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
 

คณะ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร อำจำรย ์ รวมทั้งสิ้น 

ศ. รศ. ผศ. รวม   ร้อยละ  จ ำนวน ร้อยละ ขอยื่นฯ ร้อยละ จ ำนวน  ร้อยละ  

รวม 4 10 96 110 29.65 261 70.35 20 7.66 371 100.00 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ - 1 4 5 26.32 14 73.68 2 14.29 19 100.00 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 1 2 32 35 32.41 73 67.59 9 12.33 108 100.00 
3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1 4 26 31 26.50 86 73.50 4 4.65 117 100.00 

4. คณะวิทยาการจัดการ - 1 20 21 28.19 53.50 71.81 2 3.74 74.50 100.00 

5. คณะศึกษาศาสตร ์ - 2 14 16 40.51 23.50 59.49 3 12.77 39.50 100.00 

6. วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก 

2 - - 2 15.38 11 84.62 - - 13 100.00 

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
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ตำรำงที่ 8  จ านวนและร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 
 

 
บุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

คณะ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 แนวโน้ม 

 

จ ำนวน 
(ทั้งหมด) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(ทั้งหมด) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(ทั้งหมด) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(ทั้งหมด) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(ทั้งหมด) 

ร้อยละ เพิ่ม-ลด 
(ร้อยละ) 

1. คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

5 
(18) 

27.78 5 
(18) 

27.78 4 
(17) 

23.53 5 
(20) 

25.00 5 
(19) 

26.32 ทั้งลด 
และเพิ่ม 

 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 
19 

(96.5) 
19.69 25 

(98) 
25.51 32 

(109.5) 
29.22 34 

(111) 
30.63 35 

(108) 
32.41 เพิ่ม 

3. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

14 
(117) 

11.97 17 
(117.5) 

14.47 22 
(126.5) 

17.39 22 
(124) 

17.74 31 
(117) 

26.50 เพิ่ม 

4. คณะวิทยาการ
จัดการ 

11 
(76.50) 

14.38 15 
(77) 

19.48 21 
(75.5) 

27.81 23 
(82) 

28.05 21 
(74.5) 

28.19 เพิ่ม 

5. คณะศึกษาศาสตร์ 
14 
(42) 

33.33 16 
(46) 

34.78 13 
(48) 

27.08 13 
(43) 

30.23 16 
(39.5) 

40.51 ทั้งเพิ่มและ
ลด 

6. วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก 

1 
(14) 

7.14 1 
(13) 

7.69 3 
(13.5) 

22.22 2 
(14) 

14.29 2 
(13) 

15.38 ทั้งเพิ่มและ
ลด 

ภำพรวม 
64 

(364) 
17.58 79 

(369.5) 
21.38 95 

(390) 
24.36 99 

(394) 
25.13 110 

(371) 
29.65 เพิ่มขึ้น

ต่อเน่ือง 
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

              จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ใน 3 คณะ มีสัดส่วนเพิ ่มขึ ้นทุกปี  
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มีอยู่ 3 คณะ  
ท่ีมีสัดส่วนลดลงในบางปี ได้แก่ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
ท้ังนี้ ในภาพรวมของท้ังมหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี   
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ส่วนที่ 3  ผลกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  
            แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

(1) การตรวจสอบภายใน 
(2) การตรวจสอบภายนอก 
1. กำรตรวจสอบภำยใน 

 ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง หลักการและทฤษฎีท่ีใช้ ส่ิงท่ีตรวจสอบ ผลของการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

1.1 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
(1) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน             

พ.ศ. 2544 
(2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน            

พ.ศ. 2546 
(3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
(4) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบั ติงานตรวจสอบภายในของ 

ส่วนราชการ พ.ศ. 2554 
(5) แนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการส าหรับ           

ผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2557 
(6) หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(7) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบั ติงานตรวจสอบภายในของ 

ส่วนราชการ พ.ศ. 2560 
(8) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
(9) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
(10) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
(11) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ            

ความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 
(12) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2562 
(13) การติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมีพระราชกฤษฎีกา  วาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
(14) การตรวจสอบด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   
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          1.2   หลักกำรและทฤษฎีที่ใช ้
               ส าหรับหลักการและทฤษฎีท่ีใช้ในการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้  

(1)  หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล 
(2)  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดโคโซ่ 
(3)  แม่บทการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
(4)  แนวทางการตรวจสอบภายในตามท่ีหน่วยงานภาครัฐก าหนด 
 

              1.3 สิ่งที่ตรวจสอบ 
              การให้ความเช่ือมั่นต่อระบบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยครอบคลุมใน 2 เรื่องต่อไปนี้ 

(1) การสอบทานระบบควบคุมภายในและแผนการบริหารความเส่ียง การสอบทานระบบ 
การควบคุมภายในเป็นการให้ความเช่ือมั่นว่าหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

          (1.1)  การก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

            (1.2)  การระบุและประเมินความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญ                                                                          
           (1.3)  การควบคุม บริหารความเส่ียง 

             (1.4)  การติดตามและประเมินผลการควบคุมและบริหารความเส่ียง 
(2) การตรวจสอบภายในของระบบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยครอบคลุมท้ัง  

6 ประเภท ดังนี้ 
          (2.1)  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบโดยค านึงถึง

เรื่องการรายงานข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ความคุ้มค่าของการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณ และเรื่องอื่น ๆ เป็นต้น 

          (2.2)  การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบโดย
ค านึงถึงเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

          (2.3) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบโดย
ค านึงถึงเรื่องการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร และความส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ท่ีก าหนดไว้ เป็นต้น  

          (2.4) การตรวจสอบการปฏิบั ติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) เป็นการ
ตรวจสอบ โดยค านึงถึงเรื่องการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ ค าส่ังการท้ังภายในและภายนอก 
เป็นต้น 

          (2.5) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการ
ตรวจสอบโดยค านึงถึงเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

          (2.6)  การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบเฉพาะกรณี เช่น    
การตรวจสอบตามค าส่ังอธิการบดี หรือประเด็นพิเศษท่ีไม่สามารถจัดประเภทตามข้อ 1-5 ได้  

             การตรวจสอบภายในท้ัง 6 ประเภทข้างต้น ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายของ
ผู้บริหาร และกระบวนการด าเนินงานภายในของมหาวิทยาลัย แต่ผลงานตรวจสอบภายในเป็นเพียง  
การให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น 
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              1.4  ผลของกำรตรวจสอบ  
               การรายงานผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

              1.4.1 ผลกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                    ผลประเมินกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีสอดคล้องกับ
องค์ประกอบการควบคุมภายในสากลท่ีนิยมน ามาใช้ รวมท้ัง การประเมินผลการควบคุมภาย ในจัดท า 
ในรูปแบบคณะกรรมการฯ และผลการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยก าหนด  
ให้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในและพิจารณาจุดอ่อนอันจะน าไปสู่ความเส่ียงในการด าเนินงาน  
รวมท้ังเพื่อพัฒนากิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 3 ด้าน ดังนี้ 

    (1) ด้ำนกำรด ำเนินงำน : ระบบการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมีการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  การส้ินเปลืองหรือการทุจริต 
ในมหาวิทยาลัย แต่ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการก ากับควบคุมสินทรัพย์ในระบบ เนื่องจากมีการพัฒนา  
ระบบสารสนเทศจึงท าให้ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน 

    (2) ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน  : ระบบการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยมีการจัดท างบการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เช่ือถือได้และทันเวลา และสามารถน าไปใช้  
ในการตัดสินใจได้แต่รายงานในเรื่องย่อย เช่น รายงานวัสดุส านั กงานคงเหลือยังไม่สามารถใช้งานได้ทันที  
กล่าวคือ ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันก่อนจึงสามารถน าไปใช้ตัดสินใจได้ 

    (3) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับ : ระบบการควบคุมภายใน
ช่วยให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกกิจกรรม โครงการได้ปฏิบัติต ามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายของผู้บริหาร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ระบบควบคุมภายในท่ีมหาวิทยาลัยฯ ใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีความเหมาะสม  แต่ยังมีจุดอ่อนในกิจกรรมการควบคุม
ภายในบางประเด็นท่ีต้องปรับปรุง โดยสาเหตุของจุดอ่อนดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมการควบคุมภายใน  
ท่ีใช้อยู่เดิมไม่เพียงพอเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 
2562 มหาวิทยาลัยฯ มีการทบทวนยุทธศาสตร์ ปรับปรุงอาคารส านักงานและสถานท่ีและพัฒนา 
ระบบสารสน เทศเพื่ อการตัดสินใจ (MIS) ฯลฯ ในประเด็น ดังกล่าวสะท้อนให้ เห็นว่ามหาวิทยาลัย 
มีสภาพแวดล้อมในการควบคุมท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจท าให้กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ ไม่ เหมาะสม  
กับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  

มหาวิทยาลัยฯ ค านึงถึงความส าคัญของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ซึ่งได้มอบ
นโยบายการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อด าเนินการปรับปรุง ในปีงบประมาณ 
2562 พบว่ามหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมการให้ค าปรึกษาและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน  
ระดับหน่วยงาน และมุ่งเน้นท่ีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารระดับต่าง  ๆ มากยิ่งขึ้น  
จึงท าให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
ว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ และรายงานผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การรายงาน 
ผลการตรวจสอบควบคุมสินทรัพย์ หรือการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายใน การอนุมัติส่ังการ เป็นต้น  
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1.4.2 ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 

ได้มีการประชุมคณะกรรมการ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
มีการน าข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยผลการตรวจสอบภายในและผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  
ของปีท่ีผ่านมาข้อมูลการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกท่ีมีผลกระทบ 
ต่อมหาวิทยาลัยมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเส่ียงปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
โดยวิเคราะห์ความเส่ียงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
แผนการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเส่ียงของแผนการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 
2562) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)   

จากการติดตามการด าเนินงานแผนการบริหารความเส่ียงฯ รอบ 12 เดือน พบว่า  
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ประเด็น  มีประเด็นความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงลดลง จ านวน  
7 ประเด็นอย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2562  มีระดับความเส่ียงยังไม่ลดลง จ านวน 1 ประเด็น คือ  
ความเส่ียงด้านจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง ซึ่งปัจจัยเส่ียงส่วนใหญ่มาจากปัจจัยภายนอก คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ได้น าเสนอต่อ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่ อร่วมกันพิจารณาและ              
มอบนโยบายในการบริหารความเส่ียงในปีงบประมาณถัดไป  

ในประเด็นของความเส่ียงเรื่องจ านวนนักศึกษา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ได้มอบนโยบายในการเพิ่มจ านวนนักศึกษาใหม่ โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการประชาสัมพันธ์  
และเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เข้าถึงผู้สมัครมากยิ่งขึ้น รวมท้ัง การจัดกิจกรรมเข้าแนะแนว  
ในโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมกับรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนโดยตรงทันที นอกจากนั้น 
ในมหาวิทยาลัยยังเปิดศูนย์รับสมัครแบบครบวงจร (One Stop Services) เพื่ออ านวยความสะดวกกับ 
ผู้มาสมัครเรียน นอกจากนั้น ยังได้มอบนโยบายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ไปยังสาขาวิชาต่าง ๆ โดยตรงเพื่อให้
มีส่วนร่วมและเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงหลักสูตรท่ีสนใจทันที  

จากการบริหารความเส่ียงดังกล่าวพบว่าจ านวนนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในปีการศึกษา 
2562 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คณะกรรมการความเส่ียงได้รายงานผลดังกล่าวในท่ีประชุม
กรรมการบริหารได้ร่วมกันคิดและวิเคราะห์ รวมท้ังได้น าข้อมูลการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อื่น 
มาร่วมวิ เคราะห์แล้วพบว่าสัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีลดลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม  
ยังมีสัดส่วนน้อยกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นในกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับจ านวนนักศึกษา 
ได้มอบนโยบายการรับนักศึกษาให้มุ่งเน้นท่ีผลส าเร็จ กล่าวคือ กิจกรรมท่ีจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยควรเป็น 
การประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสนใจ รวมท้ัง ให้ออกไปจัดนิทรรศการต่าง  ๆ โดยต้องมี 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรมเหล่านั้นด้วย นอกจากนั้น ยังให้นโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
ควรมุ่งเน้นท่ีคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่สามารถควบคุมจ านวน
นักศึกษาให้มีจ านวนมากขึ้นดังเดิมได้ และให้ทบทวนแผนรับนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน และก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม เพื่อให้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
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                   1.4.3 กำรตรวจสอบภำยในของระบบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
                      ผลกำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยใน  
                       ในปี งบประมาณ  พ .ศ. 2562 ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ด าเนิน งานตามแผน 
การตรวจสอบภายในท่ีน าเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม
พบว่าโดยท่ัวไปหน่วยงานภายในมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานซึ่งไม่ก่อให้เกิด  
ความเส่ียง ในการด าเนินงานในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ แต่เนื่องจากปัจจัยต่าง  ๆ เปล่ียนแปลงไป  
ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงของนโยบายการปฏิบัติงาน การหมุนเวียนของบุคลากร การน าระบบการบริหาร                       
เพื่อการตัดสินใจมาใช้ อาจท าให้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์
อันจะน าไปสู่จุดอ่อนของการควบคุมภายใน โดยอธิการบดีได้ส่ังการให้หน่วยรับตรวจมีการทบทวนการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่ว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ และให้ค านึงถึงผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นส าคัญ 

ส าหรับการรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน การเบิกจ่าย และ 
การควบคุมสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ 2562 พบว่ามหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมภายใน 
และการบริหารความเส่ียงในทุกระดับ แต่ยังพบจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืม  
และการควบคุมสินทรัพย์ในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) ผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ มีรายการท่ีช าระเงินคืนภายใน 
วันครบก าหนด จ านวน 4 รายการ รายการท่ีช าระเงินคืนเกินวันครบก าหนดจ านวน 26 รายการ รายการ 
ท่ีช าระเงินคืนไม่ครบจ านวนและยังมิได้ช าระเงินคืนหรือมียอดคงค้าง จ านวน 6 รายการ อธิการบดี 
ได้ส่ังการให้หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบด าเนินการก ากับติดตาม และให้นโยบายเกี่ยวกับลูกหนี้ เงินยืม  
ตามผลการตรวจสอบดังกล่าว และจากการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะพบว่าหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบได้ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อให้จ านวนลูกหนี้เงินยืมดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ และผลการติดตามจากผู้ตรวจสอบภายในพบว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ปฏิบัติตามข้อส่ังการของ
อธิการบดีแล้ว  

   การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะพบว่า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ออกแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการก ากับ ติดตามลูกหนี้เงินยืมเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับท่ีถือปฏิบัติ จากการปรับปรุงดังกล่าวพบว่าลูกหนี้ เงินยืมคงเหลือในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท่ีถือปฏิบัติ ส่วนลูกหนี้ท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าว 
จะติดตามเพื่อให้ทราบถึงปัญหาในทางปฏิบัติและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง  
(เพิ่มเติม การจัดท าหลักเกณฑ์ ระเบียบ) 

(2) ผลการตรวจสอบทรัพย์ สินของมหาวิทยาลัย ยังพบว่ารายงานในระบบ 
ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้เนื่องจากยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ในประเด็น
ดังกล่าวอธิการบดีได้ส่ังการให้ด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว รวมท้ังผู้บริหารได้ส่ังการ  
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตรวจสอบและรายงานผลการปรับปรุงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานพัสดุกลาง  
ผลการติดตามจากผู้ตรวจสอบภายในพบว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ด าเนินการตามค าส่ังการจาก  
อธิการบดี ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินงานซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ  

           การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะพบว่า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ท าหนังสือ 
ซึ่ งมี เนื้ อหาตามนโยบายของผู้บริหารและได้ จัด ต้ังคณะกรรมการด าเนิน การตรวจนับสินทรัพย์ 
ท่ีมีตัวตนท้ังหมดโดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น สินทรัพย์ใช้งานในปัจจุบันมีสภาพและใช้งานได้ดี  
ใช้งานไม่ได้ หรือไม่ได้น ามาใช้งาน พร้อมท้ังเหตุผลประกอบรายการ หลังจากนั้นได้น าเสนอต่อผู้บริหาร 
เพื่อขออนุมัติตรวจตัดรายการท่ีไม่มีอยู่จริงออกจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้จ านวนของ
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สินทรัพย์ท่ีรายงานถูกต้องครบถ้วนตามของท่ีอยู่จริง และหน่วยงานได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ  
ก ากับ ติดตาม ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ จัดท ารายงานเพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ 
ท่ีดูแลท้ังหมดอย่างต่อเนื่อง   
  (3) ผลการสอบทานแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัย 
มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  
และได้ก ากับติดตามโดยการรายงานผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมท้ัง ผู้บริหาร 
ได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

ส าหรับการตรวจสอบการด าเนินงานตามแนวทางป้องกั นและปราบปราม 
การทุจริต (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ 
กับการประเมินความเส่ียงการทุจริต การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกัน 
การรับสินบน การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม รวมท้ัง  
ก าหนดให้มีคู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
  จากผลการตรวจสอบภายในข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมได้น ารายงานผลการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและส่ังการ  
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังท าให้มีความมั่นใจอย่าง 
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
 
              1.5  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมแบ่งได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 

        (1) ข้อเสนอแนะด้ำนกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   ข้อเสนอแนะด้ำนกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยใน : จากภาพรวมพบว่ามหาวิทยาลัย 

มีการด าเนินงานตามกรอบการควบคุมภายในสากลและเป็นไปตามหลักการของหน่วยงานภาครัฐ  
แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทย าลัยได้มี 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานภายในอย่างต่อเนื่อง  รวมท้ัง ผู้บริหารได้ปรับเปล่ียน
นโยบายการด าเนินงานในบางเรื่องเพื่อให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเพื่อให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการส่ือสารและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้กับทุกฝ่ายเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงและ  
ลดผลกระทบท่ีสร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นไปท่ีการก ากับ ติดตาม โดยฝ่ายบริหาร  
ให้มากยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะด้ำนกำรสอบทำนแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง : มหาวิทยาลัยมีการ
ด าเนินการตามกรอบการบริหารความเส่ียง รวมท้ังผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารความเส่ียงดังกล่าว 
โดยมีความเข้าใจในประเด็นความเส่ียงร่วมกันต้ังแต่ผู้บริหารในระดับสูงจนกระท่ังระดับปฏิบั ติการ  
รวมท้ัง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมาจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจึงท าให้มั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นไปอย่างระมัดระวังและเหมาะสมแล้ว 
แต่ยังคงต้องค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายในให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นข้อจ ากัดท่ีส าคัญ  
ในการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากปัจจัยเส่ียงดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอก การบริหาร
ความเส่ียงควรมีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้อย่างทันต่อสถานการณ์ หรือมหาวิทยาลัยอาจต้อง  
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ท าความร่วมมือในการส่งหนังสือเกี่ยวกับการให้โควตาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายในช่วงเทอม 1 โดย 
ระบุจ านวนท่ีรับ สาขา เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการได้ท่ีเรียนต่อมากยิ่งขึ้น  

        (2) ข้อเสนอแนะด้ำนกำรตรวจสอบภำยในของระบบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
                         มหาวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมท้ัง ผู้บริหารได้น าผลการตรวจสอบภายใน 
ไปใช้ประโยชน์โดยมีการส่ังการไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้น ผู้ตรวจสอบภายใน  
ยังได้ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะท่ีอธิการบดีส่ังการด้วย ในประเด็นนี้ถือว่ามหาวิทยาลัย 
มีจุดแข็งในเรื่องของการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบภายในให้ความ  
เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น ดังนั้น การด าเนินงานต่าง ๆ จึงควรยึดหลักปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีดี รวมท้ัง ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องช่วยกัน 
พิจารณาถึงปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและน าเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งจะเป็นไปตาม
หลักการพัฒนาคุณภาพงานโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 
 
 2. กำรตรวจสอบภำยนอก 
                รำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ และ  
แสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องรูปแบบการน าเสนอรายงานการเงิน  
ของหน่วยงานภาครัฐตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0410.3/ว357 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
 รายงานการเงินได้รวมรายการทางบัญชีท่ีเกิดจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใช้ในการด าเนินงาน และได้น าข้อมูลทางบัญชีของเงินนอกมหาวิทยาลัย
เข้าระบบ GFMIS และประมวลผลงบการเงินภาพรวม โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม  
ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป 
 ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 สินทรัพย์รวม 3,440,480,046.70 บาท หนี้สินรวม 299,566,930.57 บาท 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 3,140,913,116.13 บาท และงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปี  
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562  รายได้รวม 1,010,434,472.88 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 885,402,174.06 บาท 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 125,032,298.82 บาท  
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่า 

  เงิน สด เงิน ฝากประเภทกระแสรายวัน  และ เงิน ฝากประเภทออมทรัพ ย์  จ าน วน 
322,638,383.97 บาท เงินฝากธนาคารประเภทประจ า 6-12 เดือน จ านวน 732,440,409.04 บาท และ 
เงินฝากธนาคารประเภทประจ า 24 -48 เดือน  จ านวน  680,177,819.90 บาท รวมเงินสดและ 
เงินฝากธนาคาร 1,735,256,612.91 บาท  

ลูกหนี้ เงินยืมทดรองราชการ จ านวน 1,229,335.28 บาท ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทุนการศึกษาของนักศึกษาโครงการผลิตครูขั้นพื้นฐาน  
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ.2547 จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 133,110.69 บาท ลูกหนี้ผิดสัญญา 
ให้ ทุนการศึกษากองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม จ านวน 5 ราย เป็น เงิน  
1,624,545.60 บาท ลูกหนี้ผิดสัญญาให้ทุนการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562 23 
 

5,539,448.86 บาท ลูกหนี้ผิดสัญญาเช่าร้านค้า จ านวน 3 ราย เป็นเงิน 407,024.37 บาท และลูกหนี้อื่น 
จ านวน 51,300.00 บาท เป็นลูกหนี้เงินยืม อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล  

ท่ีดิน ราคาทุน 23,100,000.00 บาท อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,305,247,663.16 บาท 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 2,919,553.30 บาท   

หนี้ สินและภาระผูกพัน 299,566,930.57 บาท หนี้ สิน ท่ี อาจเกิดขึ้นจากวัดเทวสุนทร 
ได้เป็นโจทก์ฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามคดีหมายเลขด าท่ี พ 3760/2561 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 
2561 เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าเช่าค้างช าระ จ านวน 230,937,650.00 บาท พร้อมท้ังอัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงินต้นจ านวนดังกล่าวนับต้ังแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะช าระเสร็จส้ินและคิดค่าเสียหาย 
นับถัดจากเดือนฟ้องไปเป็นรายเดือน เดือนละ 1,856,000.00 บาท หากมหาวิทยาลัยแพ้คดีต้อง  
จ่ายเงินจ านวนดังกล่าว    

  การวิเคราะห์สภาพคล่องของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปรียบเทียบอัตราร้อยละของ
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์ท้ังส้ิน กับอัตราร้อยละของหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์ท้ังส้ิน จากงบ 
แสดงฐานะการเงิน ปี 2562 สินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ลูกหนี้ระยะส้ัน เงินลงทุนระยะส้ัน วัสดุคงเหลือ มีอยู่ 30.94% ในขณะท่ีหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย 
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นระยะส้ัน เจ้าหนี้ เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ันเงินรับฝากระยะส้ัน  
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น มีเพียง 5.89% จากการเปรียบเทียบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียน 
มี มากกว่าหนี้สินหมุนเวียน จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยยังมีความคล่องตัวอยู่ 

ข้อพึงระวัง 
(1) ลูกหนี้ เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วัน ท่ี  30 กันยายน 2562 มียอดลูกหนี้ เงินยืม 

นอกงบประมาณคงเหลือ จ านวน 75 สัญญา เป็นจ านวนเงิน 1,229,335.28 บาท พบว่ามีการส่งใช้เงินยืม
ล่าช้าจากวันท่ีครบก าหนดตามสัญญาต้ังแต่ 9-405 วัน จ านวน 69 สัญญา      

(2) ลูกหนี้ผิดสัญญาทุนพัฒนาบุคลากรค้างทุน จ านวน 7,297,105.15 บาท ในปี 2562 ไม่มี
การชดใช้ทุนฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(3) การเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ท่ีตัวเครื่องครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนทุกรายการ 
 

มำตรกำรของมหำวิทยำลัย 
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 

2563 ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการ และช าระคืนเงินยืมและการส่งใช้ใบส าคัญ 
(2) มหาวิทยาลัยมีหนังสือถึงหน่วยงานก าชับให้มีการควบคุมสินทรัพย์จากการตรวจรับ 

ทุกรายการให้มีการเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ไว้บนตัวเครื่องให้ชัดเจนให้ครบถ้วนทุกรายการ 
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พบว่า การด าเนินการ

จัดหางบลงทุนได้ในวงเงินท่ีต่ ากว่างบประมาณท่ีจัดสรร ซึ่งงบประมาณแผ่นดิน ประหยัดได้ ร้อยละ 2.61  
งบรายได้ ประหยัดได้  ร้อยละ 0.53 
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บทที่ 3 
ผลกำรประเมินผลงำนกำรด ำเนินงำนของมหำวทิยำลยั 

 
  การประเมินผลงานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นการประเมินผลความส าเร็จ 
ตามยุทธศาสตร์ซึ่งมีการก าหนดยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ดังนี้     
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
   เป้ำประสงค์  

(1) บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  
(2) บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต  

จันทรเกษม  
(3) บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความตองการ

ตลาดแรงงาน 
 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง 
และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   เป้ำประสงค์  

(1) มหาวิทยาลัยมีผลงาน การวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีมุ งเนนการพัฒนา              
ทองถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

(2) ท้องถิ่น ชุมชนเมือง คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาจากการวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

(3) การวิจัย งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรมสามารถบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย
างเปนรูปธรรม 

 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
    เป้ำประสงค ์

(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติ          
บนฐานความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย  

(2) ท้องถิ่นและชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างยั่งยืน 
(3) พันธกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการ สนับสนุน และส่งเสริมการบริการวิชาการ

ตามพื้นท่ีเป้าหมายและประเด็นการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับการปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
(Reprofiling) 

(4) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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   ยุทธศำสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง 
   เป้ำประสงค์  

(1) ภูมิปญญาทองถิ่นและชุมชนเมือง ไดรับการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน เผยแพรความเปนไทย
และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม  

(2) ทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมได้รับการเพิ่มมูลค่า 
(3) ท้องถิ่น ชุมชนเมือง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทย

และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 

   ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
   เป้ำประสงค์  

(1) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษา              
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  

(2) มหาวิทยาลัยมี โครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยี ดิ จิทัลท่ีมีความพรอมสอดคลองกับ                
โลกศตวรรษท่ี 21  

(3) บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้พร้อมรับศตวรรษท่ี 21 
(4) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพยสิน ท่ีมีประสิทธิภาพ และ                    

เกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 
(5) มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคล่ือนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน 

(SMART CRU) 
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    ผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ ปรำกฏดังต่อไปนี้ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตและพัฒนำศักยภำพบัณฑิตที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศและกำรเปลี่ยนแปลง

ของโลกศตวรรษที่ 21 

 
                   ตัวชี้วัด 1 รอยละควำมพึงพอใจของนำยจำง ผูประกอบกำร ที่มีตอบัณฑิตมหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษมในดำนทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม 

การประเมินคุณภาพความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ท่ีมีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมในดานทักษะในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม ผลการประเมินปรากฏ
ดังตารางท่ี 9 

 
ตำรำงที่ 9 รอยละควำมพึงพอใจของนำยจำง ผปูระกอบกำร ที่มีตอบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

ในดำนทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม  
หน่วย : คน 

คณะ 
จ ำนวนบัณฑิต
ที่จบกำรศึกษำ 

จ ำนวนบัณฑิต 
ที่ได้รับกำรประเมิน 

ผลกำรประเมินจำก
ผู้ใช้บัณฑิต ระดับ 

 คน คน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
1. เกษตรและชีวภาพ     18    15 83.33 3.97 79.40 ดี 
2. วิทยาศาสตร์   408   363 88.97 4.78 95.60 ดีมาก 
3. วิทยาการจัดการ   758   673 88.79 4.66 93.20 ดีมาก 
4. ศึกษาศาสตร์   852   290 34.04 4.48 89.60 ดี 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   558   489 87.63 4.34 86.80 ดี 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก     59    54 91.53 4.48 89.60 ดี 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 2,653 1,884 71.01 4.45 89.03 ดี 
ท่ีมำ:  ข้อมูลพื้นฐาน (common data set) รายงานการประเมินตนเองของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการท่ีมี 
ต่อบัณฑิต โดยภาพรวมมีคะแนนเท่ากับ 4.45  ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี โดยคณะ 
ท่ีมี ร้อยละความพึ งพอใจมากท่ี สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์  รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ  
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และคณะเกษตรและชีวภาพ มีผลการประเมินล าดับสุดท้าย  
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ตัวชี้วัด 2 ร้อยละกำรได้งำนท ำภำยในระยะเวลำ 1 ปีของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนั้น  ๆ ท่ีได้งานท าภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ผลการ
ประเมินปรากฏดังตารางท่ี 10  

 
ตำรำงที่ 10 ร้อยละกำรได้งำนท ำภำยในระยะเวลำ 1 ปีของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

หน่วย : คน 

คณะ 
จ ำนวนบณัฑิต 

ที่ตอบแบบส ำรวจ 

จ ำนวนและรอ้ยละกำรได้งำนท ำ
ภำยในระยะเวลำ 1 ป ี คะแนน ระดับ 
คน ร้อยละ 

1. เกษตรและชีวภาพ      15    15 100.00 5.00 ดีมาก 
2. วิทยาศาสตร์   449  435   96.93 4.85 ดีมาก 
3. วิทยาการจัดการ   848  753   88.79 4.44 ดี 
4. ศึกษาศาสตร์   203  181   89.40 4.47 ดี 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   643   551   85.73 4.29 ดี 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก     41     41 100.00 5.00 ดีมาก 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 2,199 1,976   89.86 4.49 ดี 
ที่มา: คณะ และกองพัฒนานักศึกษา “รายงานสรุปรวม ภาวะการมีงานท าบัณฑิต” 
 

  จากตารางท่ี 10 พบว่า ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าภายใน 1 ปี โดยภาพรวม
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.49 ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี โดยคณะท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด  
คือ คณะเกษตรและชีวภาพ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินล าดับสุดท้าย 
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ตัวชี้วัด 3 จ ำนวนผลงำนของบัณฑิต นักศึกษำ ที่ไดรับกำรยกยอง เชิดชูเกียรติในระดับ
ภูมิภำค ระดับชำติ ระดับสำกล ดำนคุณธรรม วิชำกำร วิชำชีพตำมอัตลักษณบัณฑิตจันทรเกษม 

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันท่ีมีผลงาน ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ 
ระดับสากล รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของคณะและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณาประเมินผลใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 11 
 
ตำรำงที่ 11  จ ำนวนผลงำนของบัณฑิต นักศึกษำ ที่ได รับกำรยกยอง เชิดชูเกียรติในระดับภูมิภำค 

ระดับชำติ ระดับสำกล ดำนคุณธรรม วิชำกำร วิชำชีพตำมอัตลักษณบัณฑิตจันทรเกษม 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

                                                                                                                           หน่วย : ผลงาน 

คณะ 
จ ำนวนผลงำนศิษย์

ปัจจุบัน 
ที่ได้รับรำงวัล 

ระดับรำงวัลที่ได้รับ 
รวม 

ภูมิภำค ชำติ สำกล 

1. เกษตรและชีวภาพ   2 -   2 -   2 
2. วิทยาศาสตร์   5 -   5 -   5 

3. วิทยาการจัดการ 14 - 14 - 14 
4. ศึกษาศาสตร์   7 -   5 2   7 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   3 1   1 1   3 

ภำพรวมของมหำวทิยำลัย 31 1 27 3 31 
คะแนน   5 

ผลกำรประเมิน ดีมำก 
ที่มา : คณะ 
 

                จากตารางท่ี 11 พบว่า จ านวนผลงานของบัณฑิต นักศึกษา ท่ีไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ          
ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับสากล ดานคุณธรรม วิชาการ วิชาชีพตามอัตลักษณบัณฑิตจันทรเกษม                
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีจ านวน 31 ผลงาน มีคะแนนเท่ากับ 5.00 ผลการประเมินมหาวิทยาลัย                 
อยู่ ในระ ดับ ดีมาก  คณะ ท่ีมี ผลงาน ศิษย์ปั จ จุบั น ท่ี ไดรับการยกยอง เชิด ชู เกียรติฯ  มาก ท่ี สุด คือ  
คณะวิทยาการจัดการ รองลงมา คือ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ คณะเกษตร  
และชีวภาพ 
   ท้ังนี้  ผลงานของศิษย์ปัจจุบัน ท่ีได้รับรางวัลท้ัง 31 ผลงาน ส่วนใหญ่เป็นรางวัลระดับชาติ 
จ านวน 27 รางวัล และรางวัลระดับสากล จ านวน 3 รางวัล  
 รางวัลระดับชาติ เช่น รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 (เหรียญเงิน) กีฬาเพาะกายและฟิตเนส  
รายการ Light Weight บุคคลชาย รุ่น น้ าหนักไม่เกิน 70 กก. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 46 ระหว่างวันท่ี 10 - 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นต้น 
 รางวัลระดับสากล เช่น รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย                
รุ่น Full Contact น้ าหนักไม่เกิน 77 กก. ประเภทชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ระหว่างวันท่ี 30 - 31 มีนาคม  
2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  รองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงชุด เทพเทียนหว่าง ประเภท Freestyle                  
(Show Stance) การแข่งขันนาฏกรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี วันท่ี 21 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคม
นาฏกรรมประเทศไทย เป็นต้น 
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สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 

 
ตำรำงที่ 12  สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 
 

ตัวชี้วัด คะแนน ผลกำรประเมิน 
ตัวชี้วัด 1  
รอยละความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ท่ีมีตอบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในดานทักษะในศตวรรษท่ี 21 และ
คุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม 

 
4.45 

 
ดี 

ตัวชี้วัด 2  
รอยละการไดงานท าภายในระยะเวลา 1 ปของผูส าเร็จการศึกษา 

 
4.49 

 
ดี 

ตัวชี้วัด 3  
จ านวนผลงานของบัณฑิต นักศึกษา ท่ีไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรต ิ           
ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับสากล ดานคุณธรรม วิชาการ วิชาชีพ
ตามอัตลักษณบัณฑิตจันทรเกษม 

 
5.00 

 
ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.65 ดีมำก 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ  93.00 

 

                จากตารางท่ี 12 พบว่า ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 ซึ่งมี  
3 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดท่ีได้ระดับดีมาก 1 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  2 ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 อยู่ในระดับดี  โดยมีระดับความส าเร็จของความพึงพอใจของนายจาง  
ผูประกอบการท่ีมีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในดานทักษะในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ
บัณฑิตจันทรเกษม การไดงานท าภายในระยะเวลา 1 ปของผูส าเร็จการศึกษา และผลงาน ของบัณฑิต 
นักศึกษา ท่ีไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับสากล ดานคุณธรรม วิชาการ 
วิชาชีพตามอัตลักษณบัณฑิตจันทรเกษม เท่ากับร้อยละ 93.00 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีระดับความส าเร็จเท่ากับ  ร้อยละ 93.00 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ชุมชนเมือง และกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ตัวชี้วัด 4 ร้อยละของผลงำนกำรวิจัย  งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน ชุนชนเมือง  และกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

ร้อยละของผลงานการวิจัย  งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น                
ชุนชนเมือง  และการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าพิจารณาข้อมูล 
จากรายงานผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินปรากฏ 
ดังตารางท่ี 13 

 
ตำรำงที่ 13  ร้อยละของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ นำนำชำติ หรือได้รับ

ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ปีกำรศึกษำ 2561  
 

คณะ  
ผลงำนทำงวิชำกำร 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร ่

(ผลงำน) 

ค่ำน้ ำหนัก 
รวม * 

จ ำนวนอำจำรย์
และ 

นักวิจัยประจ ำ** 
(คน) 

ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง

น้ ำหนัก 
คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ   4   3.60   19   18.95 3.16 
2. วิทยาศาสตร์  73 36.20  108   33.52 5.00 
3. วิทยาการจัดการ  46  24.80    74.50   33.29 5.00 
4. ศึกษาศาสตร์  14  11.60     39.50   29.37 5.00 

 5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  67  44.60          117   38.12 5.00 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  14    5.00   13   38.46 5.00 

ภำพรวมของมหำวทิยำลัย 218 125.80 371 191.71 4.69 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

ที่มา: ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
หมายเหตุ :  * ค่าน้ าหนักรวม หมายถึง ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการตามที่ สกอ. ก าหนด 
              ** การนับจ านวนอาจารย์/นักวิจัยประจ า นับระยะเวลาการท างานตามเกณฑ์ของ สกอ. 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 โดยแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ  
 
 คะแนนที่ได้ =  
 
 
คะแนนที่ได้ =   
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 

= 4.69 28.16 
6 
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จากตารางท่ี 13 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 218 ผลงาน  
คิดเป็นร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก 191.71 ของจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในภาพรวมมีคะแนน
เท่ากับ 4.69 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามคณะ พบว่า คณะท่ีมีคะแนนสูงสุดมี 5 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และวิทยาลัยการแพทย์-
ทางเลือก รองลงมาคือ คณะเกษตรและชีวภาพ  
 

ตัวชี้วัด 5 ร้อยละของผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน ชุมชนเมือง และกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่น ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม ต่อจ ำนวน
งำนวิจัยตำมแผน 

ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมท่ีมุ่ งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น  
ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ต่อจ านวนงานวิจัย 
ตามแผน รวบรวมและพิจารณาผลจากรายงานผลการวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ในประเด็น ต่าง ๆ  
ท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัด ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 14 
 

ตำรำงที่ 14 ร้อยละของผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำท้องถ่ิน ชุมชนเมือง 
และกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่น ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม ต่อจ ำนวนงำนวิจัย
ตำมแผน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

คณะ 
จ ำนวน 

งำนวิจัยทั้งหมด 
(ผลงำน) 

จ ำนวนงำนวิจัยที่
น ำไปใช้ประโยชน์ฯ 

(ผลงำน) 
ร้อยละ คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ 12 8   66.67 3.33 
2. วิทยาศาสตร์ 19 2   10.53 0.53 
3. วิทยาการจัดการ 15 8   53.33 2.67 
4. ศึกษาศาสตร์   6 2   33.33 1.67 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 13 65.00 3.25 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก   1 1 100.00 5.00 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 73 34   46.58 2.33 
ผลกำรประเมิน ต้องปรบัปรุง 

ที่มา : คณะ 
หมายเหตุ : 1. ข้อมูล "จ านวนงานวิจัยทั้งหมด" หมายถึง งานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับทุนจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมกับจ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
  2. ข้อมูล "จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์" หมายถึง ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีที่ประเมิน (2562) นับรวมผลงานวิจัยในปี
ที่ประเมิน (2562) และปีก่อนหน้า (2560-2561) ที่ได้รับทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

การน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม หมายถึง การมีหลักฐานของการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน เช่น รูปถ่าย หนังสือเชิญ 
หนังสือรับรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์จริง เป็นต้น โดยสามารถจ าแนกการใช้ประโยชน์ได้เป็น 4 มิติ คือ 

1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ คือ มีการน าผลงานวิจัยน้ันๆ ไปอ้างอิง ซึ่งเป็นการยอมรับคุณค่าของผลการวิจัยชิ้นน้ัน 
2. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย คือ การน าข้อมูลการวิจัย ไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารหรือก าหนดนโยบาย 
3. การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน คือ การน าข้อมูลการวิจัยไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน หรือท้องถิ่นที่แสดงความประสงค์มายังหน่วยงานหรือ

ผู้วิจัย 
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 4. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ การน าข้อมูลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ โดยไม่นับการย่ืนหรือจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
  

จากตารางท่ี 14 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย จ านวน 73 ผลงาน และงานวิจัย 
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ฯ จ านวน 34 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 46.58 ของงานวิจัยตามแผน ในภาพรวมมีคะแนน
เท่ากับ 2.33   ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

เมื ่อพ ิจารณาจ าแนกตามคณะ พบว่า คณะที่มีคะแนนสูงสุดมี 2 คณะ คือ วิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก รองลงมาค ือ คณะเกษตรและชีวภาพ  คณะมน ุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วิทยาการจัดการ ศึกษาศาสตร์ และคณะท่ีมีคะแนนต่ าสุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
ตัวชี้วัด 6 ร้อยละของผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ

ท้องถ่ิน ชุมชนเมือง และกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่บูรณำกำรกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยต่อ
จ ำนวนงำนวิจัยตำมแผน 

ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง 
และการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อจ านวนงานวิจัยตามแผน 
รวบรวมและพิจารณาผลจากรายงานผลการวิจัยและการบูรณาการกับพันธิกจด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกั บ
ตัวชี้วัด   ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 15 
 
ตำรำงที่ 15  ร้อยละของผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำท้องถ่ิน ชุมชนเมือง 

และกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่บูรณำกำรกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย ต่อจ ำนวน
งำนวิจัยตำมแผน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

คณะ 
จ ำนวน 

ผลงำนวิจัย
ทั้งหมด 

จ ำนวนผลงำนวิจัยฯ 
ที่บูรณำกำรกับ 

พันธกิจ 
ของมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ    5   5 100.00 5.00 
2. วิทยาศาสตร์ 17 17 100.00 5.00 
3. วิทยาการจัดการ 13 13 100.00 5.00 
4. ศึกษาศาสตร์   4   4 100.00 5.00 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 20 100.00 5.00 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก   1   1 100.00 5.00 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 60 60 100.00 5.00 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

 

ที่มา : คณะ 
หมายเหตุ :   1. ข้อมูล "จ านวนงานวิจัยทั้งหมด" หมายถึง งานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับทุนจากภายใน              

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. ข้อมูล "จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการกับพันธกิจฯ" หมายถึง ผลงานวิจัยที่บูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในปีที่ประเมิน 

(2562) 
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จากตารางท่ี 15 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลงานวิ จัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 60 ผลงาน และ 
ผลงานวิจัยฯ ท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน 60 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงานวิจัย
ตามแผน ในภาพรวมมีคะแนนเท่ากับ 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาจ าแนกตามคณะ 
พบว่า ทุกคณะท่ีมีการบูรณาการงานวิจัยฯ กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามแผน ร้อยละ 100.00 
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สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 

 

ตำรำงที่ 16  สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 
 

ตัวชี้วัด คะแนน ผลกำรประเมิน 
ตัวชี้วัด 4  
ร้อยละของผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีมุ่ งเน้น              
การพัฒนาท้องถิ่น ชุนชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
4.69 

 
ดีมาก 

ตัวชี้วัด 5  
ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ต่อจ านวนงานวิจัยตามแผน 

 
2.33 

 
ต้องปรับปรุง 

ตัวชี้วัด 6  
ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีบูรณาการกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อจ านวนงานวิจัยตามแผน 

 
5.00 

 
ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.01 ดี 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 80.20 

 

จากตารางท่ี 16 พบว่า ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 ซึ่งมี  
3 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดท่ีได้ระดับดีมาก 2 ตัวช้ีวัด คือ ร้อยละของผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุนชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
และนักวิจัยประจ า  ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น  
ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อจ านวนงานวิจัย
ตามแผนและตัวช้ีวัดผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 1 ตัวช้ีวัด คือ ร้อยละของผลงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อจ านวนงานวิจัยตามแผน ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 อยู่ใน
ระดับดี โดยมีระดับความส าเร็จเท่ากับ  ร้อยละ 80.20  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเป็นแหล่งเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ชุมชนเมือง กำรยกระดับ  
                    คุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำง “ศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

 
ตัวชี้วัด 7 รอยละของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไดรับกำรพัฒนำอยำงเปนรูปธรรม 

ตอจ ำนวนครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมแผน 

                     รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาอยาง เปนรูปธรรมตอจ านวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามแผน พิจารณาผลจากจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม และจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานผลการประเมิน
ปรากฎดังตารางท่ี 17 

 
ตำรำงที ่17  รอยละของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไดรับกำรพัฒนำอยำงเปนรูปธรรมตอจ ำนวนครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมแผน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
หน่วย : คน 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ ร้อยละ คะแนน 
ตำมแผน ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

1. เกษตรและชีวภาพ    9      9 100.00 5.00 
2. วิทยาศาสตร์ 120   178 100.00 5.00 
3. ศึกษาศาสตร์ 270   330 122.22 5.00 
4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80     80 100.00 5.00 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 100   810 810.00 5.00 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 579 1,407 243.01 5.00 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

ที่มา : คณะ หน่วยงาน 
 

จากตารางท่ี 17  พบว่า จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผน จ านวน 579 คน และ              
มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน 1,407 คน (มากกว่าจ านวนตามแผนฯ)              
คิดเป็นร้อยละ 100.00 จนถึงร้อยละ 243.01 และในภาพรวมมีคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าทุกคณะ/หน่วยงานมีจ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนามีจ านวนมากกว่าจ านวนท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ  
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                   ตัวชี้วัด 8  รอยละของทองถ่ิน ชุมชนเมืองที่ไดรับกำรพัฒนำอยำงเปนรูปธรรม ตอจ ำนวน 
ทองถ่ิน ชุมชนเมืองตำมแผน 

                   รอยละของทองถิ่น ชุมชนเมืองท่ีไดรับการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมตอจ านวนทองถิ่น  
ชุมชนเมืองตามแผน พิจารณาผลจากจ านวนพื้น ท่ี ท้องถิ่น ชุมชนเมืองเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒน า 
อย่างเป็นรูปธรรม หมายถึง มีการด าเนินโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการ มีผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมในเชิงบวก ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นได้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ  และ 
จ านวนพื้นท่ี ท้องถิ่น ชุมชนเมืองท้ังหมดตามแผน ผลการประเมินปรากฎดังตารางท่ี 18 
 
ตำรำงที่ 18  รอยละของทองถ่ิน ชุมชนเมืองที่ไดรับกำรพัฒนำอยำงเปนรูปธรรมตอจ ำนวนทองถ่ิน               

ชุมชนเมืองตำมแผน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
หน่วย : ชุมชน/หมู่บ้าน 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวนพื้นที่ทอ้งถ่ิน  

ชุมชนเมือง ร้อยละ คะแนน 
ตำมแผน ท่ีได้รับกำรพัฒนำ 

1. เกษตรและชีวภาพ  3   2   66.67 3.33 
2. วิทยาศาสตร์  2   2 100.00 5.00 
3. วิทยาการจัดการ  9 12 133.33 5.00 
4. ศึกษาศาสตร์  1   1 100.00 5.00 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5   5 100.00 5.00 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  2   5 250.00 5.00 
7. ศูนย์การศึกษา มจษ. - ชัยนาท  6   6 100.00 5.00 
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา 71 68   95.77 4.79 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 99 101 102.02 5.00 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

ที่มา : คณะ หน่วยงาน  
 

จากตารางท่ี 18 พบว่า คณะ/หน่วยงานส่วนใหญ่มีจ านวนพื้น ท่ีท้องถิ่น ชุมชนเมือง 
ท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีวางไว้ (ร้อยละ 100.00) ยกเว้นคณะเกษตรและชีวภาพ และสถาบันวิจัย  
และพัฒนา จ านวนพื้ น ท่ี ท้องถิ่น  ชุมชน เมือง ท่ี ได้รับการพัฒนา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมี  
ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
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                    ตัวชี้วัด 9 รอยละโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยต่อ
จ ำนวนโครงกำรตำมแผน 

                     รอยละโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ต่อจ านวนโครงการ
ตามแผน พิจารณาผลจากโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ผลการประเมินปรากฎดังตารางท่ี 19 

 
ตำรำงที่ 19  รอยละโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยต่อจ ำนวนโครงกำร                 
                ตำมแผน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ร้อยละ คะแนน ตำมแผน ที่บูรณำกำร 
กับพันธกิจฯ 

1. เกษตรและชีวภาพ  7  7 100.00 5.00 
2. วิทยาศาสตร์  4  4 100.00 5.00 
3. วิทยาการจัดการ  1  1 100.00 5.00 
4. ศึกษาศาสตร์  1  1 100.00 5.00 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4  4 100.00 5.00 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  6  6 100.00 5.00 
7. ศูนย์การศึกษา มจษ. - ชัยนาท  4  4 100.00 5.00 
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา 21 21 100.00 5.00 
ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 48 48 100.00 5.00 

    ที่มา : คณะ หน่วยงาน  
  

                       จากตารางท่ี 19 พบว่า คณะ/หน่วยงาน มีโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 100 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีคะแนนเท่ากับ 5.00 คะแนน  
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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ตัวชี้วัด 10 จ ำนวนแหลงเรียนรูเพื่อกำรพัฒนำทองถ่ิน ชุมชนเมือง กำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและศำสตรพระรำชำของมหำวิทยำลัยที่สำมำรถจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรอยำงมีคุณภำพ 

                     จ านวนแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ศาสตรพระราชาของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ พิจารณาจากโครงการ 
กิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ และไม่ใช้งบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งอาจเป็นการ  
ให้บุคคลภายนอกใช้ห้องสมุด การให้ค าปรึกษา การอบรมทางวิชาการ การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมท่ีเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งมีการด าเนินการและมี ผู้รับบริการอย่างเป็นรูปธรรม                            
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดเป้าหมายจ านวนแหล่งเรียนรู้ไว้ ท่ีหน่วยงานละ 2 แหล่งเรียนรู้                  
ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 20 
 
ตำรำงที่ 20  จ ำนวนแหลงเรียนรูเพื่อกำรพัฒนำทองถ่ิน ชุมชนเมือง  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ

ศำสตรพระรำชำของมหำวิทยำลัยที่สำมำรถจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรอยำงมีคุณภำพ 
 

คณะ/หน่วยงำน 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
จ ำนวน 

แหล่งเรียนรู้* 

ร้อยละ 
เทียบกับค่ำ
เป้ำหมำย 

คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ 2   1     50.00 2.50 
2. วิทยาศาสตร์ 2   1     50.00 2.50 
3. วิทยาการจัดการ 2   1     50.00 2.50 
4. ศึกษาศาสตร์ 2 10    500.00 5.00 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2   4    200.00 5.00 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 2   1     50.00 2.50 
7. ศูนย์การศึกษา มจษ. - ชัยนาท 2   1     50.00 2.50 
8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2   3    150.00 5.00 
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา 2   5    250.00 5.00 

ภำพรวมของมหำวทิยำลัย 2 27 1,350.00 5.00 

ผลกำรประเมิน ดีมำก 

               ที่มา : คณะ / หน่วยงาน 
               * รายชื่อแหล่งเรียนรู้แสดงไว้ในในภาคผนวก 
              ** จ านวนแหล่งเรียนรู้แปลงเป็นคะแนน ดังน้ี 

จ านวนแหล่งเรียนรู้ฯ คะแนน 
2 ขึ้นไป 5.00 

1 2.50 
ไม่มี 1.00 

 

จากตารางท่ี 20 พบว่า เกือบทุกคณะ/หน่วยงานมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น             
ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและศาสตรพระราชาของมหาวิทยาลัย ท่ีสามารถจัดกิจกรรม
บริการวิชาการอยางมีคุณภาพเกินกว่าจ านวนตามเป้าหมาย ยกเว้น 5 หน่วยงาน ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ตัวช้ีวัดนี้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 5 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ถ้าพิจารณาแยกตามคณะ/
หน่วยงาน พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายมากท่ีสุด  
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สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 

 

ตำรำงที่ 21  สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 
 
 

ตัวชี้วัด คะแนน ผลกำรประเมิน 
ตัวชี้วัด 7  
รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาอยาง    
เปนรูปธรรมตอจ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแผน 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวชี้วัด 8  
รอยละของทองถิ่น ชุมชนเมืองท่ีไดรับการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม                
ตอจ านวนทองถิ่น ชุมชนเมืองตามแผน 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวชี้วัด 9  
รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยตอจ านวนโครงการตามแผน 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวชี้วัด 10  
จ านวนแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง   การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและศาสตรพระราชาของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถจัด
กิจกรรมบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ 

 
5.00 

 
ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมำก 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 100.00 

 

   จากตารางท่ี 21 พบว่า ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 ซึ่ งมี              
4 ตัวช้ีวัด ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากท้ัง 4 ตัวช้ีวัด ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 5.00 คะแนน         
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีระดับความส าเร็จเท่ากับร้อยละ 100.00  
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ินชุมชนเมือง 
 
                   ตัวชี้วัด 11  รอยละของผูเขำรวมโครงกำรอนุรักษ สงเสริม สืบสำน เผยแพรควำมเปนไทย 
และควำมหลำกหลำยเชิงวัฒนธรรม ตำมภูมิปญญำทองถ่ิน ชุมชนเมืองตอจ ำนวนตำมแผน 
                    รอยละของผูเขารวมโครงการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน เผยแพรความเปนไทย และความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนเมืองตอจ านวนตามแผน  พิจารณาจากโครงการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทย และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง  ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 22  
  
ตำรำงที่ 22  รอยละของผูเขำรวมโครงกำรอนุ รักษ สงเสริม สืบสำน เผยแพรควำมเปนไทย และ                   

ควำมหลำกหลำยเชิงวัฒนธรรม ตำมภูมิปญญำทองถ่ิน ชุมชนเมืองตอจ ำนวนตำมแผน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

                 หน่วย : โครงการ 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ คะแนน 
แผน ผล 

1. เกษตรและชีวภาพ   200    236 118.00 5.00 
2. วิทยาศาสตร์   120    120 100.00 5.00 
3. วิทยาการจัดการ   600 1,214 202.33 5.00 
4. ศึกษาศาสตร์   800 1,653 206.63 5.00 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,400 1,632 116.57 5.00 
6. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2,500 3,134 125.36 5.00 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 5,620 7,989 142.15 5.00 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

ที่มา : คณะ/หน่วยงาน 
  

จากตารางท่ี 22 พบว่า ทุกคณะ/หน่วยงานมีผูเขารวมโครงการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน               
เผยแพรความเปนไทย และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนเมืองตอจ านวน            
ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จนถึงร้อยละ 206.63  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉล่ีย 
เท่ากับ 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก   ถ้าพิจารณาแยกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่า 
ด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายมากท่ีสุด คือ คณะศึกษาศาสตร์ รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ  
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                    ตัวชี้วัด 12  รอยละโครงกำรที่เพิ่มมูลคำจำกทุนทำงวัฒนธรรมและควำมหลำกหลำย            
เชิงวัฒนธรรมตอจ ำนวน โครงกำรตำมแผน 
                    รอยละโครงการท่ีเพิ่มมูลคาจากทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม                  
ตอจ านวนโครงการตามแผน  พิจารณาจากโครงการท่ีเพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
เชิงวัฒนธรรม  ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 23  
  
ตำรำงที่ 23  รอยละโครงกำรที่เพิ่มมูลคำจำกทุนทำงวัฒนธรรมและควำมหลำกหลำยเชิงวัฒนธรรม                    

ตอจ ำนวนโครงกำรตำมแผน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

                        หน่วย : โครงการ 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวนโครงกำรทีเ่พิ่ม

มูลค่ำ ร้อยละ คะแนน ระดบั 
แผน ผล 

1. คณะวิทยาการจัดการ 2 2 100.00 5.00 ดีมาก 
2. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 100.00 5.00 ดีมาก 

3. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 5.00 ดีมาก 

4. ศูนย์การศึกษา มจษ. – ชัยนาท 2 1 50.00 2.50 ต้องปรับปรุง 
5. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 4 4 100.00 5.00 ดีมาก 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 10 9 90.00 4.50 ด ี
ที่มา : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  

จากตารางท่ี 23 พบว่า ทุกคณะ/หน่วยงาน  ท่ีมีโครงการท่ีเพิ่มมูลคาจากทุนทางวัฒนธรรม
และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมมีเพียง 5 คณะ/หน่วยงาน มี 4 คณะ/หน่วยงาน ท่ีมีจ านวนโครงการ            
ท่ีเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมฯ เท่ากับจ านวนท่ีก าหนดไว้ในแผน  มีเพียง 1 หน่วยงานท่ีมีจ านวนโครงการ              
ท่ีเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมฯ น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในแผน คือศูนย์การศึกษา มจษ. – ชัยนาท ในภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัยจึงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.50 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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                    ตัวชี้วัด 13  รอยละของโครงกำรที่ด ำเนินงำนรวมกับเครือขำยวัฒนธรรมตอจ ำนวน 
โครงกำรตำมแผน 
                    รอยละของโครงการท่ีด าเนินงานรวมกับเครือขายวัฒนธรรม ตอจ านวนโครงการตามแผน
พิจารณาจากโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีท าร่วมกับเครือข่าย  ผลการประเมินปรากฏ            
ดังตารางท่ี 24  
 
ตำรำงที่ 24 รอยละของโครงกำรที่ด ำเนินงำนรวมกับเครือขำยวัฒนธรรมตอจ ำนวนโครงกำรตำมแผน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562         
หน่วย : โครงการ 

คณะ/หน่วยงำน 

จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนนิกำร 

ร่วมกับเครอืข่ำยฯ ร้อยละ คะแนน ระดบั 

แผน ผล 
1. วิทยาศาสตร์ 2 2 100.00 5.00 ดีมาก 
2. ศึกษาศาสตร์ 1 1 100.00 5.00 ดีมาก 

3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 100.00 5.00 ดีมาก 

4. วิทยาการจัดการ 1 1 100.00 5.00 ดีมาก 

5. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 5.00 ดีมาก 

6. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 100.00 5.00 ดีมาก 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 11 11 100.00 5.00 ดีมำก 

ที่มา : คณะ/หน่วยงาน 
  

จากตารางท่ี 24 พบว่า คณะ/หน่วยงานท่ีมีโครงการท่ีด าเนินงานรวมกับเครือขายวัฒนธรรม  
มีจ านวน 6 คณะ/หน่วยงาน คณะ/หน่วยงานมีจ านวนโครงการท่ีด าเนินการร่วมกับเครือข่ายตามจ านวน               
ท่ีก าหนดในแผน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีโครงการท่ีด าเนินการร่วมกับเครือข่าย 11 โครงการ คิดเป็น            
รอยละ 100.00 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 5.00 คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 

 
ตำรำงที่ 25  สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 
 

ตัวชี้วัด คะแนน ผลกำรประเมิน 
ตัวชี้วัด 11  
รอยละของผูเขารวมโครงการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน เผยแพร
ความเปนไทย และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปญญา             
ทองถิ่น ชุมชนเมืองตอจ านวนตามแผน 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวชี้วัด 12  
รอยละโครงการท่ีเพิ่มมูลคาจากทุนทางวัฒนธรรมและความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรมตอจ านวน โครงการตามแผน 

 
4.50 

 
ดี 

ตัวชี้วัด 13  
รอยละของโครงการท่ีด าเนินงานรวมกับเครือขายวัฒนธรรม                 
ตอจ านวนโครงการตามแผน 

 
5.00 

 
ดีมาก 

รวมทุกตัวชี้วัด 4.83 ดีมำก 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 96.60 

 

จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ ่งมี 3 ตัวชี้วัด ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 11 รอยละของผูเขารวมโครงการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน  
เผยแพรความเปนไทย และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนเมืองตอจ านวน 
ตามแผน และตัวช้ีวัดท่ี 13 รอยละของโครงการท่ีด าเนินงานรวมกับเครือขายวัฒนธรรมตอจ านวนโครงการ
ตามแผน อยู่ในระดับดี 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละโครงการที่เพิ ่มมูลคาจากทุนทางวัฒนธรรม 
และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมตอจ านวนโครงการตามแผน ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ท่ี 4 มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 4.83 คะแนน ผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก โดยมีระดับความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 96.60  
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

 
                    ตัวชี้วัด 14 ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
(Integrity and Transparency  Assessment: ITA) 

ผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) พิจารณาจากแบบส ารวจความคิดเห็นตามคู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 26 

 
ตำรำงที่ 26  ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย (Integrity 

and Transparency  Assessment: ITA) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 

ข้อมูลที่ติดตำม ร้อยละ คะแนน 
ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (Integrity and Transparency  Assessment: ITA) 

91.36 
(A) 

4.57 

ผลกำรประเมิน ดีมำก 
   ที่มำ: ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 

จากตารางท่ี 26 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (Integrity and Transparency  Assessment: ITA) ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.57 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 

ตัวชี้วัด 15 ผลกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

                     ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบัน  ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 27 
 
ตำรำงที่ 27  ผลกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ปีกำรศึกษำ 2561  
 

ข้อมูลที่ติดตำม คะแนน 
ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4.62 

ผลกำรประเมิน ดีมำก 
          ท่ีมำ: ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 

จากตารางท่ี 27  พบว่า ระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มีคะแนนเท่ากับ 4.62 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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                    ตัวชี้วัด 16  ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยจำกองคกรที่ยอมรับ (Webometrics) 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองคกรท่ียอมรับ (Webometrics) เว็บไซต์ Webometrics 

http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand  ซึ่งในปีงบประมาณ 2562  มหาวิทยาลัยก าหนด
เป้าหมายไว้ที่อันดับท่ี 9  ผลการประเมินปรากฏ ดังตารางท่ี 28 
 
ตำรำงที่ 28  ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยจำกองคกรที่ยอมรับ (Webometrics) ปีกำรศึกษำ 2561  
 

ข้อมูลที่ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน 
(อันดับ) 

คะแนน 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองคกร 
ท่ียอมรับ (Webometrics) 

13 1 

ผลกำรประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
        ที่มา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         

จากตารางท่ี 28 พบว่า ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองคกรท่ียอมรับ (Webometrics)   
มีผลการด าเนินงานอยู่ในอันดับท่ี 13 ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด มีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผลการด าเนินงาน
อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
                   ตัวชี้วัด 17  รอยละควำมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล
ของมหำวิทยำลัย 

                   รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
พิจารณาจาก ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ดิ จิทัลของมหาวิทยาลัย                 
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย  ร้อยละ 
ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย  จากการเก็บแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย  
                     การประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา จากนักศึกษาท่ีสุ่มตัวอย่างจากคณะต่าง ๆ  
สามารถเก็บข้อมูลได้ท้ังส้ิน 1,065 คน และความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการของ 
มหาวิทยาลัยจากบุคลากรท้ังส้ิน 486 คน  ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 29 – 31  
 

ตำรำงที่ 29  ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัย              
รำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 

 

ประเด็นควำมพึงพอใจ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการ

การศึกษา 
67.80 3.39 พอใช้ 

2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน 68.40 3.42 พอใช้ 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LAN) เครือข่ายไร้สาย (WIFI)  66.20 3.31 พอใช้ 
4. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร 67.80 3.39 พอใช้ 

เฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจ 67.60 3.38 พอใช ้
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   จากตารางท่ี 29 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
ท่ีมีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยใน 4 ประเด็น คือ 1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อสนับสนุนการบริการการศึกษา 2) พัฒนาเทคโนโลยี ดิ จิทัล เพื่ อสนับสนุนการ เรียนการสอน  
3) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LAN) เครือข่ายไร้สาย (WIFI) และ 4) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร เมื่อรวมท้ัง 4 ประเด็น มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.38 คะแนน ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับพอใช้ 
 
ตำรำงที่ 30 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัย           

รำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริการการศึกษา 
77.40 3.87 ดี 

2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน 75.80 3.79 ดี 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LAN) เครือข่ายไร้สาย 

(WIFI)  
76.60 3.83 ดี 

4. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร 75.60 3.78 ดี 
เฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจ 76.40 3.82 ดี 

 

จากตารางท่ี 30 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ท่ีมีต่อ 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยใน 4 ประเด็น คือ 1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริการการศึกษา 2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน 3) พัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LAN) เครือข่ายไร้สาย (WIFI)  และ 4) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ 
กับทุกส่วนขององค์กร เมื่อรวมท้ัง 4 ประเด็น มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.82 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 
ตำรำงที่ 31  รอยละควำมพึงพอใจของผมีูสวนไดสวนเสียตอกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัย

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

ข้อมูลที่ติดตำม ร้อยละ คะแนน ระดับ 
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

67.60 3.38 พอใช้ 

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

76.40 3.82 ดี 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ            
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

72.00 3.60 ดี 

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

78.80 3.94 ดี 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 72.00 3.60 ดี 
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จากตารางที่ 31 พบว่า  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย มีคะแนนเท่ากับ 3.38 คะแนน และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเท่ากับ 3.82 คะแนน ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยภาพรวม มีคะแนนเท่ากับ 3.60 คะแนน ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

 
                   ตัวชี้ วัด 18 รอยละของบุคลำกรของมหำวิทยำลัยไดรับกำรพัฒนำที่สอดคลองกับ   
ศตวรรษที่ 21 

                    รอยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 พิจารณา
จากบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาและมีการพัฒนาตนเองผลการประเมิน
ปรากฏดังตารางท่ี 32  
 

ตำรำงที่ 32  รอยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุนไดรับกำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
                      หน่วย : คน 

 
 

คณะ/หน่วยงำน 

จ ำนวนบุคลำกร จ ำนวนบุคลำกร 

คะแนน ระดับ สำย
วิชำกำร 

สำย
สนับสนุน
วิชำกำร 

ทั้งหมด 
ที่มีกำร
พัฒนำ 

ร้อยละ 

1. เกษตรและชีวภาพ  19   11   30   29   96.67 4.83 ดีมาก 
2. วิทยาศาสตร์ 111   23 134 132   98.51 4.93 ดีมาก 
3. วิทยาการจัดการ  74   25   99  91   91.92 4.60 ดีมาก 
4. ศึกษาศาสตร์   39   17   56  55   98.21 4.91 ดีมาก 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 106   20  126 126 100.00 5.00 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก   16   18  34  34 100.00 5.00 ดีมาก 

7. ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท    2   15  17   17 100.00 5.00 ดีมาก 

8. บัณฑิตวิทยาลัย -    3   3    3 100.00 5.00 ดีมาก 

9. ส านักงานอธิการบดี - 127 127 127 100.00 5.00 ดีมาก 

    9.1 กองกลาง  -  55   55  55 100.00 5.00 ดีมาก 

    9.2 กองคลัง -  23   23  23 100.00 5.00 ดีมาก 

    9.3 กองนโยบายและแผน -  11   11  11 100.00 5.00 ดีมาก 

    9.4 กองบริหารงานบุคคล -  15   15  15 100.00 5.00 ดีมาก 

    9.5 กองพัฒนานักศึกษา -  14   14  14 100.00 5.00 ดีมาก 

    9.6 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย -    9     9    9 100.00 5.00 ดีมาก 

10. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -   15   15   15 100.00 5.00 ดีมาก 

11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -   37   37   37 100.00 5.00 ดีมาก 

12. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม -    7   7   7 100.00 5.00 ดีมาก 

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา -   13 13  13 100.00 5.00 ดีมาก 

14. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา -    6   6    6 100.00 5.00 ดีมาก 

15. ส านักงานตรวจสอบภายใน -    3   3    3 100.00 5.00 ดีมาก 

16. ส านักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป -    4   4    4 100.00 5.00 ดีมาก 

ภำพรวมของมหำวทิยำลัย 367 344 711 699   98.31 4.92 ดีมาก 
หมายเหตุ : ข้อมูลจ านวนบุคลากร ณ กันยายน 2562 
ที่มา : คณะ/หน่วยงาน 
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จากตารางที่ 32 พบว่า บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ 
การพัฒนาและที่มีการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดีมากหน่วยงานส่วนใหญ่บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีการพัฒนาตนเองครบทุกคน 
จ านวน 16 หน่วยงาน และหน่วยงานที่บุคลากรมีการพัฒนาไม่ครบทุกคน จ านวน 4 หน่วยงาน ได้ แก่  
คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะศึกษาศาสตร์  
 
                  ตัวชี้วัด 19  รอยละของรำยไดจำกสิทธิประโยชนและรำยไดอื่นที่เพิ่มขึ้น 

                  รอยละของรายไดจากสิทธิประโยชนและรายไดอื่นท่ีเพิ่มขึ้น พิจารณาจากรายได้จาก                    
สิทธิประโยชน์และรายได้อื่นในปีท่ี ผ่านมา  และรายได้จากสิทธิประโยชน์และรายได้อื่นในปีปัจจุบัน                  
ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 33 
 
ตำรำงที่ 33  รอยละของรำยไดจำกสิทธิประโยชนและรำยไดอื่นที่เพิ่มขึ้น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

หน่วย : บาท 
รำยกำร ปีงบประมำณ 

พ.ศ.2561 
ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 

ผลต่ำง ร้อยละ 

1. รายได้จากการให้บริการ - สระว่ายน้ า 766,900 775,150 8,250 1.08 
2. รายได้จากการให้บริการ - โรงพยาบาลสัตว์ 436,492 574,526 138,034 31.62 
3. รายได้จากการให้บริการ - โรงแรมจันทรเกษม
ปาร์ค 5,456,310 5,110,850 -345,460 -6.33 
4. รายได้ค่าเช่าสถานท่ี 5,016,472 4,781,295 -235,177 -4.69 
5. รายได้ดอกเบ้ีย 25,554,646 20,246,198 -5,308,448 -20.77 
6. รายได้เบ็ดเตล็ด * 1,036,343 1,498,441 462,098 44.59 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 38,267,163 32,986,460 -5,280,703 -13.80 
คะแนน 1 

ผลกำรประเมิน ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ที่มา : งานสิทธิประโยชน์ กองคลัง 
หมายเหตุ : * รายได้เบ็ดเตล็ดประกอบด้วย รายได้จากค่าปรับผิดสัญญา รายได้จากการขายซาก  และรายได้อื่น (ค่าเก็บขยะตลาดนัด) 
                     

จากตารางท่ี 33 พบว่า รอยละของรายไดจากสิทธิประโยชนและรายไดอื่นท่ีเพิ่มขึ้น  
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ลดลงคิดเป็นร้อยละ (-13.80)  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดได้
คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
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                    ตัวชี้วัดที่ 20 รอยละควำมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอกำรบริหำรงำนของ
มหำวิทยำลัย  

                    รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
พิจารณาจากร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน ส่ิงสนับสนุน  
การเรียนรู้ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การให้บริการด้านวิชาการ การให้บริการท่ัวไป 
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และภาพลักษณ์การบริหารงานตามความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
กระบวนการท างานและการบริหารงาน ด้านกายภาพและส่ิงสนับสนุนการท างาน  ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล  
                    การประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา จากนักศึกษาท่ีสุ่มตัวอย่างจากคณะต่าง ๆ 
สามารถเก็บข้อมูลได้ ท้ังส้ิน 1,065 คน และความพึ งพอใจของบุคลากรท่ีมี ต่อการบริหารจัดการ 
ของมหาวิทยาลัย จากบุคลากรท้ังส้ิน 486 คน ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 34 – 36  
 

ตำรำงที่ 34  ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม      
                ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ ร้อยละ คะแนน ระดับ 
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 69.40 3.47 พอใช ้

1.1 มุ่งผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย ตามอัตลักษณ์  “บัณฑิตนักปฏิบัติ             
จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” 

69.80 3.49 พอใช้ 

1.2 เน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของผู้สอน 70.80 3.54 ดี 
1.3 ใช้รูปแบบการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา          

ที่หลากหลาย 
69.60 3.48 พอใช้ 

1.4 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย              
มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน 

70.60 3.53 ดี 

1.5 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 

69.40 3.47 พอใช้ 

1.6 การบริการนักศึกษา การให้ค าปรึกษา การแนะแนว การให้ข้อมูล
ข่าวสาร การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน การเข้าสู่อาชีพ 

70.40 3.52 ดี 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาองักฤษ 67.40 3.37 พอใช้ 
1.8 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 67.60 3.38 พอใช้ 

2. ด้ำนวิจัย 68.00 3.40 พอใช ้
2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย 
 

70.00 3.50 พอใช้ 

2.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

70.00 3.49 พอใช้ 

2.3 สนับสนุนงบประมาณ เงินทุน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม          
ที่เอื้อต่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 

69.80 3.27 พอใช้ 

2.4 พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน 

 

65.40 3.34 พอใช้ 
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ประเด็นควำมพึงพอใจ ร้อยละ คะแนน ระดับ 
3. ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 66.80 3.44 พอใช ้

3.1 มุ่งท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน 68.80 3.40 พอใช้ 
3.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และ                

ความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ินของชาติ 
68.00 3.48 พอใช้ 

4. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 69.60 3.47 พอใช ้
4.1 มุ่งประโยชน์เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินให้มีความย่ังยืน 69.40 3.44 พอใช้ 
4.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและท้องถ่ิน 68.80 3.46 พอใช้ 
4.3 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัย 

ชุมชน องค์กร เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
69.20 3.44 พอใช้ 

4.4 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริ               
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

68.80 3.50 พอใช้ 

4.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

70.00 3.51 ดี 

5. ด้ำนธรรมำภิบำล กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกำรประกันคุณภำพ 70.20 3.41 พอใช ้
5.1 มุ่งใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและบริหารองค์กร 68.20 3.27 พอใช้ 
5.2 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง            

การประเมินตนเอง และการตรวจสอบจากภายนอก เพ่ือป้องกันพฤติกรรม
ที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

65.60 3.37 พอใช้ 

5.3 มุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 67.40 3.48 พอใช้ 
5.4 ด าเนินงานตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา

การศึกษา 
69.60 3.50 พอใช้ 

6. ด้ำนระบบบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 70.00 3.42 พอใช ้
6.1 สนับสนุนทรัพยากร สวัสดิการ สิทธิประโยชน์เหมาะสมและ

เพียงพอ 
68.40 3.34 พอใช้ 

6.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศของมหาวิทยาลัย 

66.80 3.39 พอใช้ 

6.3 พัฒนาการให้บริการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 67.80 3.43 พอใช้ 
6.4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะที่เหมาะสมกับการท างาน 68.60 3.48 พอใช้ 
6.5 บริหารและพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตร์         

การพัฒนามหาวิทยาลัย 
69.60 3.45 พอใช้ 

ภำพรวมของมหำวทิยำลัย 69.00 3.43 พอใช ้
 

จากตารางท่ี  34 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
ใน 6 ด้าน ด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 2 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านท่ี  
4 ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.47 รองลงมาคือ  
3 ด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.44 และด้านท่ี 2 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 3.40 มีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด  เมื่อรวมท้ัง 6 ด้าน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.43 ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับพอใช้ 

 
 
 



 

52 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562 
 

ตำรำงที่ 35  ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

ประเด็นควำมพึงพอใจ ร้อยละ คะแนน ระดับ 
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 77.60 3.88 ดี 

1.1 มุ่งผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย ตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา 
ก้าวหน้าเทคโนโลยี” 

79.00 3.95 ดี 

1.2 เน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของผู้สอน 77.20 3.86 ดี 
1.3 ใช้รูปแบบการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี

หลากหลาย 
77.80 3.89 ดี 

1.4 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทยมีความรักและ
ผูกพันต่อท้องถ่ิน 

79.60 3.98 ดี 

1.5 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 75.40 3.77 ดี 
1.6 การบริการนักศึกษา การให้ค าปรึกษา การแนะแนว การให้ข้อมูลข่าวสาร 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน การเข้าสู่อาชีพ 
76.00 3.80 ดี 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาองักฤษ 78.20 3.91 ดี 
1.8 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 77.20 3.86 ดี 

2. ด้ำนวิจัย 76.60 3.83 ดี 
2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย 76.20 3.81 ดี 
2.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน 79.40 3.97 ดี 
2.3 สนับสนุนงบประมาณ เงินทุน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
75.00 3.75 ดี 

2.4 พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน 

75.60 3.78 ดี 

3. ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 81.80 4.09 ดี 
3.1 มุ่งท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน 82.00 4.10 ดี 
3.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจใน

วัฒนธรรมของท้องถ่ินของชาติ 
81.60 4.08 ดี 

4. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 79.80 3.99 ดี 
4.1 มุ่งประโยชน์เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินให้มีความย่ังยืน 80.20 4.01 ดี 
4.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและท้องถ่ิน 79.00 3.95 ดี 
4.3 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 

องค์กร เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
79.80 3.99 ดี 

4.4 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

80.80 4.04 ดี 

4.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มคีุณภาพ และมาตรฐาน 

79.00 3.95 ดี 

5. ด้ำนธรรมำภิบำล กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกำรประกันคุณภำพ 78.40 3.92 ดี 
5.1 มุ่งใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและบริหารองค์กร 76.40 3.82 ดี 
5.2 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงการประเมิน

ตนเอง และการตรวจสอบจากภายนอก เพ่ือป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

77.20 3.86 ดี 

5.3 มุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 79.00 3.95 ดี 

5.4 ด าเนินงานตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 80.40 4.02 ดี 
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ประเด็นควำมพึงพอใจ ร้อยละ คะแนน ระดับ 
6. ด้ำนระบบบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 74.40 3.72 ดี 

6.1 สนับสนุนทรัพยากร สวัสดิการ สิทธิประโยชน์เหมาะสมและเพียงพอ 73.60 3.68 ดี 
6.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศ

ของมหาวิทยาลัย 
72.20 3.61 ดี 

6.3 พัฒนาการให้บริการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 74.40 3.72 ดี 

6.4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะที่เหมาะสมกับการท างาน 75.00 3.75 ดี 

6.5 บริหารและพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

76.40 3.82 ดี 

ภำพรวมของมหำวทิยำลัย 78.00 3.90 ดี 
 

จากตารางท่ี 35 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการบริหาร
จัดการซึ่งแบ่งป็น 6 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยด้านท่ี 3 ด้านท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากับ 4.09 รองลงมาคือด้านท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และสร้างโอกาสทางการศึกษา มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.99  และด้านท่ี 6 ด้านระบบบริหารและการพัฒนา
บุคลากร มี คะแนน เฉ ล่ียน้ อย ท่ี สุดเท่ากับ  3 .72 เมื่ อพิ จารณารวมทุกด้านมีคะแนน เฉ ล่ียเท่ากับ  
3.90 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 
ตำรำงที่ 36  ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

ข้อมูลที่ติดตำม ร้อยละ คะแนน ระดับ 
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

68.69 3.43 พอใช้ 

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

77.50 3.88 ดี 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีต่อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

75.60 3.78 ดี 

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ              
ท่ีมีต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

79.40 3.97 ดี 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 73.09 3.66 ดี 
  

จากตารางท่ี 36  พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                 
ท่ีมีต่อการบริหารงานในภาพรวมตามตัวช้ีวัดท่ี 20 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.66 คิดเป็นร้อยละ 73.09           
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 5 
 

ตำรำงที่ 37  สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 5 
 

ตัวชี้วัด คะแนน ผลกำรประเมิน 
ตัวชี้วัด 14  
ผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสของมหาวิทยาลัย (Integrity 
and Transparency  Assessment: ITA) 

 
4.57 

 
ดีมาก 

ตัวชี้วัด 15  
ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 
4.62 

 
ดีมาก 

ตัวชี้วัด 16  
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองคกรท่ียอมรับ (Webometrics) 

 
1.00 

 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ตัวชี้วัด 17  
รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัย 

 
3.60 

 
ดี 

ตัวชี้วัด 18  
รอยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ศตวรรษท่ี 21 

 
4.92 

 
ดีมาก 

ตัวชี้วัด 19  
รอยละของรายไดจากสิทธิประโยชนและรายไดอื่นท่ีเพิ่มขึ้น 

 
1.00 

 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ตัวชี้วัด 20  
รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

 
3.66 

 
ดี 

รวมทุกตัวชี้วัด 3.34 พอใช ้
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 66.80 

  

จากตารางท่ี 37 พบว่าผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 ซึ่งมี 7 ตัวชี้วัด 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 14 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสของ
มหาวิทยาลัย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวช้ีวัดท่ี 15 ผลการประเมินคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และตัวชี้วัดท่ี 18 รอยละของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

ผลการประเมินอยู ่ในระดับดี 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 17 รอยละความพึงพอใจของ 
ผูมีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดที่ 20 รอยละความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย          
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ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 16 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยจากองคกรท่ียอมรับ (Webometrics)  และตัวช้ีวัดท่ี 19 รอยละของรายไดจากสิทธิประโยชน
และรายไดอื่นท่ีเพิ่มขึ้น  

ผลการประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 ในภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.34  
ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  โดยมีระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 66.80 
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สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 

 
ตำรำงที ่38  สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์ คะแนน ระดับ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

4.65 ดีมาก 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4.01 ดี 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

5.00 ดีมาก 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง 

4.83 ดีมาก 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.34 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกยุทธศำสตร์ 4.37 ดี 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 87.40  

 

จากตารางท่ี 38 พบว่า เมื่อรวมท้ัง 5 ยุทธศาสตร์แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม            
มีคะแนนผลการด าเนินงานเฉล่ียเท่ากับ 4.37 คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ระดับความส าเร็จโดยรวม 
เท่ากับร้อยละ 87.40 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายยุทธศาสตร์ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 และยุทธศาสตร์ท่ี 4 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
1 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 1 ยุทธศาสตร์ คือ และยุทธศาสตร์ท่ี 5 
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บทที่ 4 
ผลกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของอธิกำรบด ีคณบดี  

และหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรยีกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเทำ่คณะ 
 

                     กำรประเมินผลกำรบริหำรงำน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

                    ส่วนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของอธิการบดี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสะทอนวิสัยทัศน์ ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
และเปาหมาย (Target) จากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และ 
สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังพิจารณาคุณลักษณะการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) โดยก าหนดกรอบการประเมินเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารจัดการ 
2) นโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2561 
3) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

                     4) ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 5) คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
 6) ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 
                   ส่วนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี และผู้อ านวยการศูนย์ส านัก สถาบัน  
หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานในลักษณะเดียวกับอธิการบดี โดยก าหนดกรอบการประเมินเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2) ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
3) คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
4) ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนท่ี 1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี 
 
4.1.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด 4.1.1 ผลการถ่ายทอด และก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

การถ่ายทอด และก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาจากการด าเนินงานของอธิการบดีในการก าหนดนโยบาย การบริหารงานตามพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ของอธิการบดี ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางท่ี 39 
 
ตำรำงที่ 39 ผลกำรประเมินผลงำนของอธิกำรบดีด้ำนกำรถ่ำยทอดและก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมปรัชญำ 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
แหล่งข้อมูล  

(ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์) 
คะแนนจำกผู้ประเมิน* 

เฉลี่ย คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที ่4 คนที่ 5 

อธิการบดี 4.68 5.00 4.65 4.50 4.72 4.71 
คณบดี/ผอ.ส านัก/ศูนย์/สถาบัน(เฉล่ีย) 4.77 5.00 4.55 4.26 4.56 4.63 

คะแนนเฉลี่ย  4.67 
ผลกำรประเมิน  ดีมำก 

* ผู้ประเมินคือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

จากตารางที่ 39 พบว่า อธิการบดีมีผลการประเมินด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแล 
ให้มีการปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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4.1.2 นโยบาย และมติสภามหาวิทยาลัย  และข้อเสนอแนะของคระกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2561 

          4.1.2.1  นโยบาย และมติสภามหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัด 4.1.2.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและมติสภำมหำวิทยำลัย 

การด าเนินงานของผู้บริหารตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย จ านวน 8 ด้าน 
พิจารณาจากรายงานติดตามผลการด าเน ินงานตามมติที ่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และพิจารณา  
จากบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางท่ี 40 

 
ตำรำงที่ 40  จ ำนวนและร้อยละของกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมติสภำมหำวิทยำลัย 
 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย 

กำรด ำเนินกำร 
ตำมนโยบำยหรือมติสภำ 

มีกำรก ำหนด
นโยบำยหรือมติสภำ 

มีกำรด ำเนินกำร
ตำมมติสภำ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน   
2. ด้านการวิจัย   
3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

4. ด้านบริการแก่ชุมชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา   

5. ด้านธรรมาภิบาล   

6. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการประกันคุณภาพ   

7. ด้านระบบบริหารและการพัฒนาบุคลากร   

8. ด้านการมุ่งผลส าเร็จท่ียั่งยืน   

ร้อยละของกำรด ำเนินงำน 100.00 
คะแนน 5 

ผลกำรประเมิน ดีมำก 
 

จากตารางท่ี 40 พบว่า การด าเนินงานของผู้บริหารตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ครอบคลุมทั ้ง 8 ด้าน (จ านวนรวม 122 เรื ่อง) และมหาวิทยาลัยได้ด าเน ินการ 
ตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยครบทุกเรื ่อง มีคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ผลการประเมินอยู่ใน 
ระดับดีมาก 
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            4.1.2.2 กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมนิผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปี 2561  

ตัวชี้วัด 4.1.2.2 ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ปรากฏอยู่ในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ปี 2561 ซึ ่งมีข้อเสนอแนะอยู่ 8 ข้อ เมื ่อน ามาจ าแนกตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย  
8 ด้าน ปรากฏดังตาราง 41 
 
ตำรำงที่ 41  ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน

ของมหำวิทยำลัย  
 

ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำน 

มีกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรด ำเนินงำน 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน   
2. ด้านการวิจัย   
3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4. ด้านบริการแก่ชุมชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา   
5. ด้านธรรมาภิบาล   
6. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการประกันคุณภาพ   
7. ด้านระบบบริหารและการพัฒนาบุคลากร   
8. ด้านการมุ่งผลส าเร็จท่ียั่งยืน   

คะแนน 5 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

 

จากตารางท่ี 41 จากการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ปรากฏอยู่ในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปี 2561 ซึ่งมีข้อเสนอแนะอยู่ 8 ข้อ เมื่อน ามาจ าแนกตามนโยบาย 
สภามหาวิทยาลัย 8 ด้าน พบว่า มีการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยครบถ้วน มีคะแนนเท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
ซึ่งมีรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562 61 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปี 2562 ตำมข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปี 2561 

  ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญต่าง ๆ และจัดท าเป็นรายงาน 
ผลการติดตามฯ ประจ าปี  2561 ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการติดตามฯ  
ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานในปี 2562 ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้กองนโยบายและแผนติดตามผลการด าเนินงานของคณะและหน่วยงานต่าง  ๆ  
ในปี 2562 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 

 1.1 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยี ดิจิทัลของ
มหำวิทยำลัย และควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย อยู่ในระดับพอใช้ 
มหำวิทยำลัยจึงควรวิเครำะห์สำเหตุเพื่อจะได้มีแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย และ 
ควำมต้องกำรของนักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย เช่น กำรท ำวิจัยสถำบัน เป็นต้น 

 ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาการส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ท้ังในการส่ือสาร  
ไปยังหลักสูตรอาจารย์และอาจารย์ โดยการใช้ระบบ Chrome ในการประชุม 
 
  1.2  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 ยังต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเบิกจ่ำยเงินรำยได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดมำก 
มหำวิทยำลัยจึงควรวิเครำะห์สำเหตุและหำมำตรกำรในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
เช่น กำรน ำระบบเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เป็นต้น 
 ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ได้มีการเปล่ียนแปลงจากระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารโปรแกรม VN-Caller (แบบเดิม) เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (แบบใหม่) โดยมีการใช้
งานผ่านเว็บบราวเซอร์ จึงท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
 
 1.3  กำรบริหำรมหำวิทยำลัยในภำพรวมมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และมีผลกำรประเมิน 
อยู่ในระดับดีมำกเป็นจ ำนวนมำก มหำวิทยำลัยควรน ำผลงำนดังกล่ำวมำต่อยอดเพื่อสร้ำงนวัตกรรม 
ในแต่ละยุทธศำสตร์ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
และชุมชนเมือง 
                       ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ยุทธ์ศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถ่ิน   
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้สร้างระบบและกลไกเพื่อรองรับ
งานตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เครื่องมือการวิจัยและแก้ไขปัญหาของชุมชน เกิดการเสริมสร้าง
พลังชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น และมุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยรับใช้ชุมชน” ต่อไป โดยเบื้องต้นเป็นการพัฒนาระบบและกลไก
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การบริหารจัดการ โดยช่วงแรกเป็นการศึกษาจะเป็นการหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารองค์กร 
ท้ังในระดับ คณะ หน่วยงาน และ มหาวิทยาลัยท่ีจะมีโครงสร้างในการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
เพื่อชุมชนอย่างไร ตลอดจนกิจกรรมหรือการติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินงานเพื่อตอบยุทธศาสตร์ใหม่ 
ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏในระยะ 20 ปี 
  ท้ังนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงตอบสนองยุทธศาสตร์            
การท างานดังกล่าวโดยให้การสนับสนุนการท างานงานวิชาการเพื่อสังคมใน 3 ด้าน คือ  
  (1) การติดต่อประสานงานท้ังกับตัวนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯเอง การติดต่อกับชุมชน          
ในเขตรับผิดชอบ (เขตลาดพร้าว จตุจักรในจังหวัด กรุงเทพฯ และจังหวัดชัยนาท) ให้มีการประสานงาน                    
ท้ังในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก เช่น ระดับ ต าบล อ าเภอและจังหวัด การสร้าง
รูปแบบโครงสร้าง RMU (Research management unit) TRMU (Tambon research management unit) 
และ PRMU (Provincial research management unit) 
  (2) สนับสนุนการท างานท างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในลักษณะงานวิชาการเพื่อสังคม (Socially-
engaged Scholarship) ในฐานะองค์กรกลางท้ังในแง่การให้ ทุนวิ จัย การสร้างและติดต้ังระบบกลไก 
ในมหาวิทยาลัย เพื่อวางรากฐานให้แก่องค์กรของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนงานในลักษณะดังกล่าว 
  (3) ท าการหนุนเสริม ติดตาม ให้ทางแก้ไข และรวบรวมข้อมูลในการด าเนินกิจกรรมงาน
ต่าง ๆ เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับวิเคราะห์องค์ความรู้ส าหรับการสร้างระบบและกลไกในการขับเคล่ือนงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น รวมท้ังรวบรวมชุดความรู้ท่ีได้จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาด้วย 
  ท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับมอบให้ดูแลพื้นท่ี 2 พื้นท่ี ได้แก่ เขตจตุจักร
และเขตลาดพร้าว ในกรุงเทพมหานครฯ ส่วนในต่างจังหวัดได้แก่พื้นท่ีของจังหวัดชัยนาท ซึ่งท้ังสองพื้นท่ี 
มีความแตกต่างกันในบริบทของปัญหาและศักยภาพ ส่งผลให้การวางโครงสร้างการท างานร่วมกันระหว่าง  
มหาวิทยาลัยและพื้นท่ีจะมีความแตกต่างกัน ทางคณะต่างๆท่ีดูแลรับผิดชอบโครงการต้องมีการท าโครงสร้าง
บริหารงานวิจัยจึงมีความจ าเป็นต้องท าโครงสร้างรองรับท่ีแตกต่างกัน  

ยุทธ์ศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 
 มหาวิทยาลัยโดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท า พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หลักสูตรพัฒนาครู หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตร ป.บัณฑิต 

ยุทธ์ศำสตร์ที่  3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 พัฒนาหลักสูตรใหม่ สภาวิชาการ ให้จัดท าหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการ เช่น CP All 
True บางกอกแอร์เวย์ การสอบ IC3  อธิการบดีมอบนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
โดยให้บุคลากรเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ CEFR และเรียนรู้พัฒนาทักษะผ่าน Appication Speex 
ผ่านสมาร์ทโฟน 

ยุทธ์ศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
 มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนา DATA Centre พัฒนา Google Form e-Meeting การประชุม
แบบลดการใช้กระดาษ Paperless มาตรฐานและตัวช้ีวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นมาตรฐานกลาง
อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพ ฐานข้อมูล พัฒนาระบบ MIS เปิดศูนย์รับสมัคร One Stop Service/ 
Online 
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 1.4  มหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไปตำมแผนอยู่ในระดับดีมำก
ควรต่อยอด แผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร เพื่อน ำไปสู่กำรกู้วิกฤตอุดมศึกษำที่จ ำนวนนักศึกษำ
ลดลง และเพื่อให้สอดรับกับนโยบำยของรัฐบำลในกำรปฏิรูปสถำบันอุดมศึกษำ 
 
 ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 (1) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรม ครูศึกษาศาสตร์
ฐานสมรรถนะ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา 
 (2) คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการให้ความรู้เรื่อง WIL เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.5 มหำวิทยำลัยควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมเป็นนำนำชำติของบุคลำกร 
ในมหำวิทยำลัย เช่นกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษให้ผ่ำนมำตรฐำนสำกล  กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี และ
สื่อสังคมออนไลน์ 
 ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 (1) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ จ านวน  
3 ท่าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ผ่านมาตรฐานสากล 
 (2) คณะวิทยาศาสตร์ ด้านนักศึกษา จัดให้มีรายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการและวิชาชีพ  
มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Toeic ส าหรับนักศึกษา คบ. ด้านบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยให้บุคลากรเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ CEFR และเรียนรู้พัฒนา
ทักษะผ่าน Application Speex ผ่านสมาร์ทโฟน 
 

1.6 ควรน ำนโยบำยของรัฐบำลปัจจุบันมำวิเครำะห์ และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย เพื่อรองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนำคต โดยเฉพำะในด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
กำรจัดสรรงบประมำณที่ให้แก่สถำบันอุดมศึกษำ 
 ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Reinventing 
มหาวิทยาลัย จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
 มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (2560 
– 2579) 
 

1.7  ควรปรับปรุงตัวชี้วัดที่เก่ียวกับโครงกำร กิจกรรม และค่ำเป้ำหมำย ที่สะท้อนคุณภำพ 
ด้ำนผลลัพธ์ และผลกระทบต่อกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ให้เพิ่มมำกข้ึน 

      ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 2563 พิจารณาตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสม 
ท่ีสะท้อนคุณภาพด้านผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลัย 
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1.8 มหำวิทยำลัยควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเก่ียวกับอัตลักษณ์และผลงำนของ
มหำวิทยำลั ย  ที่ ป ระสบควำมส ำ เร็จให้ มำกขึ้ น  โดยใช้ เทคโนโลยีสำรสน เทศที่ ทั นส มัย  เช่น  
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 (1)  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เช่น  ทางส่ือออนไลน์ (Facebook, Line และเพจส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน) 
 (2) คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท้ังการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน และ               
การประชาสัมพันธ์บนส่ือออนไลน์ 
 
4.1.3 ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 4.1.3 ผลกำรปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  
ผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบั ติราชการ พิจารณาจากการด าเนินงานของอธิการบดี 

ตามค ารับรองการปฏิบั ติราชการ ท่ีสะท้อนให้ เห็นถึงการบริหารงานท่ี ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  
ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางท่ี 42 
 
ตำรำงที่ 42  ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของอธิกำรบดี  
 

แหล่งข้อมูล  
(ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์) 

 คะแนนจำกผู้ประเมิน* 
เฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

อธิการบดี 4.65 4.80 4.75 4.57 4.80 4.71 
คณบดี/ผอ.ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 
(เฉล่ีย) 

4.45 4.62 4.60 4.59 4.70 4.59 

คะแนนเฉลี่ย 4.65 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

* ผู้ประเมินคือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
จากตารางที ่ 42 พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัต ิราชการ  

ของอธิการบดี ที่พิจารณาจากบทสัมภาษณ์ของอธิการบดีและคณบดี/ผอ.ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ได้คะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 4.65 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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4.1.4 ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 4.1.4 ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

การด าเนินงานของอธิการบดี ท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ  
โดยพิจารณาจากแบบสอบถาม ท่ีประเมินโดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัย 
ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 43 

 

ตำรำงที่ 43  ผลกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี  
 
 
 

 
 
 
 
 

                                *คะแนนเฉลี่ยได้จากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินตนเอง: ผู้อื่นประเมิน = 2 : 3) 

จากตารางท่ี 43 พบว่า ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี
แบ่งเป็นสองส่วนคือ การประเมินตนเองและประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชา ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.34 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี 

 
4.1.5 คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 

ตัวชี้วัด 4.1.5 คุณลักษณะของผู้บริหำรและภำวะผู้น ำ 

คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า พิจารณาจากการบริหารงานของอธิการบดี  
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานท่ีชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากแบบสอบถามท่ีประเมิน
ตนเองและประเมินโดยผู้บริหารระดับคณะ/ส านัก/ศูนย์ และผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน ผลการประเมิน
ปรากฏดังตารางท่ี 44 

 

ตำรำงที่ 44  ผลกำรประเมินคุณลักษณะของผู้บริหำรและภำวะผู้น ำของอธิกำรบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 *คะแนนเฉลี่ยได้จากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินตนเอง: ผู้อื่นประเมิน = 2 : 3) 

จากตารางท่ี 44 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารงานและภาวะผู้น าของ
อธิการบดี ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ การประเมินตนเองและประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชา ได้คะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.35 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

ผู้ประเมิน ผลกำรประเมิน 
อธิการบดี (ประเมินตนเอง) 4.20 
คณบดี/ผอ. 4.60 
ข้าราชการ/พนักงาน 4.27 

คะแนนเฉลี่ย* 4.34 
ผลกำรประเมิน ดี 

ผู้ประเมิน ผลกำรประเมิน 

อธิการบดี (ประเมินตนเอง) 4.22 
คณบดี/ผอ. 4.53 
ข้าราชการ/พนักงาน 4.33 

คะแนนเฉลี่ย* 4.35 
ผลกำรประเมิน ดี 
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4.1.6 ด้ำนควำมสัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วัด 4.1.6 ระดับควำมสัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ระดับความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยพิจารณาจากการ
บริหารงานของอธิการบดี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานท่ีชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณา
จากแบบสอบถามที่ประเมินตนเองและประเมินโดยคณบดี/ผอ.ศูนย์/ส านัก/สถาบัน และผู้ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานต่าง ๆ ผลการประเมินผลปรากฏดังตารางท่ี 45 
 
ตำรำงที่ 45  ผลกำรประเมินผลระดับควำมสัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยของอธิกำรบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                *คะแนนเฉลี่ยได้จากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินตนเอง: ผู้อื่นประเมิน = 2 : 3) 

 

                    จากตารางท่ี 45 พบว่า ผลการประเมินผลระดับความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ การประเมินตนเองและประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชา 
ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.35 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประเมิน ผลกำรประเมิน 

อธิการบดี (ประเมินตนเอง) 4.20 
คณบดี/ผอ. 4.58 
ข้าราชการ/พนักงาน 4.31 

คะแนนเฉลี่ย* 4.35 
ผลกำรประเมิน ดี 
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ส่วนที่ 2  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี และผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

4.2.1 ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ตัวชี้วัด 4.2.1  ผลกำรปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  

ผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พิจารณาจากการด าเนินงานของคณบดี 
และผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื ่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการท่ีให้ไว้กับอธิการบดี ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางท่ี 46 
 
ตำรำงที่ 46  ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของคณบดีและผู้อ ำนวยกำร/

ศูนย์/ส ำนัก/สถำบัน 
 

ผู้บริหำร คะแนน ผลกำรประเมิน 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 4.63 ดีมาก 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 4.69 ดีมาก 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4.78 ดีมาก 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 4.41 ดี 

5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.37 ดี 

6. คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4.43 ดี 

7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 4.77 ดีมาก 
8. ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.23 ดี 

9. ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.68 ดีมาก 
10. ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.77 ดีมาก 
11. ผอ.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 4.77 ดีมาก 
12. ผอ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 4.56 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 46   พบว่า การประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
คณบดี และผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน ท่ีพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ตามแผนปฏิบัต ิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหัวหน ้าหน่วยงานจัดท าค ารับรอง  
ปฏิบัติราชการกับอธิการบดี ผลการปฏิบัต ิตามค ารับรองดังกล่าว พบว่าคณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 8 คน และระดับดี 4 คน รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 46 
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4.2.2 กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ตัวชี้วัด 4.2.2 ผลกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

การด าเนินงานของคณบดี/ผอ.ศูนย์/ส านัก/สถาบัน ท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามหลัก          
ธรรมาภิบาล 10 ประการ โดยพิจารณาจากแบบสอบถาม ท่ีประเมินตนเองและประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานของตน ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 47 
 
ตำรำงที่ 47  ผลกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของคณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำนที่  

เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
 

*คะแนนเฉลี่ยได้จากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินตนเอง: ผู้อื่นประเมิน = 2 : 3) 
 

 จากตารางที ่ 47 การประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี 
และผู ้อ านวยการศ ูนย ์/ส าน ัก/สถาบ ัน  ที ่พ ิจารณาจากการตอบแบบสอบถาม ผลการประเม ิน 
จากคะแนนเฉลี่ย พบว่าคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 5 คน และระดับดี  
8 คน รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 46  

 
 
 
 

ผู้บริหำร 
ผู้ประเมิน ผลกำร 

ประเมิน ประเมิน 
ตนเอง 

กบม. 
ข้ำรำชกำร/
พนักงำน 

คะแนนเฉลี่ย* 

คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 4.40 4.25 3.81 4.18 ดี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 4.80 4.48 4.04 4.48 ดี 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
(20 ธ.ค.61-19 มิ.ย.62) 

4.50 4.39 4.22 4.38 ดี 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
(20 มิ.ย.62- 30 ก.ย.62) 

4.00 4.42 4.13 4.17 ดี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 5.00 4.36 4.04 4.52 ดีมาก 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.50 4.41 4.49 4.47 ดี 
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4.00 4.38 4.13 4.15 ดี 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 4.80 4.32 4.73 4.64 ดีมาก 
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.00 4.45 4.57 4.31 ดี 
ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.80 4.37 4.67 4.63 ดีมาก 
ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.80 4.36 4.31 4.52 ดีมาก 
ผอ.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.38 4.95 4.80 ดีมาก 
ผอ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท 

4.00 4.39 4.48 4.26 ดี 
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4.2.3 คุณลักษณะของผู้บริหำรและภำวะผู้น ำ 

ตัวชี้วัด 4.2.3 คุณลักษณะของผู้บริหำรและภำวะผู้น ำ 

คุณลักษณะของผู ้บริหารและภาวะผู ้น า พ ิจารณาจากการบริหารงานของคณบดี 
และผู ้อ านวยการศูนย์/ส าน ัก /สถาบัน  โดยพ ิจารณาจากการตอบแบบสอบถามที่ประเม ินตนเอง 
และประเมินโดยผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 48 
 
ตำรำงที่ 48  ผลกำรประเมินผลคุณลักษณะของผู้บริหำรและภำวะผู้น ำของคณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำน 

ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
 

*คะแนนเฉลี่ยได้จากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินตนเอง: ผู้อื่นประเมิน = 2 : 3) 

จากตารางที่ 48 การประเมินผลคุณลักษณะและภาวะผู้น าของคณบดี และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะแบ่งเป็นสองส่วน คือ การประเมินตนเองกับประเมิน 
โดยผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2 คน และระดับดี 11 คน รายละเอียด
ปรากฏตามตารางท่ี 48 

 

 

 

 

 

ผู้บริหำร 
ผู้ประเมิน ผลกำร 

ประเมิน ประเมิน 
ตนเอง 

กบม. 
ข้ำรำชกำร
/พนักงำน 

คะแนนเฉลี่ย* 

คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 4.44 4.02 3.76 4.11 ดี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 4.56 4.38 4.00 4.34 ดี 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
(20 ธ.ค.61-19 มิ.ย.62) 

4.56 4.24 4.20 4.36 ดี 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
(20 มิ.ย.62- 30 ก.ย.62) 

3.89 4.35 4.16 4.11 ดี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 5.00 4.32 3.94 4.48 ดี 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.44 4.29 4.51 4.42 ดี 
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4.00 4.36 4.02 4.11 ดี 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 4.56 4.17 4.63 4.46 ดี 
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.00 4.34 4.67 4.30 ดี 
ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.78 4.35 4.47 4.56 ดีมาก 
ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.00 4.17 4.09 4.08 ดี 
ผอ.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.30 4.81 4.73 ดีมาก 
ผอ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 4.00 4.28 4.51 4.24 ดี 
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4.2.4 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วัด 4.2.4 ระดับผลสัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ระด ับผลสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยพ ิจารณาจากการ 
บริหารงานของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยพิจารณาจาก
การตอบแบบสอบถามที่ประเมินตนเองและประเมินโดยผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน ผลการประเมิน
ปรากฏดังตารางท่ี 49 
 
ตำรำงที่ 49  ผลกำรประเมินผลระดับผลสัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยของคณบดี   
               และหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
 

*คะแนนเฉลี่ยได้จากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินตนเอง: ผู้อื่นประเมิน = 2 : 3) 

จากตารางที่  49 การประเมินผลระดับผลสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะแบ่งเป็นสองส่วน 
คือ การประเมินตนเองกับประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2 คน  
และระดับดี 11 คน รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 49 

 

 

 

 

ผู้บริหำร 
ผู้ประเมิน ผลกำร 

ประเมิน ประเมิน 
ตนเอง 

กบม. 
ข้ำรำชกำร/
พนักงำน 

คะแนน
เฉลี่ย* 

คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 4.20 3.98 3.84 4.03 ดี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ 4.00 4.28 4.01 4.09 ดี 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (20 ธ.ค.61-19 มิ.ย.62) 4.60 4.17 4.17 4.34 ดี 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  (20 มิ.ย.62- 30 ก.ย.62) 4.00 4.22 4.17 4.12 ดี 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ 4.80 4.20 4.11 4.41 ดี 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 5.00 4.18 4.38 4.57 ดีมาก 
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4.00 4.28 4.20 4.14 ดี 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 4.60 4.05 4.60 4.44 ดี 
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.40 4.43 4.47 4.43 ดี 
ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.00 4.25 4.40 4.20 ดี 
ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.60 4.06 4.07 4.28 ดี 
ผอ.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.32 4.95 4.78 ดีมาก 
ผอ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท 

3.80 4.28 4.48 4.15 ดี 
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4.2.5 การบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ตัวชีวั้ด 4.2.5 ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากความพึงพอใจของนักศึกษา 

ที ่ม ีต ่อการด าเน ิน งานของหน ่วยงานในด ้านต ่าง  ๆ ที ่สะท ้อน ให ้เห ็นถ ึงการบร ิหารงาน ที ่ช ัด เจน  
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางท่ี 50 
 
ตำรำงที่ 50  ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยจ ำแนกตำมคณะและ

หน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
 

หน่วยงำน* 
จ ำนวน 

ผู้ให้ข้อมูล 
กำรจัด 

กำรศึกษำ 
กำรพัฒนำ
เทคโนโลยฯี 

เฉลี่ย 
ผลกำร 
ประเมิน 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 55 3.38 3.25 3.32 พอใช้ 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 161 3.32 3.25 3.29 พอใช้ 
3. คณะวิทยาการจัดการ 366 3.39 3.33 3.36 พอใช้ 
4. คณะศึกษาศาสตร์ 181 3.59 3.46 3.53 ดี 
5. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

243 3.65 3.58 3.62 ดี 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 53 3.12 2.98 3.05 พอใช้ 
7. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

6 4.00 4.00 4.00 ดี 

*เฉพาะหน่วยงานที่มีนักศึกษา 

จากตารางที ่ 50 พบว่า ความพ ึงพอใจของน ักศึกษาที ่ม ีต ่อการจัดการศ ึกษาและ 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละหน่วยงานมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  3 หน่วยงาน  
และระดับพอใช้ 4 หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี  50  
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ตำรำงที่ 51  สรุปผลกำรประเมินผลคณบดี และหัวหน้ำงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ  
 

ผู้บริหำร                     
ค ำ 

รับรองฯ 
คุณลักษณะ 
ผู้บริหำรฯ 

ผลงำน 
ตำม

ภำรกิจ 

ธรรมำ 
ภิบำล 

เฉลี่ย 
ผลกำร
ประเมิน 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 4.63 4.11 4.03 4.18 4.24 ดี 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 4.69 4.34 4.09 4.48 4.40 ดี 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ            
(20 ธ.ค.61-19 มิ.ย.62) 

4.78 4.36 4.34 4.38 4.47 ดี 

4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ          
(20 มิ.ย.62- 30 ก.ย.62) 

4.78 4.11 4.12 4.17 4.30 ดี 

5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 4.41 4.48 4.41 4.52 4.46 ดี 
6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

4.37 4.42 4.57 4.47 4.46 ดี 

7. คณบดีวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก 

4.43 4.11 4.14 4.15 4.21 ดี 

8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    4.77 4.46 4.44 4.64 4.58 ดีมาก 
9. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

4.23 4.30 4.43 4.31 4.32 ดี 

10. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.68 4.56 4.20 4.63 4.52 ดีมาก 

11. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

4.77 4.08 4.28 4.52 4.41 ดี 

12. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.77 4.73 4.78 4.80 4.77 ดีมาก 

13. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-
ชัยนาท 

4.56 4.24 4.15 4.26 4.30 ดี 

 

จากตารางท่ี 51 พบว่า เมื่อน าผลการประเมินผลคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะจากทุกตัวช้ีวัดมาเฉล่ีย พบว่าคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 3 คน และระดับดี 10 คน 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรประเมินผลและข้อเสนอแนะ 

 
   การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจ าปี 

2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลส าเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี และคณบดี 
และหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานในรอบปี  
ท่ีผ่านมา และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การด าเนินงานใช้วิธีการ
วิเคราะห์ เอกสารท่ี เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดย  
ใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมู ลดังกล่าวมา
วิเคราะห์/สังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
5.1 สรุปผลกำรประเมินผล 
   5.1.1 ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
     5.1.1.1 ผลการติดตามการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการเบิกจ่าย
งบประมาณ  มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 สรุปได้ ดังนี้ 
        มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมได้ร้อยละ 90.46 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
ส่วนงบประมาณแผ่นดินมีการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 92.50 ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีรัฐบาลก าหนด และงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายร้อยละ 83.58 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีรัฐบาลก าหนด ส าหรับงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 83.87 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก   
     5.1.1.2 ผลการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ  
สรุปได้ ดังนี้ 

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์จากจ านวนอาจารย์ท้ังหมด 352 คน มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 25.28 ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อย
ละ 74.72   
            5.1.1.3  ผลการตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
                              5.1.1.3.1 ผลประเมินการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ระบบควบคุมภายในท่ีมหาวิทยาลัยฯ ใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีความเหมาะสม  แต่ยังมีจุดอ่อนในกิจกรรมการควบคุม
ภายในบางประเด็นท่ีต้องปรับปรุง โดยสาเหตุของจุดอ่อนดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมการควบคุมภายใน  
ท่ีใช้อยู่เดิมไม่เพียงพอเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 
2562 มหาวิทยาลัยฯ มีการทบทวนยุทธศาสตร์ ปรับปรุงอาคารส านักงานและสถานท่ีและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS) ฯลฯ ในประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม 
ในการควบคุมท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจท าให้กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  

          มหาวิทยาลัยฯ ค านึงถึงความส าคัญของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ซึ่งได้มอบ
นโยบายการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อด าเนินการปรับปรุง ในปีง บประมาณ 
2562 พบว่ามหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมการให้ค าปรึกษาและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน  
ระดับหน่วยงาน และมุ่งเน้นท่ีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารระดับต่าง  ๆ มากยิ่งขึ้น  
จึงท าให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ว่า 
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เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ และรายงานผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การรายงาน 
ผลการตรวจสอบควบคุมสินทรัพย์ หรือการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายใน การอนุมัติส่ังการ เป็นต้น  

          5.1.1.3.2 ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 

ได้มีการประชุมคณะกรรมการ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
มีการน าข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยผลการตรวจสอบภายในและผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  
ของปีท่ีผ่านมาข้อมูลการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกท่ีมีผลกระทบ  
ต่อมหาวิทยาลัยมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเส่ียงปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
โดยวิเคราะห์ความเส่ียงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  

          คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
แผนการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเส่ียงของแผนการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 
2562) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)   

          จากการติดตามการด าเนินงานแผนการบริหารความเส่ียงฯ รอบ 12 เดือน พบว่า  
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ประเด็น มีประเด็นความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงลดลง จ านวน  
7 ประเด็นอย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2562 มีระดับความเส่ียงยังไม่ลดลง จ านวน 1 ประเด็น คือ  
ความเส่ียงด้านจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง ซึ่งปัจจัยเส่ียงส่วนใหญ่มาจากปัจจัยภายนอก คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ได้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพิจารณาและมอบ 
นโยบายในการบริหารความเส่ียงในปีงบประมาณถัดไป  

          ในประเด็นของความเส่ียงเรื่องจ านวนนักศึกษา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มอบ 
นโยบายในการเพิ่มจ านวนนักศึกษาใหม่ โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ ยวข้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ และ 
เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เข้าถึงผู้สมัครมากยิ่งขึ้น รวมท้ัง การจัดกิจกรรมเข้าแนะแนว  
ในโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมกับรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนโดยตรงทันที  
นอกจากนั้น ในมหาวิทยาลัยยังเปิดศูนย์รับสมัครแบบครบวงจร (One Stop Services) เพื่ออ านวย 
ความสะดวกกับผู้มาสมัครเรียน นอกจากนั้น ยังได้มอบนโยบายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ไปยังสาขาวิชา  
ต่าง ๆ โดยตรงเพื่อให้มีส่วนร่วมและเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงหลักสูตรท่ีสนใจทันที  

         จากการบริหารความเส่ียงดังกล่าวพบว่าจ านวนนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในปีการศึกษา 
2562 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คณะกรรมการความเส่ียงได้รายงานผลดังกล่าวในท่ีประชุม
กรรมการบริหารได้ร่วมกันคิดและวิเคราะห์ รวมท้ังได้น าข้อมูลการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น  
มาร่วมวิ เคราะห์แล้วพบว่าสัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีลดลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม 
ยังมีสัดส่วนน้อยกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎอื่นในกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับจ านวน  
นักศึกษาได้มอบนโยบายการรับนักศึกษาให้มุ่งเน้นท่ีผลส าเร็จ กล่าวคือ กิจกรรมท่ีจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย  
ควรเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสนใจ รวมท้ัง ให้ออกไปจัดนิทรรศการต่าง ๆ โดย 
ต้องมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรมเหล่านั้นด้วย นอกจากนั้น ยังให้นโยบายเกี่ยวกับการเรียน  
การสอนควรมุ่งเน้นท่ีคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่สามารถควบคุม
จ านวนนักศึกษาให้มีจ านวนมากขึ้นดังเดิมได้ และให้ทบทวนแผนรับนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน และก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม เพื่อให้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
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         5.1.1.3.3  ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน  
                             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้ด าเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายในท่ีน าเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม
พบว่าโดยท่ัวไปหน่วยงานภายในมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานซึ่ งไม่ก่อให้เกิด 
ความเส่ียง ในการด าเนินงานในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ แต่เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไป  
ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงของนโยบายการปฏิบัติงาน การหมุนเวียนของบุคลากร การน าระบบการบริหาร                        
เพื่ อการตัดสินใจมาใช้ อาจท าให้ระบบการควบคุมภายใน ท่ีมีอยู่ เดิมไม่ เพียงพอและเหมาะสมกับ 
สถานการณ์อันจะน าไปสู่จุดอ่อนของการควบคุมภายใน โดยอธิการบดีได้ส่ังการให้หน่วยรับตรวจมีการทบทวน
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ และให้ค านึงถึงผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นส าคัญ  

        ส าหรับการรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน การเบิกจ่าย และ
การควบคุมสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ 2562 พบว่ามหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมภายใน 
และการบริหารความเส่ียงในทุกระดับ แต่ยังพบจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืม  
และการควบคุมสินทรัพย์ในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) ผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ มีรายการท่ีช าระเงินคืนภายใน
วันครบก าหนด จ านวน 4 รายการ รายการท่ีช าระเงินคืนเกินวันครบก าหนดจ านวน 26 รายการ รายการท่ี
ช าระเงินคืนไม่ครบจ านวนและยังมิได้ช าระเงินคืนหรือมียอดคงค้าง จ านวน 6 รายการ อธิการบดีได้ส่ังการให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการก ากับติดตาม และให้นโยบายเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมตามผลการตรวจสอบ
ดังกล่าว และจากการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะพบว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ปรับปรุง
กิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อให้จ านวนลูกหนี้เงินยืมดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และผลการ
ติดตามจากผู้ตรวจสอบภายในพบว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ปฏิบัติตามข้อส่ังการของอธิการบดีแล้ว   

          การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะพบว่า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ออกแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการก ากับ ติดตามลูกหนี้เงินยืมเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับท่ีถือปฏิบัติ จากการปรับปรุงดังกล่าวพบว่าลูกหนี้เงินยืมคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท่ีถือปฏิบัติ ส่วนลูกหนี้ ท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะติดตาม  
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในทางปฏิบัติและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง (เพิ่มเติม  
การจัดท าหลักเกณฑ์ ระเบียบ) 

(2) ผลการตรวจสอบทรัพย์ สินของมหาวิทยาลัย ยังพบว่ารายงานในระบบ 
ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้เนื่องจากยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ในประเด็น
ดังกล่าวอธิการบดีได้ส่ังการให้ด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว รวมท้ังผู้บริหารได้ส่ังการ  
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตรวจสอบและรายงานผลการปรับปรุงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานพัสดุกลาง  
ผลการติดตามจากผู้ตรวจสอบภายในพบว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ ด าเนินการตามค าส่ังการจาก 
อธิการบดี ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินงานซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ  

           การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะพบว่า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ท าหนังสือ 
ซึ่งมีเนื้อหาตามนโยบายของผู้บริหารและได้จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการตรวจนับสินทรัพย์ท่ีมี ตัวตน 
ท้ังหมดโดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น สินทรัพย์ใช้งานในปัจจุบันมีสภาพและใช้งานได้ดี ใช้งานไม่ได้ หรือ
ไม่ได้น ามาใช้งาน พร้อมท้ังเหตุผลประกอบรายการ หลังจากนั้นได้น าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติตรวจ  
ตัดรายการท่ีไม่มีอยู่จริงออกจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้จ านวนของสินทรัพย์ท่ีรายงาน
ถูกต้องครบถ้วนตามของท่ีอยู่จริง และหน่วยงานได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับ ติดตาม ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ จัดท ารายงานเพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ท่ีดูแลท้ังหมดอย่างต่อเนื่อง   
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  (3) ผลการสอบทานแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัย 
มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  
และได้ก ากับติดตามโดยการรายงานผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมท้ัง ผู้บริหาร 
ได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

ส าหรับการตรวจสอบการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ITA) ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการประเมินความเส่ียงการทุจริต การด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ัง ก าหนดให้มีคู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
  จากผลการตรวจสอบภายในข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมได้น ารายงานผลการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและส่ังการ  
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังท าให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
       5.1.1.4 ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลการประเมินโดยรวม 
อยู่ในระดับดี   มีระดับความส าเร็จ 87.40    จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
        5.1.1.4.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  มีตัวช้ีวัดท้ังหมดจ านวน 3 ตัวช้ีวัด  
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 1 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัด 3 จ านวนผลงานของบัณฑิต นักศึกษา ท่ีได รับ 
การยกยอง เชิดชูเกียรติ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับสากล ดานคุณธรรม วิชาการ วิชาชีพ 
ตามอัตลักษณบัณฑิตจันทรเกษม ระดับดีจ านวน 2 ตัวช้ีวัด คือ (1) ตัวช้ีวัด 1 รอยละความพึงพอใจของ 
นายจาง ผูประกอบการ ท่ีมีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในดานทักษะในศตวรรษท่ี 21 และ
คุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม (2) รอยละการไดงานท าภายในระยะเวลา 1 ปของผูส าเร็จการศึกษา  
ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตร์ท่ี 1 อยู่ในระดับดี มีระดับความส าเร็จ ร้อยละ 93.00 
            5.1.1.4.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม  
เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ชุมชนเมือง และกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ มีตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด มีผล 
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวช้ีวัด คือ ตัวชี้วัด 4 ร้อยละของผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุนชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
และนักวิจัยประจ า  ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อจ านวน
งานวิจัย ตามแผน และอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 1 ตัวชี้วัด คือตัวช้ีวัด 5 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีน าไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม  ต่อจ านวนงานวิจัยตามแผน ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตร์ท่ี 2 อยู่ในระดับ ดี  
มีระดับความส าเร็จร้อยละ 80.20 
                      5.1.1.4.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเป็นแหล่งเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ชุมชนเมือง กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำง “ศำสตร์พระรำชำ 
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” มี 4 ตัวช้ีวัด ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4 ตัวช้ีวัด คือ ตัวชี้วัด 7 รอยละ
ของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมตอจ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามแผน ตัวชี้วัด 8 รอยละของทองถิ่น ชุมชนเมืองท่ีไดรับการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมตอจ านวนทองถิ่น
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ชุมชนเมืองตามแผน ตัวช้ีวัด 9 รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ตอจ านวนโครงการตามแผน และ ตัวช้ีวัด 10 จ านวนแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง  
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและศาสตรพระราชาของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
อย่างมี คุณภาพ ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตร์ ท่ี  3 อยู่ ในระดับดีมาก  มีระดับความส าเร็จ 
ร้อยละ  100.00  
            5.1.1.4.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญำท้องถ่ินชุมชนเมือง มี 3 ตัวช้ีวัด ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวช้ีวัด คือ คือ ตัวช้ีวัด 11  
รอยละของผูเขารวมโครงการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน เผยแพรความเปนไทย และความหลากหลาย 
เชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปญญา ทองถิ่น ชุมชนเมือง ตอจ านวนตามแผน และตัวช้ีวัด 13 รอยละของโครงการ 
ท่ีด าเนินงานรวมกับเครือขายวัฒนธรรมตอจ านวนโครงการตามแผน ส่วนตัวช้ีวัดท่ีได้ระดับดี คือ  
ตัวช้ีวัด 12 รอยละของโครงการท่ีเพิ่มมูลคาจากทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 
ตอจ านวนโครงการตามแผน ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตร์ท่ี 4 อยู่ในระดับดีมาก มีระดับความส าเร็จ
ร้อยละ 96.60 
            5.1.1.4.5 ยุทธศำสตร์ที่  5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบบริหำร 
จัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีตัวชี้วัดท้ังหมด 7 ตัวชี้วัด มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวช้ีวัด 14 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสของ
มหาวิทยาลัย (Integrity and Transparency  Assessment: ITA) ตัวช้ีวัด 15 ผลการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และตัวช้ีวัด 18 รอยละของบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ตัวช้ีวัดท่ีอยู่ในระดับดีมี 2 ตัวช้ีวัด คือ  
ตัวช้ีวัด 17 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนได้สวนเสียตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย  
และตัวช้ีวัด 20 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัดท่ีอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนมี 2 ตัวช้ีวัด  คือ ตัวชี้วัด 16 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองคกร
ท่ียอมรับ (Webometrics) และตัวช้ีวัด 19 รอยละของรายไดจากสิทธิประโยชนและรายไดอื่นท่ีเพิ่มขึ้น  
ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตร์ท่ี 5 อยู่ในระดับพอใช้ มีระดับความส าเร็จร้อยละ 66.80 
 
       5.1.2  ผลกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี คณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำน 
ที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
              ผลการประเมิน พบว่า   
          5.1.2.1 การถ่ายทอด และก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
           5.1.2.2 การน านโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยไป สู่การปฏิบั ติของอธิการบดี 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก 
          5.1.2.3 ผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับดีมาก 
          5.1.2.4 ผลการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
          5.1.2.5 คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาวะผู้น า ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
                        5.1.2.6 ความสัมฤทธิ์ผลของการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี 
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          5.1.2.7 ผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณบดี  และหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก  
8 คณะ/หน่วยงาน อยู่ในระดับดี 4 คณะ/หน่วยงาน 
          5.1.2.8 ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
5 คณะ/หน่วยงาน อยู่ในระดับดี 7 คณะ/หน่วยงาน 
          5.1.2.9 คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาวะผู้น าของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
2 คณะ/หน่วยงาน อยู่ในระดับดี 10 คณะ/หน่วยงาน 
          5.1.2.10 ความสัมฤทธิ์ผลของการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดีมาก 2 คณะ/หน่วยงาน อยู่ในระดับดี 10 คณะ/หน่วยงาน 
 
5.2 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 

   จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม ตามตามตัวช้ีวัดต่าง ๆ และผลจากการประเมินอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าหน่วยงาน 
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พบจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 
   5.2.1  จุดเด่น 
     5.2.1.1 ผลงำนของมหำวิทยำลัย 
      (1) นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลงาน 
เป็นท่ีได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ มีจ านวนรวมกันถึง  
31 ผลงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
      (2) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
ในระดับชาติ นานาชาติเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในภาพรวมมีผลการประเมิน 
ในระดับดีมาก 
      (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับการพัฒนา 
อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเทียบกับจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในแผนคิดเป็นร้อยละ  
83.6 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
      (4) จ านวนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และศาสตร์พระราชาของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ มีจ านวน  
เกินเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
      (5) มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จในการจัดโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม  
สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทย และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนเมือง 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
      (6) โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทย และความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง มี ผู้ เข้าร่วมโครงการเกิน เป้าหมาย  
ท่ีก าหนด รวมท้ังโครงการท่ีด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมก็มีครบตามเป้าหมาย ผลการประเมิน  
อยู่ในระดับดีมาก 
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      (7) ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง 
ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย จากองค์กรท่ียอมรับอยู่ในระดับดีมาก 
       (8)  บุคลากรของมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีอยู่ในคณะหน่วยงานต่าง ๆ รวม 21 หน่วยงานได้รับการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 มากเกือบ
ครบถ้วน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
     (9) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2561 มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยรวม 10 ข้อ มหาวิทยาลัย  
ได้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวครบทุกข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
     (10) ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยมีรายได้จากสิทธิประโยชน์และ
รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 ร้อยละ 7.63 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
     5.2.1.2 ผลงำนของอธิกำรบดี คณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น 
ที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
      (1)  อธิการบดีมีผลงานในด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแลให้ปฏิบั ติ 
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย การก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและมติ
สภามหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และคุณลักษณะของผู้บริหารท้ังสามด้าน 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
      (2)  คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 8 คณะ/หน่วยงาน มีผล 
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 
                         (3) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 5 คณะ/หน่วยงาน มีผล 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดีมาก 
                         (4) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 2 คณะ/หน่วยงานมีผล 
การประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าอยู่ในระดับดีมาก 
           (5) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 2 คณะ/หน่วยงานมีผล 
การประเมินการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก 
   5.2.2 จุดที่ควรพัฒนำ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลงานในปี 2562 จ านวนสองตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับพอใช้และต่ ากว่า ซึ่งควรได้รับการพัฒนาดังนี้   
                     (1) การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยยังเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย  
ท่ีรัฐบาลก าหนดท้ังงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้  และงบประมาณรวม และ 
เมื่อเทียบกับการเบิกจ่ายในสองปีท่ีผ่านมา งบประมาณแผ่นดินมีการเบิกจ่ายต่ ากว่าปี 2561 
         (2) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง  
และการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
มีสัดส่วนน้อย เมื่อเทียบกับงานวิจัยท้ังหมด และงานวิจัยตามแผน 
                    (3) มหาวิทยาลัยมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองค์กรท่ียอมรับ (Webometrics) และ 
มีรายได้จากสิทธิประโยชน์และรายอื่น ท่ีเพิ่มขึ้นน้อยมาก ท้ังสองเรื่องมีผลการประเมินอยู่ ในระดับ 
ท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
     (4) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยของ 
คณะต่าง ๆ จ านวน 5 คณะจาก 8 คณะ มีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้      
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะจากการติดตาม  ตรวจสอบและการประเมินผล 

5.3.1  เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้  
ก. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 

               (1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการควรด าเนินการตามแผนงานท่ีต้ังไว้ 
              (2) หน่วยงานควรเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อ 
ให้การเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลา โดยควรมีการเร่งรัดเตรียมการในการจัดซื้อจัดจ้างทันท่ีมีพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของรัฐสภา 
               (3) มหาวิทยาลัยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณมี ประสิทธิภาพมากขึ้นจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ท้ังนี้ควรมีการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้ม 
การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
              (4) มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านงานวิจัย 
เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างต่ าติดต่อกันหลายปี 

ข. แนวทางการแก้ไขการด าเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ    
              (1) กองนโยบายและแผนควรลงพื้นท่ีเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการด าเนินโครงการ 
ของหน่วยงาน  
              (2) หน่วยงานด าเนินการเร่งรัดการด าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็ว
ขึ้นเพื่อให้ทันทุกรอบไตรมาส 
              (3) จัดท ารายงานการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี โดยจ าแนก 
แหล่งงบประมาณ วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณท่ีเพิ่มขึ้นและลดลง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 
              (4) ควรวิเคราะห์ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย เพื่อหาสาเหตุและ 
มีมาตรการเร่งรัดอย่างเหมาะสม 

5.3.2 เรื่องการตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
            ก. ข้อเสนอแนะด้านการสอบทานระบบควบคุมภายในและแผนการบริหารความเส่ียง 

    ข้อเสนอแนะด้านการสอบทานระบบควบคุมภายใน : จากภาพรวมพบว่ามหาวิทยาลัย 
มีการด าเนินงานตามกรอบการควบคุมภายในสากลและเป็นไปตามหลักการของหน่วยงานภาครัฐ  
แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มี 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานภายในอย่างต่อเนื่อง  รวมท้ัง ผู้บริหารได้ปรับเปล่ียน
นโยบายการด าเนินงานในบางเรื่องเพื่อให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเพื่อให้การด าเนินงาน  
ด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการส่ือสารและสร้าง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้กับทุกฝ่ายเพื่ อให้มีความเหมาะสมกับ  
การเปล่ียนแปลงและลดผลกระทบท่ีสร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นไปท่ีการก ากับ ติดตาม  
โดยฝ่ายบริหารให้มากยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะด้านการสอบทานแผนการบริหารความเส่ียง : มหาวิทยาลัยมีการ
ด าเนินการตามกรอบการบริหารความเส่ียง รวมท้ังผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารความเส่ียงดังกล่าว 
โดยมีความเข้าใจในประเด็นความเส่ียงร่วมกันต้ังแต่ผู้บริหารในระดับสูงจนกระท่ังระดับปฏิบั ติการ  
รวมท้ัง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมาจากบุคลากรฝ่ายต่าง  ๆ ของมหาวิทยาลัยจึงท าให้มั่นใจ 
อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นไปอย่างระมัดระวังและ  
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เหมาะสมแล้ว แต่ยังคงต้องค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายในให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นข้อจ ากัด 
ท่ีส าคัญในการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากปัจจัยเส่ียงดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอก  
การบริหารความเส่ียงควรมีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้อย่างทันต่อสถานการณ์ หรือมหาวิทยาลัยอาจต้อง
ท าความร่วมมือในการส่งหนังสือเกี่ยวกับการให้โควตาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายในช่วงเทอม 1 โดยระบุ
จ านวนท่ีรับ สาขา เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการได้ท่ีเรียนต่อมากยิ่งขึ้น  

              ข. ข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบภายในของระบบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
                         มหาวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างเหมาะสม  รวมท้ัง ผู้บริหารได้น าผลการตรวจสอบภายใน 
ไปใช้ประโยชน์โดยมีการส่ังการไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้น ผู้ตรวจสอบภายใน  
ยังได้ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะท่ีอธิการบดีส่ังการด้วย ในประเด็นนี้ถือว่ามหาวิทยาลัย 
มีจุดแข็งในเรื่องของการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบภายในให้ความเช่ือมั่น 
อย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น ดังนั้น การด าเนินงานต่าง ๆ จึงควรยึดหลักปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
รวมท้ัง ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ต้องช่วยกันพิจารณาถึง 
ปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและน าเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งจะเป็นไปตามหลัก  
การพัฒนาคุณภาพงานโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 

5.3.3 เรื่องการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการมีข้อเสนอแนะ
และแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 

  (1) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้แต่ละคณะก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการทุกคน
จัดท าแผนพัฒ นารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่ อ ให้ สามารถเข้า สู่ต าแหน่ ง 
ทางวิชาการได้อย่างน้อยตามท่ีก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย   

  (2) คณะและมหาวิทยาลัย ควรมีกลไกในการสนับสนุนและเร่งรัดการสร้างและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัย และเพื่อให้เป็นไปตาม               
พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี 10 และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษมอยู่ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ี (Area-Based and Community) 

5.3.4 เรื่องการลดลงอย่างต่อเนื่องของจ านวนนักศึกษา และรายได้ของมหาวิทยาลัย         
มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 

(1) จ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้ังปกติและระยะส้ัน 
รวมท้ังการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากได้อย่างเหมาะสม  
และปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ในการรับนักศึกษา การดูแลนักศึกษาระหว่างการศึกษา การสร้างภาพลักษณ์  
การใช้นวัตกรรมใหม่ การใช้เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีช่ือเสียง เป็นต้น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย การเพิ่ม
หลักสูตรท่ีร่วมมือกับผู้ประกอบการ และหลักสูตรระยะส้ัน ท้ังในระบบ online และ ระบบ off line รวมถึง
การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดให้มากขึ้น 

(2) จากผลการเปรียบเทียบรายได้จากสิทธิประโยชน์กับปีท่ีผ่านมาของมหาวิทยาลัย  
พบว่า มีรายได้ลดไป 5,280,703 ล้านบาท ซึ่งเป็นแนวโน้มท่ีต้องระมัดระวัง และผลจากจ านวนนักศึกษาลดลง
อีก ย่อมมีผลกระทบต่อระบบงบประมาณ จึงควรมีการวิเคราะห์ระบบการเงิน  หาความสมดุลทางการเงิน  
และปรับแก้ไขรวมทั้งการป้องกันในอนาคต   
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5.3.5  เรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
(1) ความท้าทายในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จากองค์กรท่ียอมรับ (Webometrics) 

ปีงบประมาณ 2562 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จึงควรพิจารณาเร่งด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนด
เป้าหมายระยะยาว และแนวทางการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
                      (2) ระบบเทคโนโลยีจะมีความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต การพัฒนา
เครือข่าย ระบบไวไฟ  (WiFi) การจัดระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมเครือข่าย และน าระบบเทคโนโลยี 
มาใช้ในการให้การบริหาร การบริการ ในระบบ E- service ส่งถึงบ้าน ท่ีท างานด้วยความรวดเร็ว รวมถึง 
การลดกระดาษ ในงานธุรการให้มากขึ้น (Paperless System) จึงมีความจ าเป็น 

ท้ังนี้  เทคโนโลยี ดิ จิทัลและเครือข่ายอิน เตอร์ เน็ต ถือว่าเป็น เครื่องมือส าคัญ 
ในการส่ือสาร การจัดการเรียนการสอน  การบริหาร และการสนับสนุนการบริการ โดยเฉพาะในช่วง  
โควิด-19 แพร่ระบาด ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 67.60)  
จึงควรวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยอะไรท่ีมีผลเช่นนั้น และควรเร่งด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
                      (3) เนื่องจากโควิด-19 ยังแพร่ระบาดอยู่ท่ัวโลกและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และวิถีชีวิต การดูแลสุขภาพของบุคลากร การปรับวิธีท างาน ในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
ท่ีจ าเป็นท่ีต้องออกแบบการบริหาร และการท างานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ ให้มีความสามารถฟื้นตัว 
(Resilience) ฉับไว (Agile) ท้ังในปัจจุบัน และอนาคต 
                      (4) การผลิตและพัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เป็นจุดเด่นและเป้าหมาย
หลักท่ีสังคมคาดหวัง จึงควรให้ความส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์
มากขึ้น 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลยั และค าสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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ผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
ส่วนท่ี 1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย : ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล การให้คะแนน/ผลการวัด เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความพึงพอใจ
ของนายจาง ผูประกอบการ ที่มี 
ตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จั นท ร เกษ ม ในด านทั ก ษ ะ ใน
ศตวรรษที่  21 และคุณลักษณะ
บัณฑิตจันทรเกษม 

ผลการประ เมินความ พึ งพ อใจ 
ขอ งน าย จ าง  ผู ป ร ะ ก อ บ ก าร 
ของบัณ ฑิต ที่ ส า เร็จการศึ กษ า 
ระดับปริญญาตรี ภายในระยะเวลา 
1 ติดตามและเก็บข้อมูลจากการ
ตอบแบบ สอบถามของนายจาง/ 
ผู้ประกอบการ 

ให้ ค ะ แ น น แ บ บ ม า ต ร
ป ร ะ ม า ณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ
ประเมิน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนมาเทียบกับเกณฑ์
การประเมิน  
 

คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละการไดงานท า
ภายในระยะเวลา 1 ปของผูส าเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละการไดงานท า
ภายในระยะเวลา 1 ปของผูส าเร็จ
การศึกษา (ต่อ) 

 

2.1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทั้ งหมดที่ ส า เร็จการศึ กษา (ทั้ ง
หลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
ภาคนอกเวลา) ในปีการศึ กษ า 
2561 ที่ตอบแบบสอบถาม 
2.2 จ านวนบัณ ฑิตตามข้อ 1 ที่
ประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ
ของตนเอง หรือประกอบอาชีพ
อิสระที่ มี รายได้ป ระจ าภ ายใน
ระยะเวลา 1 ปี 
 
ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของหน่วยงาน 
1. คณะทุกคณะ 
2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. กองพัฒนานักศึกษา 

ให้ ค ะ แ น น แ บ บ ม า ต ร
ป ร ะ ม า ณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนมาเทียบกับเกณฑ์
การประเมิน  
 

คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

ตัวชี้วัดที่  3 จ านวนผลงานของ
บัณ ฑิต นักศึกษา ที่ ได รับการ 
ยกยอง  เชิ ดชู เกี ย ร ติ ในระ ดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ ระดับสากล  

จ านวนบัณฑิต หรือนักศึกษาท่ีได้รับ
การยกย่อง เชิดชูเกียรติในระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ ระดับสากล 
ด้านคุณธรรม วิชาการ วิชาชีพ
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตจันทรเกษม

นั บ จ าน วน ผ ล งา น ข อ ง
บัณฑิต นักศึกษา มาแปลง
เป็นคะแนน ดังน้ี 

จ านวนผลงาน คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 
5 

4 

3 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
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ตัวชี้วัด ข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล การให้คะแนน/ผลการวัด เกณฑ์การประเมิน 

ดานคุณธรรม วิชาการ วิชาชีพ
ตามอัตลักษณบัณฑิตจันทรเกษม 

 
 

ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 

1. คณะทุกคณะ 

2. กองพัฒนานักศึกษา 
 

15 ขึ้นไป 5 
11-15 4 
6-10 3 
1-5 2 

ไม่มีผลงาน 1 

2 

1 

ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตั วชี้ วั ด ค วาม ส า เร็ จ ขอ งก าร
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 1–3 
 

ใ ช้ ค่ า เ ฉ ลี่ ย / ค ะ แ น น 
ของตัวชี้ วัดที่  1 -3 มาหา
ค่ า เฉ ลี่ ย  ป ร ะ เมิ น โด ย 
ใช้ ค่ า เฉ ลี่ ย ม า เที ย บ กั บ 
เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉล่ีย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนเมือง และ
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

ตัวชี้วัด ข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล การให้คะแนน/ผลการวัด เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่  4 รอยละของผลงาน
การ วิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรมที่ มุ ง เน้นการพัฒ นา 
ทองถ่ิน ชุ มชนเมื อง  และการ
ยก ระ ดับ คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า 
ตอจ านวนอาจารยประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

 
 
 
 

1) จ านวนผลงานการวิจัย งาน
สร้างสรรค์  และนวัตกรรมเพ่ื อ 
การพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชนเมือง  
การผลิตครู การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
ตี พิ ม พ์  เผยแพ ร่  ในระ ดับช า ติ  
ห รื อ น าน าช า ติ  ไ ด้ รั บ ลิ ข สิ ท ธ์ิ  
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
หรืออนุสิทธิบัตร 
2) จ านวนอาจารย์ป ระจ าและ
นักวิจัยประจ าท้ังหมด 
 
ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะทุกคณะ 

ให้คะแนนตามเกณฑ์ของ 
สกอ. 

ประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ. 

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของการวิจัย 
งาน สรางสรรค และนวัตกรรมที่ 
มุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน
เมือง และการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่น าไปใช ประโยชน  
อยาง เป นรูป ธรรมตอจ าน วน
งานวิจัยตามแผน 

 

1) จ านวนผลงานการวิจัย งาน
สร้างสรรค์  และนวัตกรรมเพ่ื อ 
การพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชนเมือง  
การผลิตครู การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่น าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

2) จ านวนงานวิจัยที่ด าเนินการ 
ตามแผนทั้งหมด 
 
ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. คณะทุกคณะ 

ให้ ค ะ แ น น แ บ บ ม า ต ร
ป ร ะ ม า ณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ป ระ เมิ น โดย ใช้ ค่ า เฉลี่ ย 
ของคะแนนมาเที ยบกั บ
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ตัวชี้วัด ข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล การให้คะแนน/ผลการวัด เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการวิจัย 
งาน  สรางสรรค และนวัตกรรม 
ที่ มุ ง เน น ก าร พั ฒ น าท อ ง ถ่ิ น  
ชุมชนเมื อ งและการยกระ ดับ
คุณภาพการศึกษาที่บูรณาการกับ
พั น ธ กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ตอจ านวนงานวิจัยตามแผน 

 
 
 

1) จ านวนผลงานการวิจัย งาน
สร้างสรรค์  และนวัตกรรมเพ่ื อ 
การพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชนเมือง  
ก า ร ผ ลิ ต ค รู  ก า ร พั ฒ น า ค รู  
และบุ ค ล ากรทางการศึ กษ าที่ 
น าไปบูรณาการกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

2) จ านวนงานวิจัยที่ด าเนินการ 
ตามแผนทั้งหมด 
 
ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. คณะทุกคณะ 

ให้ ค ะ แ น น แ บ บ ม า ต ร
ป ร ะ ม า ณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนมาเทียบกับเกณฑ์
การประเมิน  

คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตั วชี้ วั ด ค วาม ส า เร็ จ ขอ งก าร
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2  

 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 4–6 

 
ใช้ ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ ง ตั ว ชี้ วั ด 
ที่  4 - 6  ม า ห า ค่ า เฉ ลี่ ย 
ป ระ เมิ น โดย ใช้ ค่ า เฉลี่ ย 
ม า เที ย บ กั บ เก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมิน 

ค่าเฉล่ีย การประเมินผล 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริหารวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนเมือง  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” 

 
ตัวชี้วัด ข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล การให้คะแนน/ผลการวัด เกณฑ์การประเมิน 

ตั ว ชี้ วั ด ที่  7  ร อ ย ล ะ ขอ งค รู  
และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ
การพัฒ นาอยางเปน รูปธรรม 
ต อ จ าน วน ค รู  แ ล ะ บุ ค ล าก ร
ทางการศึกษาตามแผน 

1) จ านวนครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2) จ านวนครูและบุคลากรทาง 
การศึ ก ษ าที่ ก าห นด ไว้ ใน แผ น 
การด าเนินงาน 
 
ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 

1. คณะทุกคณะ 

2. กองบริหารงานบุคคล 

ให้ ค ะ แ น น แ บ บ ม า ต ร
ป ร ะ ม า ณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ป ระ เมิ น โดย ใช้ ค่ า เฉลี่ ย 
ของคะแนนมาเที ยบกั บ
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของทองถ่ิน 
ชุมชนเมื องที่ ได รับการพัฒ นา 
อยางเปนรูป ธรรมตอ จ านวน 
ทองถ่ิน ชุมชนเมืองตามแผน 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของทองถ่ิน 
ชุมชนเมื องที่ ได รับการพัฒ นา 
อยางเปนรูป ธรรมตอ จ านวน 
ทองถ่ิน ชุมชนเมืองตามแผน (ต่อ) 

1) จ านวนพ้ืนที่ ท้องถ่ิน ชุมชนเมือง
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม หมายถึง มีการด าเนิน
โครงการ กิจกรรมบริการวิชาการ มี
ผ ล ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต 
เศ รษ ฐกิ จ  สั งคม  สิ่ ง แ วดล้ อ ม 
ในเชิ งบวก ซึ่ งสามารถสะท้อน 
ให้เห็นได้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 

2) จ านวนพ้ืนที่ ท้องถ่ิน ชุมชนเมือง
ทั้งหมดตามแผน 
 
ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 

1. คณะทุกคณะ 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ให้ ค ะ แ น น แ บ บ ม า ต ร
ป ร ะ ม า ณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนมาเทียบกับเกณฑ์
การประเมิน  

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ตัวชี้วัด ข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล การให้คะแนน/ผลการวัด เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของโครงการ
บริการวิชาการที่บู รณาการกับ
พั น ธ กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ตอจ านวนโครงการตามแผน 

 

1) จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
ที่ได้รับการบูรณาการกับพันธกิจ 
อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย (พร้อม
หลักฐานเชิงประจักษ์) 
2) จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดตามแผน 

ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 

1. คณะทุกคณะ 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ให้ ค ะ แ น น แ บ บ ม า ต ร
ป ร ะ ม า ณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ป ระ เมิ น โดย ใช้ ค่ า เฉลี่ ย 
ของคะแนนมาเที ยบกั บ
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวชี้วัดที่ 10 จ านวนแหลงเรียนรู
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แ ล ะ ศ า ส ต ร พ ร ะ ร า ช า ข อ ง
ม ห า วิ ท ย าลั ย  ที่ ส าม าร ถจั ด
กิจกรรมบริการวิชาการอยางมี
คุณภาพ 

 

จ านวนแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน ชุมชนเมือง การผลิตครู 
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 

1. คณะทุกคณะ 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

น าจ านวนแหล่ งเรียนรู้ฯ  
มาแปลงเป็นคะแนน ดังน้ี  
จ านวนแหล่งฯ คะแนน 

4 ข้ีนไป 5 

3 4 

2 3 

1 2 

ไม่ม ี 1 

คะแนน ผลการประเมิน 
5 

4 

3 

2 

1 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตั วชี้ วั ด ค วาม ส า เร็ จ ขอ งก าร
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 7–10 
 

ใช้ คะแนน/ค่ า เฉลี่ ยขอ ง
ตั ว ชี้ วั ด ที่  7 -1 0  ม า ห า
ค่ า เฉลี่ ย  ป ระ เมินโดยใช้
ค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์
การประเมิน  

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 

ผลการประเมิน 
ดีมาก 

ดี 
พอใช้ 

ต้องปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนเมือง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บ

ข้อมูล 
การให้คะแนน/ผลการวัด เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของผูเขาร
วมโครงการอนุรักษ สงเสริม สืบ
สาน เผยแพรความเปนไทย และ 
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 
ตามภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชน
เมืองตอจ านวนตามแผน 

 

1) จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ
อ นุ รั ก ษ์  ส่ ง เส ริ ม  สื บ ส า น 
เผยแพร่ความเป็นไทย และความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตาม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชุมชนเมือง
ทั้งหมด 

2) จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ
อ นุ รั ก ษ์  ส่ ง เส ริ ม  สื บ ส า น 
เผยแพร่ความเป็นไทย และความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตาม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชุมชนเมือง
ตามแผน 
 
ติ ด ต าม แล ะ เก็ บ ข้ อ มู ล จ าก
เอกสารและรายงานของของ
หน่วยงาน 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะทุกคณะ 

ให้ ค ะ แ น น แ บ บ ม า ต ร
ป ร ะ ม า ณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนมาเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมิน  

คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวชี้วัดที่  12 รอยละโครงการ 
ที่ เ พ่ิ ม มู ล ค า จ า ก ทุ น ท า ง
วัฒนธรรมและความหลากหลาย 
เชิ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ต อ จ า น ว น 
โครงการตามแผน 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่  12 รอยละโครงการ 
ที่ เ พ่ิ ม มู ล ค า จ า ก ทุ น ท า ง
วัฒนธรรมและความหลากหลาย 
เชิ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ต อ จ า น ว น 
โครงการตามแผน (ต่อ) 

1) จ านวนโครงการที่เพ่ิมมูลค่า 
จ าก ทุ น ท าง วัฒ นธร รม แล ะ 
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม
ทั้งหมด 

2) จ านวนโครงการที่เพ่ิมมูลค่า 
จ าก ทุ น ท าง วัฒ นธร รม แล ะ 
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 
ตามแผน 
 
ติ ด ต าม แล ะ เก็ บ ข้ อ มู ล จ าก
เอกสารและรายงานของของ
หน่วยงาน 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะทุกคณะ 

ให้คะแนนแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ 
ประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนมาเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมิน  

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ตัวชี้วัด ข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล การให้คะแนน/ผลการวัด เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละของโครงการ
ที่ ด า เนินงานรวมกับ เครือขาย
วัฒนธรรมตอจ านวนโครงการ 
ตามแผน 

 
 
 

 

1) จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ท าร่วมกับ
เครือข่ายทั้งหมด 

2) จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ท าร่วมกับ
เครือข่ายตามแผน 

ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะทุกคณะ 

ให้ ค ะ แ น น แ บ บ ม า ต ร
ป ร ะ ม า ณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ป ระ เมิ น โดย ใช้ ค่ า เฉลี่ ย 
ของคะแนนมาเที ยบกั บ
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนิน 
งานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ผล การป ระ เมิ น ต าม ตั วชี้ วั ด ที่  
11–13 
 

ใช้ ค่ า เฉลี่ ยของตัวชี้ วัดที่  
1 1 -1 3  ม า ห า ค่ า เฉ ลี่ ย 
ประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ยมา
เทียบกับเกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ตัวชี้วัด ข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล การให้คะแนน/ผลการวัด เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 14 ผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใสของ
มหาวิทยาลั ย ( Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) 
 
 

1 ) แ บ บ ส า ร ว จ ค ว าม คิ ด เห็ น 
ตามคู่ มือการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
2) ห ลั ก ฐ าน เชิ งป ระจั กษ์ ต าม 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาค รัฐในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
 
ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 
1. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
2. รายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ให้ ค ะ แ น น แ บ บ ม าต ร
ป ระ ม าณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ประเมินโดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย 
ของคะแนนมาเทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวชี้วัดที่ 15 ผลการประเมิน
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาตามเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

1) ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถาบัน 
 
ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 
1. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
2. คณะทุกคณะ 

ให้ ค ะ แ น น แ บ บ ม าต ร
ป ระ ม าณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ประเมิน โดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย 
ของคะแนนมาเทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ตัวชี้วัด ข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล การให้คะแนน/ผลการวัด เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่  16 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยจากองคกรที่ยอมรับ 
(Webometrics) 
 

ใช้ผลจัดอันดับของ Webometrics 
Ranking of World Universities 
เปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
 
ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 
1 . ร า ย ง าน ผ ล ก า ร จั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย  จากองคกรที่ยอมรับ 
(Webometrics) 
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

น าผลการจัดอันดับมาแปลง
เป็นคะแนน โดยเทียบกับ
เป้ าหมาย (อัน ดับที่  10 ) 
ดังน้ี 

อันดับที่ได้ ผลการประเมิน 
น้อยกว่า 

10 
5 

10 4 
11 3 
12 2 

มากกว่า 
12 

1 

 

คะแนน ผลการประเมิน 
5 

4 

3 

2 

1 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวชี้ วัดที่  17 รอยละความพึง
พอ ใจของผู มี ส วน ไดสวน เสี ย 
ตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

1) ร้ อ ยละค วาม พึ งพ อ ใจขอ ง
บุคลากรสายวิชาการต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
2) ร้ อ ยละค วาม พึ งพ อ ใจขอ ง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทั ล 
ของมหาวิทยาลัย 
3) ร้ อ ยละค วาม พึ งพ อ ใจขอ ง
นักศึกษาต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 
1. กองนโยบายและแผน 
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ให้ ค ะ แ น น แ บ บ ม า ต ร
ป ร ะ ม า ณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนมาเทียบกับเกณฑ์
การประเมิน  

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ตัวชี้วัด ข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล การให้คะแนน/ผลการวัด เกณฑ์การประเมิน 

ตั ว ชี้ วั ด ที่  18 ร อ ยล ะ ขอ ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับ
ก าร พั ฒ นาที่ ส อดค ล องกั บ
ศตวรรษที่ 21 
 
 

1) จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
ที่ได้รับการพัฒนา 
2) จ านวนรายงานผลการพัฒนา
ตนเอง  
3) จ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด 
4) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการพัฒนา 
5) จ านวนรายงานผลการพัฒนา
ตนเอง  
6) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทั้งหมด 
 
ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 
1. กองบริหารงานบุคคล 
2. คณะทุกคณะ 
3. ส านัก/สถาบัน/กอง 

ให้ ค ะ แ น น แ บ บ ม าต ร
ป ระ ม าณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ประเมินโดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย 
ของคะแนนมาเทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวชี้วัดที่ 19 รอยละของรายได
จากสิทธิประโยชนและรายได้ 
อื่นที่เพ่ิมข้ึน 
 

1) รายได้จากสิทธิประโยชน์และ
รายได้อื่นในปีที่ผ่านมา 
2) รายได้จากสิทธิประโยชน์และ
รายได้อื่นในปีปัจจุบัน 
ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 
- กองคลัง 

น าค่าร้อยละมาแปลงเป็น
คะแนน ดังน้ี 

ร้อยละ คะแนน 

6 ข้ึนไป 5 

5 4 

4 3 

3 2 

ต่ ากว่า 2 1  

คะแนน ผลการประเมิน 
5 

4 

3 

2 

1 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ตัวชี้วัด ข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล การให้คะแนน/ผลการวัด เกณฑ์การประเมิน 

ตั ว ชี้ วั ด ที่  20 ร อ ย ล ะ 
ความ พึ งพอ ใจ  ของผู มี  
ส ว น ไ ด ส ว น เสี ย  ที่ มี 
ตอการบริห ารงานของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

1) ค ะแนนความ พึ งพ อใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย การ 
จัดหลักสู ตรการเรียนการสอน 
ก ร ะ บ วน ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น  
สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก าร เรี ย น รู้  ด้ าน 
การให้บริการของมหาวิทยาลัย  
2) ค ะแนนความ พึ งพ อใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย 
 
ด้ า น เอ ก ลั ก ษ ณ์  อั ต ลั ก ษ ณ์  
และภาพลักษณ์การบริหารงาน 
ต า ม ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ เฉ พ า ะ  
ด้ านก ระบ วนการท า ง านแล ะ 
การบริหารงาน ด้านกายภาพและ
สิ่ งส นับส นุนการท างาน   และ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานของของหน่วยงาน 
1. คณะทุกคณะ 
2. ส านัก/สถาบัน/ทุกหน่วยงาน 

ให้คะแนนแบบมาตรส่วน
ป ร ะ ม า ณ ค่ า  5  ร ะ ดั บ 
ป ระ เมิ น โดย ใช้ ค่ า เฉลี่ ย 
ของคะแนนมาเที ยบกั บ
เกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
 

คะแนนเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช ้
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
1.00 – 1.50 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน  

คะแนน ผลการประเมิน 
5 

4 

3 

2 

1 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวชี้ วัดความส าเร็จของ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

ผล การป ระ เมิ น ต าม ตั วชี้ วั ด ที่  
14 – 20 
 

ใช้ คะแนน/ค่ า เฉลี่ ยขอ ง
ตัวชี้ วัดทุกตัวชี้ วัด  มาหา
ค่ า เฉลี่ ย  ป ระ เมินโดยใช้
ค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์
การประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ส่วนท่ี 2   ผลการตรวจสอบการด า เน ิน งานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธ ิผลของ  
การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 
ตัวชี้วัด ข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บข้อมูล การให้คะแนน/ผลการวัด เกณฑ์การประเมิน 

ร้ อ ย ล ะ ขอ งก าร เบิ ก จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ผ่ น ดิ น 
ง บ ป ร ะ ม า ณ เงิ น ร า ย ไ ด้  
และงบประมาณรวม 
 
 
 
 
 

1) ร้อยละของการเบิกจ่ายรายจ่าย
ประจ า 

 

ให้ค่าคะแนนตามค่าร้อยละ 
ดังน้ี 

ร้อยละ คะแนน 
มากกว่า 98.36 5 
93.37-98.36 4 
88.37-93.36 3 
83.37-88.36 2 

น้อยกว่า 83.37 1  

คะแนน ผลการประเมิน 
5 

4 

3 

2 

1 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 2) ร้อยละของการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุน 

ให้ค่ าคะแนนตามค่าร้อยละ 
ดังน้ี 

ร้อยละ คะแนน 
มากกว่า 88.00 5 
83.01-88.00 4 
78.01-83.00 3 
73.01-78.01 2 

น้อยกว่า 73.01 1  

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
5 

4 

3 

2 

1 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้ อ ย ล ะ ข อ งก าร เบิ ก จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ผ่ น ดิ น 
ง บ ป ร ะ ม า ณ เงิ น ร า ย ไ ด้  
และงบประมาณรวม (ต่อ) 

3 ) ร้ อ ย ล ะ ข อ งก าร เบิ ก จ่ า ย 
รายจ่ายรวม (รายจ่ายประจ า+
รายจ่ายลงทุน) 
 

ให้ค่ าคะแนนตามค่าร้อยละ 
ดังน้ี 

ร้อยละ คะแนน 
มากกว่า 96.00 5 
91.01-96.00 4 
86.01-91.00 3 
81.01-86.00 2 

น้อยกว่า 81.01 1  

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
5 

4 

3 

2 

1 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ภาคผนวก ง 
รายละเอียดที่เกีย่วข้องกับตวัชี้วัดบางตัวชี้วัด 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละการได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3 
รายการผลงานของบัณฑิต นักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ  ระดับสากล 
ด้านคุณธรรม วิชาการ วิชาชีพ ตามอัตลักษณ์บัณฑิตจันทรเกษม พ.ศ. 2562 

จ าแนกตามหน่วยงาน 
 

คณะ/ชื่อรางวัล วัน เวลา สถานที่จัดงาน ช่ือ-สกุล สาขาวิชา 
คณะเกษตรและชีวภาพ  จ านวน 1 
รางวัล  

 

   

1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
ประเภททักษะการเกษตร  
 

การแข่งขันทักษะวิชาการและ
วิชาชีพทางด้านการเกษตรของ
เครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครัง้ที่ 5  
วันที่ 10 - 11 ก.พ.2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

นายชาญณรงค ์แปะก๋งเส้ง 
นายชนัญชัย เข็มเพชร 

วิทยาศาสตร์
เกษตรและ 

การ
ประกอบการ 

2 
 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ
นวัตกรรมการเกษตร (ใน
ระดับอุดมศึกษา) 

งานชุมชนยุวเกษตรกรและที่
ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ 
ประจ าปี 2562 วันที่ 22-26 ก.ค. 
2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า และโงเรียนทหาร
การสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 

กลุ่มยุวเกษตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

วิทยาศาสตร์
เกษตรและการ
ประกอบการ 

คณะวิทยาศาสตร ์จ านวน 5 รางวัล      
1 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญ

เงิน)  
กีฬาเพาะกายและฟิตเนส  
รายการ Light Weight บุคคลชาย 
รุ่น น้ าหนักไม่เกิน 70 กก. 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครัง้ที่ 46  
วันที่ 10 - 20 มกราคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นายภณปพน  เกาสุวรรณ วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 
ชั้นปีที่ 1 

2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญ
เงิน) 
กีฬาเพาะกายและฟิตเนส  
รายการ สปอร์ตฟิสิคชาย บุคคล
ชาย รุ่น ความสูงเกิน 175 ซม. 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 46  
วันที่ 10 - 20 มกราคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นายทินกร  แก้วภูนอก วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 
ชั้นปีที่ 3 

3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญ
เงิน) 
กีฬาเพาะกายและฟิตเนส  
รายการ แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย 
รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 46  
วันที่ 10 - 20 มกราคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นายภัทรภพ ปิยภาณีกุล วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 
ชั้นปีที่ 1 

4 รองชนะเลิศอันดับ 3  
กีฬาเพาะกายและฟิตเนส  
รายการแอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย  
รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 46  
วันที่ 10 - 20 มกราคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นายสิทธิชัย  ยังโนนตาด วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 
ชั้นปีที่ 3 
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คณะ/ชื่อรางวัล วัน เวลา สถานที่จัดงาน ช่ือ-สกุล สาขาวิชา 
5 รองชนะเลิศอันดับ 4  

กีฬาเพาะกายและฟิตเนส  
รายการ แอธเลติคฟิสิคบุคคลชาย  
รุ่น ความสูงไม่เกิน 175 ซม. 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 46  
วันที่ 10 - 20 มกราคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นายปิยวัช  กุลธินี วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 
ชั้นปีที่ 3 

คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 14 
รางวัล   

   

1 รางวัลชนะเลิศ 
ประกวดมารยาทไทย  

11-12 กุมภาพันธ์ 2562                     
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

1.นายโกญจนาท  อาจ
เอ่ียม    
2.นายสุรชัย   ศรีวะสุทธ์    
3.นางสาววริษฐา  อ านาจ     
4.นางสาวน้ าฝน  สืบม่วง
ไทย  

อุสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

2 รางวัลชมเชยประกวดแผนธุรกิจ  
ครั้งที่ 5 

11-12 กุมภาพันธ์ 2562                    
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

1.นางสาวจิราพร  ทีเขียว  
2.นางสาวทิพวรรณ  ขุม
ทอง  
3.นางสาวกัลยาณี  นาศนิล  
4.นางสาวไพจิตรา สา
รบรรณ ์ 
5. นางสาวนิภาพร  ฦาชา 
6. นายสรายุทธ  กิจการ 

บริหาร
ทรัพยากร

มนุษย์ 

3 รางวัลชมเชย 
โครงการภาพยนตร์สั้น  
เรื่องสะท้อนปัญหาสังคมหรือ 
เชิงสร้างสรรค ์ 

28 สิงหาคม 2562 1. นางสาวลักษณาภรณ ์ 
ทองอินทร์ 
2. นางสาวนุจิรา  กาละ
พวก 
3. นางสาวหวันยิหวา ตุ้มชี 

นิเทศศาสตร ์  
แขนงการ

ประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา 

4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
โครงการลมหายใจไร้มลทิน 

สาขาวิชา ไม่ระบ ุ 1.นางสาวพรภิมล  ค่ าคูณ   
2.นางสาวกุลธิดา  สอนชา   
3.นางสาวสุธินี  จ าปาหวาย  
4.นางสาวแสนทรัพย์              
แก่นจันทร์  
5.นางสาวอัจฉราพรรณ           
ไชยสาร  

นิเทศศาสตร ์
แขนงวิทยุ 

กระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์
และสื่อใหม่ 

5 รางวัล Popular Vote 
ประกวดมิสิควิดีโอเพลง จาง จาง  

ประกาศผล 26 กรกฎาคม 2561 1.นายธนาวุฒิ โสณเจตน์              
2.นายดนัย สุทธิวรรค    
3.นายธนดล สินาคมมาศ               
4.นายชญานนท์ ขันการไถ             
5.นายอลีชา พงษ์ดนตรี  
6.นายแทนคุ ล้วนเจริญ     
7.นายศักดิพงศ์ วงศืวานิจย์     
8.นายฉัฒน์ เช็นกลาง       
9.นางสาวเสาวนีย์               
วรรณวัฒดี   
10.นายสรายุทธ ชราศร ี

นิเทศศาสตร ์ 
แขนงวิทยุ 

กระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์
และสื่อใหม่ 
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คณะ/ชื่อรางวัล วัน เวลา สถานที่จัดงาน ช่ือ-สกุล สาขาวิชา 
6 รางวัลชมเชย  

โครงการหนังสั้น ของดีบ้านฉัน 
สาขาวิชา ไม่ระบ ุ 1.นายธาวิน จ าปาแดง                 

2.นายฤกชกร พ่วงจีน                  
3.นายจักรพันธ์ นุ่นละออง             
4.นายทนงศักด๋ิ แท่งทอง               
5.นายรฐา ศีลพรหม                    
6.นายไฟโรส ทองสุกแสง               
7.นายวัชรวิทย์ มาศวิเชียร 

นิเทศศาสตร ์  
แขนงการ

ประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา 

7 รางวัลชนะเลิศ   
โครงการ “Robinson the 
reviewer”  

25 พฤศจิกายน 2561 1.นายทวีชัย สังข์ทอง 
2.นายศักรินทร์ อยู่ไตรศร             
3.นายธนเดช เกตุรามฤทธ์ิ 
4.นาวสาวน้ าฝน แสนละคร           
5.นางสาวนิภาพร จันดา              
6.นางนิศามน สอนดี   
7.นางสาวกรองพลอย ผลดี 
8.นางสาวศรุตยา วิชิตนาค            
9.นายอนันนต์ รอดโรค 
10.นางสาวอังคณ หมู่ค า  
11.นายสุริโย บุญโนนแต้  
12.นางสาวกัญญารัตน์  
ระวังชนม์ 
13.นายประณัย ประทุมมา 
14.นางสาวลัดดาวัลน์          
ลาภเกิด 
15.นางสาวนฤพร                 
ภูมประภาส  
16.นางสาวณฐชยา ส ารวย   
17.นายวัชรพร พันธดี 

นิเทศศาสตร ์ 
แขนงวิทยุ 

กระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์
และสื่อใหม่ 

8 เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย 
โครงการ “Beauty Review 
Battle 2018  

 ส่งคลิปประกวด                                   
ตัดสินผลงรางวัล  
วันที่ 17 ตุลาคม 2561  
จัดโดย บริษัท มาลี เฮล 

1.นางสาวพุธิตา กระจ่าง
โพธ          
2. นางสาวพิมพ์ชนก           
จันทร์พิทักษ์ 
3.นายณัฐกฤต หามนตรี   
4.นายปราโมทย์ สิทธิตา
นนท์ 

นิเทศศาสตร ์  
แขนงวิทยุ 

กระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์
และสื่อใหม่ 

9 รางวัลชนะเลิศ  
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ชิงถ้วยพระราชทาน 

7 พฤศิกายน 2562                              
อาคารดุสิตตาลัย พระราชวัง          
สวนจิตรลดา 

นายนรากร กันจันทึก นิเทศศาสตร ์
แขนงวิทยุ 

กระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์
และสื่อใหม่ 

10 รางวัลชมเชย 
โครงการประกวดวิดีโอ รณรงค์
บริจาคโลหิต 

31 พฤษภาคม 2562                            
ส่งคลิปประกวด  
จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

1.นายศรราม ทองค า 
2.นางสาวณัฐรินีย์ ชอบผล 
3.นางสาวภาณุรัตน์ เลิศ
สกุล 

นิเทศศาสตร ์ 
แขนงวิทยุ 

กระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์
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คณะ/ชื่อรางวัล วัน เวลา สถานที่จัดงาน ช่ือ-สกุล สาขาวิชา 
4.นายวายุ พระลักษณ์  
5.นางสาวน้ าทิพย์ แตงแก้ว                          

และสื่อใหม่ 

11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
โครงการอาสาปราบยุงควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ปี 2562 

14 มิถุนายน 2562                               
ส่งคลิปประกวด  
จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข 

1.นายอัคพล ก๋อยสุวรรณ 
2.นางสาวติยาภรณ์                 
ท่อกระโทก 
3.นางสาวชญาณี                 
เอ่ียมกระโทก  
4.นางสาวสุทธิดา ปุตุรงค์ 
5.นายอัจฉริยะ  
สองเมืองธนรัฐ 
6.นายชาคร  เผือกม่วงศรี              

นิเทศศาสตร ์
แขนงวิทยุ 

กระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์
และสื่อใหม่ 

12 รางวัลพิเศษ   
ประกวดหนังสั้น ภาวะโรคซึมเศร้า 

28 สิงหาคม 2562                       
สถาบันจิตเวชศาสตร์ 
สมเด็จเจ้าพระยา 

1.นายอัจฉริยะ สองเมืองธน
รัฐ     
2.นายชาคร   เผือกม่วงศร ี    

นิเทศศาสตร ์ 
แขนงวิทยุ 

กระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์
และสื่อใหม่ 

13 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ประกวดโครงการ BLACKPINK 
Dance 

25 สิงหาคม 2562                      
เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช                                                      

นายจักรกฤษ จันสะริ นิเทศศาสตร ์
แขนงวิทยุ 

กระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์
และสื่อใหม่ 

14 รางวัลสุดยอดนักข่าวอาชญากรรม
และนักข่าวป้ายแดง ปี 2561     
ข่าว ขยะพิษเกลื่อน ซ.เสือใหญ่  
พบสารตะกั่วในเลือดเด็ก  

มอบรางวัล 28 กันยายน 2562 1.นายธวัชชัย วุฒิกรวงศา 
2.นายธารินทร์ สะมะแอ 
3.นางสาวจิรภรณ์ ล้วนเลิศ  
4.นายชยทัต ทัศศิริ  
5.นายเปรมอนันท์ พรึ่มพรหม 
6.นายนิธิโรจน์ เพชรปวีณ์ 
7.นายศักด์ิสิทธ์ิ ใหมมี 
8.นายบวรศักด์ิ กรทับทิม 
9.นายสุทัศน์ พรมจร ี
10.นายรังสิมันต์ุ สายอุ่นใจ 
11.นางสาววัชราภรณ์           
บวรคุณยานนท์     
12.นายอันดามัน ช่างเจริญ  
13.นางสาวภิญญา นะคะ
จัด  
14.นายจารุเดช ศรีงาม 
15.นายอิทธิพัฒน์ อิทธิ
วรรณพงศ ์
16.นางสาวพราวแพรว          
ศภุสาร 
17.นางสาวอังคณา บุตรสุ้ย 
18.นางสาวจิราพัชร ชัยช่อฟ้า 

นิเทศศาสตร ์
แขนงวิขา

วารสารศาสตร์
ดิจิทัล 
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คณะ/ชื่อรางวัล วัน เวลา สถานที่จัดงาน ช่ือ-สกุล สาขาวิชา 
19.นายณัฐพงษ์ วงค์เกษม                                            

คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 7 รางวัล      
1 เหรียญทองแดง  

กีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง  
รุ่น ฟลายเวท 48 กก.  
แต่ไม่เกิน 51 กก. 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย  
ครั้งที่ 46  
วันที่ 10 - 20 มกราคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นางสาวฟาริดา  ภูมิเดช คณิตศาสตร ์
(คบ.) 

ชั้นปีที่ 1 

2 รองชนะเลิศอันดับ 3  
กีฬาเพาะกายและฟิตเนส  
รายการ ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย  
ครั้งที่ 46  
วันที่ 10 - 20 มกราคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นางสาวอมรรัตน์  แสงหิน พลศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

3 รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลศิ 
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 
ประเภท Senior Standard Class 
A 5 จังหวะ 

19 - 20 พฤษภาคม 2562 
ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก  
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายฉลองรัฐ  เธียรวัฒน
โชติ 

พลศึกษา 

4 รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันยูยิตสู ชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย  
รุ่น Full Contact  
น้ าหนักไม่เกิน 77 กก.  
ประเภทชาย อายุ 18 ปีข้ึนไป 

30 - 31 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

นายชญานนท์  โพธ์ิจันทร์ พลศึกษา 

5 รางวัลชนะเลิศ 
กีฬาฟุตซอล (ชาย) 

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
46  
"เจียงฮายเกมส์"   
วันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2562  
ณ จังหวัดเชียงราย 

นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์วรรณ พลศึกษา 

6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
กีฬายกน้ าหนัก  
(2 เหรียญทองแดงจากท่าสแนท 
และท่าสถิติโตเติล)  
รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 48 กก.(หญิง) 

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
46  
"เจียงฮายเกมส์"   
วันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2562  
ณ จังหวัดเชียงราย 

นางสาวออมทรัพย์  สาย
กระสุน 

พลศึกษา 

7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ชาย  
(ทีมชาย) 

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
46  
"เจียงฮายเกมส์"   
วันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2562  
ณ จังหวัดเชียงราย 
 

นายปัญญากร  หนูคง พลศึกษา 
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คณะ/ชื่อรางวัล วัน เวลา สถานที่จัดงาน ช่ือ-สกุล สาขาวิชา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวน 3 รางวัล   

   

1 รองชนะเลิศอันดับ 1  
การแสดงชุด เทพเทียนหว่าง 
ประเภท Freestyle (Show 
Stance) การแข่งขันนาฏกรรม
นานาชาติ  
ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี 
จัดโดยสมาคมนาฏกรรมประเทศ
ไทย  

วันที่ 21 ตุลาคม 2561  
ณ ศาลพระเก้ียว จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

นางสาวปณตพร จันทาราม 
นางสาวบุญพิทักษ์ คงจีน
เทศ 
นางสาวอมรรัตน์ มณีศรี 
นางสาวธนันณัฏฐ์                   
ธนทวีกุลชาติ 
นายเอกชัย ด าเล็ก 
นายประสพโชค อุทุมภา 
นายสหรัฐ ฉิมทอง 
นายอัยการ รุณเกตุ 

สาขาวิชา
นาฏศิลป์และ

ศิลปะการแสดง 

2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การร่วมบรรเลงระนาดเอก  
ในนามวงดอกแก้ว  
การประกวดดนตรีไทย 
เฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร   
เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  
ชิงถ้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี 
จัดโดย กองทัพเรือ และ 
มูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือ
เอก  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ร่วมกับ 
บ้านดนตรีไทยศรีผ่อง  

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ณ หอประชุมดุริยางค์ทหารเรือ 
กองดุริยางทหารเรือ ฐานทัพเรือ
กรุงเทพ   

นายสุทธิศักด์ิ มิศิร ิ สาขาวิชา           
ดนตรีไทย 

3 รางวัลชนะเลิศ  
การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
วันลอยกระทง  

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
ณ เกาะเมืองเท้าอู่ทอง  
(บึงกระจับใหญ่)  
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
จัดโดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
หันคา 

นายวงศธร ศรีพรหมทอง รัฐประศาสน-
ศาสตร ์

ศูนย์การศึกษา
ชัยนาท 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 10 
จ านวนแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง  

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและศาสตรพระราชาของมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ 

 
รายการแหล่งเรียนรู ้ หน่วยงาน 

1 ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะเกษตรและชีวภาพ คณะเกษตรและชีวภาพ 
2 ต.บ้านเช่ียน จ.ชัยนาท คณะวิทยาศาสตร์ 
3 ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
4 ห้องสืบค้นข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ครู) คณะศึกษาศาสตร์ 
5 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 
6 ห้องให้ค าปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 
7 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
8 ห้องจุลภาค คณะศึกษาศาสตร์ 
9 ห้องคลินิกวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 
10 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
11 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 คณะศึกษาศาสตร์ 
12 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 
13 สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์

ทางเลือก 
14 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การศึกษา  

มจษ.- ชัยนาท 
15 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการฯ 
16 ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริในรัชกาล

ท่ี 9 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

17 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวตามหลักการมาตรฐานการเกษตรท่ีดี (GAP) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
18 แหล่งการเรียนรู้ชุมชนหลัง วค. จันทรเกษม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
19 แหล่งเรียนรู้ชุมชนเฟรนด์ชิฟ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

  



 

150 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562 151 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าป ี2562 
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การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4(5)/2563 

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม ฑ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ช้ัน 4 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6(7)/2563 
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 8 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 

นายวิชัย โชควิวัฒน 

ประธานกรรมการ 
 

 
 

นายวิเชียร เกตุสิงห์ 

รองประธานกรรมการ 
 

                  

รศ.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์       รศ.เท้ือน ทองแก้ว                 นางวรรณี ศิริมณีบุญ 

    กรรมการ    กรรมการ                       กรรมการ 
 



 

156 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562 157 
 

คณะผู้จัดท า 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายวิชัย โชควิวัฒน  ประธานกรรมการ 
นายวิเชียร  เกตุสิงห์  รองประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์เท้ือน ทองแก้ว  กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์  กรรมการ 
นางวรรณี ศิริมณีบุญ  กรรมการ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก   เทียนบูชา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
     ประธานคณะอนุกรรมการ 
     และคณะอนุกรรมการ 
นายบุญเกียรติ   ชีระภากร             ผู้อ านวยการกองกลาง รักษาราชการ  
               แทนผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
    เลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน              ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายชวินทร์   หลานดินทองดี ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประชุม 
นางสาวรัตนา   เกล็ดพรม  ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประชุม 
นางณัฐภษา ชุ่มเย็น  ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประชุม 
 

 
 
  

เผยแพร่โดย 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร. 0 2942 5800, 0 2942 6800 ต่อ 7055 – 7059, 7080 – 7083 
โทรสาร 0 2541 7588 
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สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-942-6800 ต�อ 7055 - 7059 โทรสาร 0-2541-7588
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