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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาล ัยราชภ ัฏ       
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ตามพันธกิจที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 หมวด 4 มาตรา 49 และ
มาตรา 50 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
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ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื ่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พร้อมเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
ทุกปี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จัดท ารายงาน     
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2563 โดย              
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดท าแบบสัมภาษณ์ แ ละแบบสอบถาม 
ผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ได้ข้อมูลอย่างกว้างขวางและเชื ่อถือได้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ
คณะอน ุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาว ิทยาล ัย  ที ่ม ีส ่วนส า ค ัญต ่อ            
การด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ขอขอบคุณอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู ้อ านวยการศูนย์ ส านัก 
สถาบัน บุคลากรและนักศึกษาในการให้ข้อมูล ในการจัดท ารายงานฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย   
ให้พร้อมก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
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ตารางที่ 29 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

จันทรเกษม สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ภายในเวลา 1 ปี ในปีการศึกษา 2562 

88 

ตารางที่ 30 ร้อยละของนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ.ก าหนด ประจ าปีการศึกษา 2562 

89 

ตารางที่ 31 สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ         
การพัฒนาครู 

90 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

   

  หน้ำ 
   

ตารางที่ 32   ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 
1 ปี ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

91 

ตารางที่ 33 สรุปผลรวมร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในเวลา 1 ปีระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 

92 

ตารางที่ 34 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

93 

ตารางที่ 35 สรุปผลรวมของคะแนนเฉลี่ ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม                
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างปีการศึกษา                     
2560 - 2562 

94 

ตารางที่ 36 ร้อยละของนั กศึ กษาระดับปริญ ญ าตรีชั้ นปี สุ ดท้ ายที่ สอบทั กษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 
2562 

95 

ตารางที่ 37 
 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัล
ผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ประจ าปีการศึกษา 2562 

96 
 

ตารางที่ 38 จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ระหว่างปีการศกึษา 2560 – 2562                       

97 
 

ตารางที่ 39 
  

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานต่อ
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดประจ าปีการศึกษา 2562 

98 

ตารางที่ 40 
  

สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

99 

ตารางที่ 41 
  

คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่าง                 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

100 

ตารางที่ 42 คะแนนผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่ วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

101 

ตารางที่ 43 คะแนนผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 101 
ตารางที่ 44   ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพรวม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
102 

ตารางที่ 45 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่อจ านวน                
บุคลากรสายวิชาการท้ังหมด ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 

103 

ตารางที่ 46 สรุปผลร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ              
ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

104 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
   

  หน้ำ 
   

ตารางที่ 47 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนบุคลากร
สายวิชาการท้ังหมด ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

104 

ตารางที่ 48 สรุปผลร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการท้ังหมด ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

106 

ตารางที่ 49   ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาต่อจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด 

107 

ตารางที่ 50   คะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

108 

ตารางที่ 51 สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

109 

ตารางที่ 52 ผลการประเมินผลงานของอธิการบดีด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแลให้มี                 
การปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

112 

ตารางที่ 53   จ านวนและร้อยละของการด าเนิ นการตามนโยบายและมติสภา
มหาวิทยาลัย 

112 

ตารางที่ 54   ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี  113 

ตารางที่ 55   ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าของอธิการบดี  113 
ตารางที่ 56   ผลการประเมินผลระดับความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัยของอธิการบดี  
114 

ตารางที่ 57 ผลการประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณบดี
และผอ./ศูนย์/ส านัก/สถาบัน 

115 

ตารางที ่58   ผลการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี และ
หัวหน้าหน่วยงานที่  เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

116 

ตารางที่ 59 ผลการประเมินผลคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าของคณบดี และ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

117 

ตารางที่ 60 ผลการประเมินผลระดับผลสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยของคณบดี  และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

118 

ตารางที่ 61 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจ าแนก
ตามคณะและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

119 

ตารางที่ 62 สรุปผลการประเมินผลคณบดี และหัวหน้างานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 
 

120 
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สำรบัญภำพ 
   

  หน้ำ 
   

ภาพที่ 1  
  

คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินโครงการ : การพัฒนาสินค้าเกษตรและ
อาหารของชุมชนด้วยหลักการมาตรฐานการผลิตที่ดี  (GMP) ณ ศูนย์               
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด  ต าบลห้วยกรด อ าเภอ
สรรคบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้าง ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 

48 

ภาพที่ 2   คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินโครงการ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา
ด้วยการผลิตตะไคร้มาตรฐาน GAP ทดแทนการท านา ณ อ าเภอสรรคบุรี 
อ าเภอสรรพยา อ าเภอหันคา และอ าเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท  ระหว่าง
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 

48 

ภาพที่ 3   คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้
ให้ชุมชน (สร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน)           
ณ  ต าบลบ้ านเชี่ยน อ าเภอหันคา  จั งหวัดชัยนาท  ในวันที่  21 -23 
กุมภาพันธ์ 2563 

49 

ภาพที่ 4   
 

คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้
ให้ชุมชน (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก)  ณ ต าบลบ้านเชี่ยน 
อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 

49 

ภาพที่ 5 
   

คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินโครงการ : การผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเสริม 
การท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมกับจังหวัดชัยนาท ณ บ้านเนินขาม  อ าเภอ
เนินขาม  บ้านบางกระเบื้อง อ าเภอสรรพยา บ้านหนองไม้แก่น อ าเภอ
หนองมะโมง และบ้านหนองบัว อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 

50 

ภาพที่ 6 
   

คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินโครงการ : การส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือ
สร้าง อัตลักษณ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่          
การท่องเที่ยว  ณ ชุมชนบ้านเนินขาม  อ าเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท 
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563 

50 

ภาพที่ 7  
  

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม–ชัยนาท ด าเนินโครงการ : 
การส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้าง อัตลักษณ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมและ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยว  ณ สวนส้มบุญเสริม สวนส้มครูแมว 
ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท ระหว่างเดือนธันวาคม 
2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 
 
 
 

51 
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 สำรบัญภำพ (ต่อ)  
   

  หน้ำ 
   

ภาพที่ 8  
  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินโครงการ : การส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้ อ่ืนภายใต้
พ้ืนฐานของสั งคมประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข             
ณ โรงเรียนวัดวังหมัน โรงเรียนวัดดอนตาล โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ า 
โรงเรียน   วัดโคกสุก และโรงเรียนส าราญราษฎร์บ ารุง อ าเภอวัดสิงห์ 
จงัหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 

51 

ภาพที่ 9   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินโครงการ : โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 
โรงเรียนวัดวังหมัน  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 อ าเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท  ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563 

52 

ภาพที่ 10   วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  ด าเนินโครงการ : การแพทย์จีนบริการ
วิชาการเพื่อชุมชน ณ  ชุมชนเฟรนชิฟ ชุมชนเลิศอุบล 4  ชุมชนเคหะสถาน
เจริญชัย ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563 

53 

ภาพที่ 11   คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินโครงการ : การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ า             
คู คลองแห่งชาติ ณ มัสยิดกมาลุลอิสลาม แขวงทรายกองดิน เขตคลอง 
ส าม ว า  ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  แล ะต ล าด น้ าบ้ าน เก าะ  เข ต มี น บุ รี 
กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 11,17 และ 21 กันยายน 2563 

54 

ภาพที่ 12 คณะวิทยาศาสตร์  ด าเนินโครงการ : การสนับสนุนDLTV เพ่ือแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างเดือนกันยายน 2563  

54 

ภาพที่ 13 คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดย 
ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ณ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม  
โรงเรียนเทพวิทยา โรงเรียนวัดลาดพร้าว  โรงเรียนบ้านลาดพร้าว  โรงเรียน               
ผลลีรุ่งเรือง  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกันยายน 
2563  

55 

ภาพที่ 14 คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินโครงการ : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะศึกษานิเทศก์        
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2563  

56 

ภาพที่ 15 คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินโครงการ : การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 
24 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563  

56 
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 สำรบัญภำพ (ต่อ)  
   

  หน้ำ 
   

ภาพที่ 16 คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก ด าเนินโครงการ : พัฒนาสมรรถนะส าหรับผู้เรียนตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 

58 

ภาพที่ 17 กองบริหารงานบุคคล ด าเนินโครงการ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือรองรับภารกิจใหม่  กระทรวง                
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ณ  โรงแรมไมด้า 
กาญจนบุรี  วันที่ 16 - 17 มกราคม 2563 

59 

ภาพที่ 18 สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
ข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาต าบล (policy Lab) ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม และต าบลบ้านเชี่ยน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2562 
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 ภำคผนวก  
   

  หน้ำ 
   

ภาคผนวก  133 
   

ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

135 

ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ ใช้ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

143 

ภาคผนวก ค การก าหนดตัวชี้วัด วิธีการรวบรวม แหล่งที่มาของข้อมูล  เกณฑ์               
การประเมินผล  และค าอธิบายตัวชี้วัด 

155  

ภาคผนวก ง ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยประจ าปี 2563 

171 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
 
1. ควำมเป็นมำ  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยระบุในหมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังกล่าวตามความในมาตรา 50 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ซึ่งครอบคลุมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี  โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี  ทั้ งนี้  การประเมินผลงานของคณบดี              
ตามรายละเอียดในพระราชบัญญัติดังกล่าว หมวด 2 การด าเนินการตามความในมาตรา 39 การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น า
บทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล           
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุในข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ใน     
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ของอธิการบดี  คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ ข้อ 6 ระบุให้คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานใน   
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี  2563 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย                          
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ผลข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท าเป็นรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563  เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
จันทรเกษม ทั้งนี้ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศ
ที่ส าคัญในการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาท าให้ทราบจุดเด่นและ
จุดที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือผู้บริหารและหน่วยงานสามารถน าข้อมู ลดังกล่าวไปวางแผน          
การด าเนินงาน และเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อไป  
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2. กำรด ำเนินงำน 
                   การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 
2563  ใช้เครื่องมือและวิธีการรวบรวม ประมวล วิเคราะหข์้อมูล และสังเคราะห์ข้อเสนอดังนี้ 
      (1) รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ ในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายละเอียดการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินที่ก าหนด 
      (2) รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน การตรวจสอบการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานการตรวจสอบการเงินและ
บัญชี รายงานการตรวจสอบการจัดการทรัพย์สิน รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ 
นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่างๆ รายงานการตรวจสอบภายใน รายงานการควบคุมภายใน 
และรายงานการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
      (3) สัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ 
ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยใช้แบบสัมภาษณ์         
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน และ
การพัฒนาในปีที่ผ่านมา พร้อมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการบริหารงาน 
     (4) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร ภาวะผู้น า  
และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจากผู้บริหาร ประกอบด้วยอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยเก็บแบบสอบถามจากการประเมินผลตนเองของผู้บริหาร 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมปฏิบัติงาน จ านวน 338 คน 
     (5) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ หรือ
เจ้าหน้าที่ ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System : MIS) จากบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยที่สุ่มตัวอย่าง จ านวน 286 คน 
     (6) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหาร
จัดการ และการให้บริการ ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน 
(การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) และด้านการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย (การให้บริการด้านวิชาการ การให้บริการทั่วไป การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)                
จากนักศึกษาที่สุ่มตัวอย่างในคณะต่างๆ จ านวน 1,029 คน 
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3. ผลกำรด ำเนินงำน 
 3.1 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
    3.1.1 ผลการติดตามการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเบิกจ่าย
งบประมาณ  มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 สรุปได้ ดังนี้ มหาวิทยาลัย         
มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมได้ร้อยละ 85.75 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 100.00)  
ส่วนงบประมาณแผ่นดินมีการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 87.90 ต่ ากว่าเกณ์ทที่รับบาลก าหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 
100.00) ส าหรับงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 80.04 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย
ค่อนข้างมาก  (เป้าหมาย ร้อยละ 100.00) 
    3.1.2 ผลการติดตามกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร  
สรุปได้ ดังนี้ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 369 คน มีต าแหน่ง            
ทางวิชาการ จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15 ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 243 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.85 (ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง          
ทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยควรมีต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 60 จึงควรมจี านวน 222 คน)   
           3.1.3 ผลการตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
                          (1) ผลประเมินกำรควบคุมภำยใน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ระบบควบคุม
ภายในที่มหาวิทยาลัย ก าหนดให้ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า            
การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ มหาวิทยาลัย ยังมีจุดอ่อนในกิจกรรมการควบคุมภายในบาง
กิจกรรมที่ต้องปรับปรุง เช่น กิจกรรมการควบคุมการด าเนินงานในสถานการณ์ไม่ปกติ โดยสาเหตุของจุดอ่อน
ดังกล่าวเกิดจาก กิจกรรมการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม ในการด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ กิจกรรมการควบคุมภายใน เหมาะสมส าหรับ
สถานการณ์ปกติ  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาด 
Covid - 19 จึงท าให้กิจกรรมการควบคุมที่มีเป็นจุดอ่อนจึงท าให้การประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ        
ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เร่งทบทวนและได้ปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ให้สอดรับกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง ก าหนดให้มีการก ากับติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที แต่การพัฒนาระบบควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ที่ผ่าน
มายังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่อย่างไร 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานโดยให้ค านึงถึงการบริหารในสถานการณ์
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยครอบคลุมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การด าเนินงานของหน่วยงาน
สนับสนุน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้มอบนโยบาย      
การด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้บริหารทุกระดับน าไปสู่การปฏิบัติโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นหลัก รวมทั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมการให้ค าปรึกษา 
และการพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการด าเนินงาน      
โดยไม่ให้ผิดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในด้านต่างๆ ตามระเบียบที่ก าหนด  
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อย่างไรก็ตาม ผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนระบบ
ควบคุมภายในที่น ามาใช้ในปัจจุบันว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ และได้มีการปรับปรุงกิจกรรม  
การควบคุมที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน (เช่น การก ากับติดตามการปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ หรือการ   
สอบทานผลงานระหว่างกัน เป็นต้น) เพ่ือให้มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
จะบรรลุวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากผลการสอบทานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 (2) ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมคณะกรรมการ และมีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง มีการน าข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยผลการตรวจสอบภายในและ        
ผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมาข้อมูลการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ  
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงของแผนการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561–30 กันยายน 
2562)  และรายงานผลการก ากับติดตามให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและทบทวน 
กิจกรรมการควบคุมต่างๆ และมอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งผลที่เกิดจาก   
การติดตามการด าเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน พบว่า ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย          
มีจ านวน 7 ประเด็น มีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกลดลง จ านวน 2 ประเด็น และความเสี่ยงที่เกิด  
จาก ปัจจัยภายนอกที่ระดับความเสี่ยงคงเดิม มีจ านวน 2 ประเด็น ในขณะที่ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายในมีความเสี่ยงลดลง จ านวน 2 ประเด็น และมีระดับความเสี่ยงคงเดิม จ านวน 1 ประเด็น   

ในประเด็นของความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอกและมีระดับความเสี่ยงสูง คือ                     
เรื่องจ านวนนักศึกษา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายในที่ประชุมคณะกรร มการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเพ่ิมจ านวนนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่แนวทางในปรับปรุงหลักสูตรใหม่ปี พ .ศ. 
2564 จนกระทั่งการรับนักศึกษาใหม่ของปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งได้มอบนโยบายให้กับคณบดีแต่ละคณะ 
เพ่ือทบทวนแนวทางการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ด้วยเช่นกัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563        
มีหลักสูตรปรับปรุงใหม่จ านวน 31 หลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุง และให้ทันสมัย
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

อย่างไรก็ตามจากผลการสอบทานและการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงสะท้อนให้เห็นว่า  
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดข้ึนยังท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเสี่ยง เรื่อง จ านวน
นักศึกษาลดลงอย่างมากได ้
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 (3) ผลกำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ที่น าเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม พบว่า โดยทั่วไปหน่วยงานภายในมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับ
การด าเนินงาน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ แต่เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์
โรคระบาด Covid – 19  การเปลี่ยนแปลงของ นโยบายการปฏิบัติงาน การหมุนเวียนของบุคลากร การน า
ระบบสารสนเทศในการบริหารเพื่อการตัดสินใจมาใช้ อาจท าให้ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ
และเหมาะสมอันจะน าไปสู่จุดอ่อนของการควบคุมภายใน นอกจากนั้น ผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดีได้มี
การก ากับติดตาม และสั่งการให้ หน่วยงานภายใน (เรียกว่า หน่วยรับตรวจ) มีการทบทวนระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ว่าเพียงพอ และเหมาะสมหรือไม่ และให้ค านึงถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงาน   
เป็นส าคัญ 

ส าหรับการรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน การเบิกจ่าย และ 
การควบคุมสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามหาวิทยาลัยมีระบบควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ แต่ยังพบจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืม  
และการควบคุมสินทรัพย์ในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) ผลกำรตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ พบว่า จ านวนลูกหนี้ค้างช าระและ            
ไม่จ่ายคืนตามก าหนดเวลามีจ านวนลดลง เนื่องจากกองคลังได้ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมบัญชีลูกหนี้ใหม่ 
โดยการก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการก ากับ ติดตามลูกหนี้
เงินยืม และให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ จากการปรับปรุงดังกล่าว พบว่า 
ลูกหนี้ เงินยืมคงเหลือในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่ถือปฏิบัติ         
ส่วนลูกหนี้ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะติดตามเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในทาง
ปฏิบัติและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงทราบอย่างต่อเนื่อง  

(2) ผลกำรตรวจสอบทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พบว่าการรายงานในระบบสารสนเทศ 
ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้ทันที เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล              
ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดีได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตรวจสอบ และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว โดยน าส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานพัสดุกลาง ผลการติดตามจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินการตามค าสั่งการจากอธิการบดี โดยอยู่ ในระหว่าง           
การด าเนินงาน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบาย เกี่ยวกับการรายงานสินทรัพย์
ทุกสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดูแลสินทรัพย์ ที่ถือปฏิบัติ  

(3) ผลกำรตรวจสอบกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ของหน่วยงำน พบว่า มหาวิทยาลัยมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส ารวจสินทรัพย์ที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ ตรวจสภาพการใช้งาน หากพบว่าสินทรัพย์ มีความช ารุด เสียหาย อายุการใช้งานนาน และ        
ไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หน่วยงานมีการรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดภาระในการดูแล  สินทรัพย์ที่ ไม่สามารถน ามาใช้งานได้โดย            
การจ าหน่าย โอน หรือบริจาคแล้วแต่หน่วยงานเห็นสมควร 
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 ในภาพรวมที่ผ่านมายังพบว่าหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ กับ           
การจ าหน่ายสินทรัพย์น้อยมาก จึงมีการพบเห็นสินทรัพย์  ที่มีสภาพช ารุด เสียหาย กองอยู่ทั่วไป ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย  หากไม่มีการก ากับ ดูแล อย่างรัดกุม อาจท าให้สินทรัพย์ดังกล่าวสูญหายได้ ทั้งนี้            
ตามระเบียบวินัยของทางราชการ เมื่อสินทรัพย์เกิดการสูญหายจะต้องหาผู้รับผิดชอบ และต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ถึงแม้ว่าสินทรัพย์นั้นจะมีราคาเพียง 1 บาท ก็ตาม ทั้งนี้ เพ่ือให้สินทรัพย์เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้จัดหา หน่วยงานควรมีการก ากับดูแล บ ารุงรักษา สินทรัพย์ที่อยู่      
ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ  
 ส าหรับการควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผู้บริหารทุกระดับ                 
ควรให้ความส าคัญกับการจัดเก็บทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทรัพย์สิน                 
เป็นประจ า สอบทานขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินอย่างสม่ าเสมอ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ชุดย่อยเพ่ือเป็นคณะท างาน และให้รายงานผลตามกรอบที่ก าหนดพร้อมปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง ผู้บริหาร
สามารถน าผลการติดตามดังกล่าวไปใช้เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญ
และจ าเป็นในเรื่องของการควบคุมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

(4) ผลกำรสอบทำนแผนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย พบว่า มหาวิทยาลัยมีการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และ             
ได้ก ากับ ติดตามโดยการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง ผู้บริหารได้
ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

ส าหรับการตรวจสอบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญกับ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการรับ
สินบน การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง ก าหนดให้มีคู่มือ
การปอ้งกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 จากผลการตรวจสอบภายในข้างต้นสะท้อนให้ เห็นว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมได้น ารายงานผลการตรวจสอบภายในไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ รวมถึง            
การวางแผนในการบริหารจัดการและสั่งการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และยังท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์หลักท่ีก าหนดไว้ 

(5) ผลกำรจัดกำรเรื่องกำรร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในภาพรวมของเรื่องร้องเรียน         
การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่มีประเด็นที่ส าคัญต่อความไม่มีประสิทธิผล ของการจัดซื้อจัดจ้างที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ แต่ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นมักพบว่า หลังจากได้ผู้รับจ้างแล้ว เกิดความล่าช้าในกระบวนการ
ต่างๆ หรือส่งงานไม่ทันตามงวดที่ก าหนด ในประเด็นนี้ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม การด าเนินงาน
เพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึน  
         (6) กำรรำยงำนกำรวิเครำะห์งบกำรเงินในมิติต่ำงๆ ควรมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
และจริงจัง เพ่ือให้ผู้บริหารน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจได้มากข้ึน 
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    3.1.4 ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี มีระดับ
ความส าเร็จ ร้อยละ 81.80 จ าแนกตามยุทธศาสตรทได้ดังนี้ 
        3.1.4.1 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาท้องถิ่น มีตัวชี้วัดทั้งหมดจ านวน 5 ตัวชี้วัด         
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา      
อย่างต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
ระดับดีจ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ต่อจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ระดับ
พอใช้จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวน
ผลงานวิจัยทั้งหมด ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตรทที่ 1 อยู่ในระดับดี มีระดับความส าเร็จร้อยละ 
84.00 
             3.1.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด มีผลการประเมิน   
อยู่ในระดับดีมาก 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 8 ร้อยละของนักศึกษา ค.บ.ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ท่ีหลักสูตร ค.บ.ก าหนด  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 6 ร้อยละของบัณฑิต
ครูที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี  ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตรทที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก         
มีระดับความส าเร็จร้อยละ 90.00 
                         3.1.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มี 6  ตัวชี้วัด ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 12  ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะ
ด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตัวชี้วัด 13  จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้รับ
รางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาติ  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 10 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ผลการประเมินอยู่      
ในระดับพอใช้ 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 9 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
เวลา 1 ปี ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 11 ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า ผลการประเมินอยู่   
ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 14 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิง           
บูรณาการกับการท างานต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตรทที่ 3 อยู่ในระดับ
พอใช้ มีระดับความส าเร็จร้อยละ 66.60 
             3.1.4.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มี 6 ตัวชี้วัด ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 15 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
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ตัวชี้วัด 19 ผลการพัฒนาบุคลากร 19.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้านต าแหน่งทางวิชาการ และ
คุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนสายวิชาการทั้งหมด 19.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ        
การพัฒนาต่อจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 4  ตัวชี้วัด คือ  
ตัวชี้วัด 16 คะแนนผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัด 17 คะแนนผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ตัวชี้วัด 18 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ตัวชี้วัด 20 
คะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย  ผลการประเมิน
โดยรวมของยุทธศาสตรทที่ 4 อยู่ในระดับดี มีระดับความส าเร็จร้อยละ 86.60 
     3.1.5 ผลการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
           ผลการประเมิน พบว่า   
       3.1.5.1 การถ่ายทอด และก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศนท และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยของอธิการบดี ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
       3.1.5.2  การน านโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของอธิการบดีผล         
การประเมิน อยู่ในระดับดีมาก 
       3.1.5.3 ผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ผลการประเมิน             
อยู่ในระดับดีมาก 
       3.1.5.4 ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
       3.1.5.5 คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาวะผู้น า ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
                     3.1.5.6 ความสัมฤทธิ์ผลของการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน
อยู่ในระดับด ี
       3.1.5.7 ผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน   
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีบานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินทุกหน่วยงานอยู่ในระดับดี  
       3.1.5.8 ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีบานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มาก 4 คณะ/
หน่วยงาน อยู่ในระดับดี 8 คณะ/หน่วยงาน 
       3.1.5.9 คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีบานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 3 คณะ/
หน่วยงาน อยู่ในระดับดี 9 คณะ/หน่วยงาน 
       3.1.5.10 ความสัมฤทธิ์ผลของการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดมีาก 4 คณะ/หน่วยงาน  อยู่ในระดับดี 8 คณะ/หน่วยงาน 
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3.2 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ตามตามตัวชี้วัดต่าง ๆ และผลจากการประเมินอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานที่มีบานะเทียบเท่า
คณะ พบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
 3.2.1 จุดเด่น 
  3.2.1.1 ผลงานของมหาวิทยาลัย 
       (1)  มหาวิทยาลัยมีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น มีชุมชนเป้าหมาย
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 13 ชุมชน ต่อจ านวนชุมชนเป้าหมาย 20 ชุมชน ผลการประเมิน          
อยู่ในระดับดีมาก 
                          (2) จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  7 ผลงาน ได้แก่  คู่มือมารยาทไทยงาม
อย่างไทย  คู่มือการปฏิบัติงานศาสนพิธี คู่มือการจัดงานพิธีท าบุญ คู่มือการจัดโต๊ะหมู่บูชา คู่มือพิธีเทศน์
มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  บทความการอนุรักษ์ท่าร าต้นแบบของชุมชน และ  เอกสารการแต่งกาย 4 ภาค 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
                          (3) นักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ.
ก าหนด ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 31.18 มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก 
                          (4) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 59.86 มีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
                          (5) ผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่าที ่ได้ร ับรางวัล  ระดับชาติ หรือนานาชาติ            
มีจ านวน 21 ผลงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
                          (6) มหาวิทยาลัยมีคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่าง
ปีการศึกษา 2560 – 2562 เท่ากับ 4.58 คะแนน 4.62 คะแนน และ 4.64 คะแนน ซึ่งมีผลคะแนนที่มี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกปีการศึกษา 
         (7)  บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่      
ในคณะหน่วยงานต่าง ๆ รวม 16 หน่วยงานได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มากเกือบครบถ้วน 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 
   3.2.1.2  ผลงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 
      (1) อธิการบดีมีผลงานในด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา 
วิสัยทัศนท และพันธกิจของมหาวิทยาลัย การก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและมติสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งสองด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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                         (2) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนยท  จ านวน 4 คณะ/หน่วยงาน มีผลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดีมาก 
                         (3) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนยท จ านวน 3 คณะ/หน่วยงานมีผลการประเมิน
คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าอยู่ในระดับดีมาก 
          (4) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนยท จ านวน 4 คณะ/หน่วยงานมีผล              การ
ประเมินการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก 
 
 3.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลงานในปี 2563 จ านวนสี่ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน อยู่
ในระดับพอใช้และต่ ากว่า ซึ่งควรได้รับการพัฒนาดังนี้   

(1) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบ
กับงานวิจัยทั้งหมด ซึ ่งการวิจัยเป็นพันธกิจหนึ ่งที ่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจ          
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพและน าไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ 

(2) มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย มีผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ และมีแนวโน้มลดลงจากปีการศึกษา 2561 

(3) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) 
หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 มีผลประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
                     (4) หลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานในปีการศึกษา 2562 ภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัยมีผลประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
4. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการติดตาม  ตรวจสอบและการประเมินผล 

4.1  เรื่องกำรใช้จ่ำยงบประมำณ มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้  
ก. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงำน 

             (1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการควรด าเนินการตามแผนงานที่ตั้งไว้ 
            (2) หน่วยงานควรเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้ 
การเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลา โดยควรมีการเร่งรัดเตรียมการในการจัดซื้อ จัดจ้างทันทีที่มีพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของรัฐสภา 
            (3) มหาวิทยาลัย ควรมีการติดตามกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านงานวิจัย 
เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างต่ าติดต่อกันหลายปี 
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ข. แนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ    
            (1) กองนโยบายและแผนควรลงพื้นที่เพ่ือเร่งรัดและติดตามผลการด าเนินโครงการของ
หน่วยงาน  
            (2) หน่วยงานด าเนินการเร่งรัดการด าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วขึ้น
เพ่ือให้ทันทุกรอบไตรมาส 
            (3) จัดท ารายงานการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี โดยจ าแนก 
แหล่งงบประมาณ วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณที่เพ่ิมข้ึนและลดลง เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 
            (4) ควรวิเคราะห์ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย เพ่ือหาสาเหตุและมีมาตรการ
เร่งรัดอย่างเหมาะสม 

 4.2  เรื่องกำรตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
          ก. ข้อเสนอแนะด้ำนกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  ข้อเสนอแนะด้านการสอบทานระบบควบคุมภายใน : จากภาพรวมพบว่ามหาวิทยาลัย    
มีการด าเนินงานตามกรอบการควบคุมภายในสากลและเป็นไปตามหลักการของหน่วยงานภาครัฐ                      
แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้                          
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ผู้บริหารได้ปรับเปลี่ยน
นโยบายการด าเนินงานในบางเรื่องเพ่ือให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้กับทุกฝ่ายเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและลด
ผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นไปที่การก ากับ ติดตาม โดยฝ่ายบริหารให้มาก
ยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะด้านการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีความ
เข้าใจในประเด็นความเสี่ยงร่วมกันตั้ งแต่ผู้บริหารในระดับสูงจนกระทั่ งระดับปฏิบัติการ รวมทั้ ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจึงท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นไปอย่างระมัดระวังและเหมาะสมแล้ว แต่ยังคงต้อง
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญในการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงควรมีความ
ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้อย่างทันต่อสถานการณ์ หรือมหาวิทยาลัยอาจต้องท าความร่วมมือในการส่ง
หนังสือเกี่ยวกับการให้โควตาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายในช่วงเทอม 1 โดยระบุจ านวนที่รับ สาขา เป็นต้น 
เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจในการได้ท่ีเรียนต่อมากยิ่งข้ึน  

 
          ข. ข้อเสนอแนะด้ำนกำรตรวจสอบภำยในของระบบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

                      มหาวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างเหมาะสม  รวมทั้ง ผู้บริหารได้น าผลการตรวจสอบภายใน 
ไปใช้ประโยชน์โดยมีการสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้น ผู้ตรวจสอบภายใน  
ยังได้ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่อธิการบดีสั่งการด้วย ในประเด็นนี้ถือว่ามหาวิทยาลัย 
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มีจุดแข็งในเรื่องของการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบภายในให้ความ 
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น ดังนั้น การด าเนินงานต่าง ๆ จึงควรยึดหลักปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ดี รวมทั้ง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ต้องช่วยกัน 
พิจารณาถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและน าเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งจะเป็นไปตาม
หลักการพัฒนาคุณภาพงานโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 

4.3 เรื่องกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร                
มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้แต่ละคณะก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการทุกคนจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพ่ือให้สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้
อย่างน้อยตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย   

(2) คณะและมหาวิทยาลัย ควรมีกลไกในการสนับสนุนและเร่งรัดการสร้างและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้เป็นไปตาม               
พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 10 และการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมอยู่ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) 

4.4 เรื่องกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องของจ ำนวนนักศึกษำ และรำยได้ของมหำวิทยำลั ย                   
มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 

(1) จ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ควรมีการพัฒนาหลักสูตรทั้งปกติและระยะสั้น 
รวมทั้งการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากได้อย่างเหมาะสม และ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการรับนักศึกษา การดูแลนักศึกษาระหว่างการศึกษา การสร้างภาพลักษณ์ การใช้
นวัตกรรมใหม่ การใช้เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง เป็นต้น   ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  การเพ่ิม
หลักสูตรที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ และหลักสูตรระยะสั้น ทั้งในระบบ online และ ระบบ off line รวมถึง
การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดให้มากขึ้น 

(2) ควรเร่งพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา ที่มุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์การท างานจริง ให้บรรลุตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตจันทรเกษม “บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา 
ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” อย่างแท้จริง  โดยการสร้างความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานธุรกิจ
อย่างมีบูรณาการความร่วมมือตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมทักษะ              
การประเมินผล  และการติดตามเรื่องการมีงานท า 

(3) ในภาวะวิกฤตจากโควิด – 19 ควรให้ความส าคัญกับการจัดหาทุนการศึกษา และสร้าง
กลไกให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งทุน และขจัดปัญหาอุปสรรคของการรับทุนในทุกข้ันตอน 

4.5 เรื่องกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะยำว มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
                     (1) ระบบเทคโนโลยีจะมีความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต การพัฒนา
เครือข่าย ระบบไวไฟ  (WiFi) การจัดระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมเครือข่าย และน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การให้การบริหาร การบริการ ในระบบ E- service ส่งถึงบ้าน ที่ท างานด้วยความรวดเร็ว รวมถึงการลด
กระดาษ ในงานธุรการ (Paperless System) ให้มากขึ้น  
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ทั้งนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสาร 
การจัดการเรียนการสอน  การบริหาร และการสนับสนุนการบริการ โดยเฉพาะในช่วง โควิด - 19  
แพร่ระบาด ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 67.60) จึงควรวิเคราะห์
สาเหตุหรือปัจจัยอะไรที่มีผลเช่นนั้น และควรเร่งด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
                    (2) เนื่องจากโควิด-19 ยังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต การดูแลสุขภาพของบุคลากร การปรับวิธีท างาน ในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
ที่จ าเป็นที่ต้องออกแบบการบริหาร และการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้มีความสามารถฟ้ืนตัว 
(Resilience) ฉับไว (Agile) ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
                    (3) การผลิตและพัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เป็นจุดเด่นและเป้าหมายหลัก 
ที่สังคมคาดหวัง จึงควรให้ความส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์มากข้ึน 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยระบุในหมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว 
ตามความในมาตรา 50 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ซึ่งครอบคลุมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี  โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ทั้ งนี้  การประเมินผลงานของคณบดี   
ตามรายละเอียดในพระราชบัญญัติดังกล่าว หมวด 2 การด าเนินการตามความในมาตรา 39 การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดีให้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ 
ให้น าบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุในข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ  
เทียบเท่าคณะ และ ข้อ 6 ระบุให้คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2562 โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2563 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูล               
ตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท าเป็นรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563  เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ทั้งนี้   
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศที่ส าคัญ 
ในการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาท าให้ทราบจุดเด่นและ  
จุดที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้บริหารและหน่วยงานสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปวางแผน 
การด าเนินงาน และเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อธิการบดี คณบดี 

และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

(2) เพ่ือติดตามการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

(3) เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย 

(4) เพ่ือให้ได้รายงานผลที่เป็นข้อมูลสะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

(5) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
1.3 ขอบเขตกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
(2) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
(3) มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(4) นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

 (5) นโยบายการบริหารงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(6) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1.4 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 1.4.1 กำรติดตำม 
 การติดตามการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 
 1.4.2 กำรตรวจสอบ 
 การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดในมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน 
และการตรวจสอบภายนอก 
 1.4.3 กำรประเมินผลงำน 
 การประเมินผลงานตามแนวทางที่ก าหนด ซึ่งเป็นการประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ไดก้ าหนดวิธีการ  เครื่องมือ และตัวชี้วัด ดังนี้ 
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  1.4.3.1 วิธีประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย และผู้บริหำร 
ผลงำนของมหำวิทยำลัย กำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 

1. สังเคราะห์ขอบข่ายการประเมิน เพื่อก าหนด 

   ประเด็น หัวข้อ ตัวชี้วัดการประเมิน 

2. ก าหนดตัวชี้วัด วิธีการรวบรวมข้อมูล เกณฑ์ 

   การประเมินผล และค านิยาม 

3. ก าหนดรอบการประเมินรอบ 6 เดือน และ  
   12 เดือน 

4. สร้างเครื่องมือในการวัดผล 

5. รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดในข้อ 2 

6. วิเคราะห์ผล ประเมินผล อภิปรายผล 

7. จัดท ารายงานผลการประเมิน 

1. ก าหนดประเด็นการประเมินผล ทั้ง 

    เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. ก าหนดรอบการประเมินรอบ 6 เดือน และ  
   12 เดือน 

3. สร้างเครื่องมือ 

4. รวบรวมข้อมูล 

5. วิเคราะห์ผล ประเมินผล อภิปรายผล 

6. จัดท ารายงานผลการประเมิน 

 

  1.4.3.2 เครื่องมือประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย และผู้บริหำร 
ผลงำนของมหำวิทยำลัย กำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล/รายละเอียดตัวชี้วัด 
3. ทบทวนสารสนเทศ เอกสาร 

4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 
5. ตารางวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการ 

   ด าเนินงานกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด มาตรฐาน 

1. แบบสอบถาม 

2. ทบทวนสารสนเทศ เอกสาร 

3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 
4. ตารางวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการ 

   ด าเนินงานกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด มาตรฐาน 

 
              1.4.3.3 กำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย และผู้บริหำร              
ที่มีควำมสอดคล้องกันระหว่ำงยุทธศำสตร์ กับมำตรฐำนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 

มำตรฐำนกำรศึกษำ มจษ. 
1. ผลลัพธ์

ผู้เรียน 
2. กำร

วิจัยและ
นวัตกรรม 

3. กำร
บริกำร
วิชำกำร 

4. ศิลปะ 
วัฒนธรรม
และควำม
เป็นไทย 

5. กำร
บริหำร
จัดกำร 

1. กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วม
สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์
กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัยท้ังหมด 

-  - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

- -  - - 

ตัวช้ีวัดที่ 4 จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม - - -  - 
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 ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 

มำตรฐำนกำรศึกษำ มจษ. 
1. ผลลัพธ์

ผู้เรียน 
2. กำร

วิจัยและ
นวัตกรรม 

3. กำร
บริกำร
วิชำกำร 

4. ศิลปะ 
วัฒนธรรม
และควำม
เป็นไทย 

5. กำร
บริหำร
จัดกำร 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ต่อจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตาม
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

- -  - - 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู    
ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถสอบ
บรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ภายในเวลา 1 ปี 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบใบประกอบ
วิชาชีพครูได้ ภายใน 1 ปี 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของนักศึกษา ค.บ.ช้ันปีสุดท้ายที่
สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ .
ก าหนด 

 -    

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ    
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่  10 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR 
(B1) หรือเทียบเท่า 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปี สุ ดท้ ายที่ สอบทักษะด้ านดิ จิทั ลผ่ าน เ กณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 13 จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่า
ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างานต่อจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมด 

 - - - - 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
ตัวช้ีวัดที่ 15 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน 

- - - -  

ตัวช้ีวัดที่ 16 คะแนนผลการประเมินคุณธรรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

- - - -  
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 ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 

มำตรฐำนกำรศึกษำ มจษ. 
1. ผลลัพธ์

ผู้เรียน 
2. กำร

วิจัยและ
นวัตกรรม 

3. กำร
บริกำร
วิชำกำร 

4. ศิลปะ 
วัฒนธรรม
และควำม
เป็นไทย 

5. กำร
บริหำร
จัดกำร 

ตัวช้ีวัดที่ 17 คะแนนผลประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- - - -  

ตัวช้ีวัดที่  18 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

- - - -  

ตัวช้ีวัดที่ 19 ผลการพัฒนาบุคลากร 
19.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้านต าแหน่ง
ทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนสาย
วิชาการทั้งหมด 
19.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาต่อจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทั้งหมด 

- - - -  

ตัวช้ีวัดที่  20 คะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย 

- - - -  

 
1.5 กำรรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2563 
ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
  (1) รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายละเอียดการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลที่ก าหนด 
  (2) รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน การตรวจสอบการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานการตรวจสอบการเงินและ
บัญชี รายงานการตรวจสอบการจัดการทรัพย์สิน รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ 
นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่างๆ รายงานการตรวจสอบภายใน รายงานการควบคุมภายใน และ
รายงานการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
  (3) สัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก 
สถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน  และการพัฒนา 
ในปีที่ผ่านมา พร้อมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการบริหารงาน 
  (4) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร ภาวะผู้น า และ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจากผู้บริหาร ประกอบด้วยอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยเก็บแบบสอบถามจากการประเมินตนเองของผู้บริหาร 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมปฏิบัติงาน จ านวน 338 คน 
  (5) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ 
ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่สุ่มตัวอย่าง จ านวน 286 คน 
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  (6) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ 
และการให้บริการ ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัด
หลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) และด้านการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย (การให้บริการด้านวิชาการ การให้บริการทั่วไป การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) จากนักศึกษา 
ที่สุ่มตัวอย่างในคณะต่างๆ จ านวน 1,029 คน 
 
1.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรรำยงำนผล 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผล ตามรายละเอียดดังนี้ 
  (1) การวิเคราะห์ข้อมูลที ่ได ้จากการรวบรวมเอกสารต่างๆ ใช ้ว ิธ ีการวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content Analysis) และประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  (2) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินผล   
โดยวิธีให้คะแนนตามสาระที่ปรากฏในบทสัมภาษณ์ น าคะแนนที่ได้จากผู้ประเมินผลมาเฉลี่ย โดยการถ่วง
น้ าหนักตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  (3) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน น ามาหาค่าเฉลี่ยตามประเด็น
ตัวชี้วัด และจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และเฉลี่ยโดยการถ่วงน้ าหนักตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ส่วนข้อมูลจาก
แบบสอบถามนักศึกษา น ามาหาค่าเฉลี่ยตามประเด็นตัวชี้วัด และจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และประเมินผล
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  (4) การรายงานผลตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์/ตัวชี้วัด โดยใช้การวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์การ
ประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 
 
1.7 เกณฑ์กำรประเมินผลและกำรให้คะแนน 
 การให้คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะแตกต่างกันไปตามลักษณะประเภทของตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยแบ่งผล
ประเมินผลเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงเร่งด่วน ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินผล 
ดังนี้ 
  1 คะแนน ผลการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  2 คะแนน ผลการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานอยู่ในระดับ   ต้องปรับปรุง 
  3 คะแนน ผลการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานอยู่ในระดับ   พอใช้ 
  4 คะแนน ผลการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานอยู่ในระดับ   ดี 
  5 คะแนน ผลการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานอยู่ในระดับ   ดีมาก 
 และเกณฑ์การให้คะแนนตามยุทธศาสตร์ 
  1.00 – 1.50  ผลการประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  1.51 – 2.50  ผลการประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
  2.51 – 3.50  ผลการประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
  3.51 – 4.50  ผลการประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
  4.51 – 5.00  ผลการประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
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 รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด วิธีการค านวณ/แหล่งที่มาข้อมูล และค าอธิบายตัวชี้วัด  
แสดงไว้ใน ภาคผนวก ค 
 
1.8 ระยะเวลำกำรประเมินผล 
 รอบระยะเวลาการประเมินผลและเก็บข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563) และปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562  ถึง 31 สิงหาคม 2563) ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล
ตัวชี้วัด และประเด็นที่น ามาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามรายละเอียดเกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัด วิธีการค านวณ/แหล่งที่มาข้อมูล และค าอธิบายตัวชี้วัด แสดงไว้ใน  ภาคผนวก ค 
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บทท่ี 2 
ผลกำรติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

 

 ผลการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้     
 ส่วนที่ 1 ผลการติดตามการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ส่วนที่ 2 ผลการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
ส่วนที่ 3 ผลการติดตามการวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ 

                สว่นที่ 4 ผลการติดตามการจัดการศึกษา หลักสูตร และนักศึกษา 
ส่วนที่ 5 ผลการติดตามโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

     ส่วนที่ 6 ผลการตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 

ส่วนที่ 1  ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรเบิกจ่ำย 
            งบประมำณ 

                การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏจันทรเกษม ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย รายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  
ตำรำงท่ี 1  ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรวมของงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ตำม

แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 
งบประมำณรวม 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1            
การพัฒนาท้องถิ่น 

รวมทั้งสิ้น 57,468,476.24 - 57,468,476.24 
เบิกจ่าย 30,946,363.01 - 30,946,363.01 
ร้อยละ 53.85 - 53.85 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและ 
พัฒนาครู 

รวมทั้งสิ้น 783,210.00 888,100.00 1,671,310.00 
เบิกจ่าย 733,657.43 888,100.00 1,621,757.43 
ร้อยละ 

 
93.67 100.00 97.04 

ยุทธศาสตร์ที่ 3          
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 205,507,932.54 43,235,060.00 248,742,992.54 
เบิกจ่าย 204,684,878.30 41,538,110.00 246,222,988.30 
ร้อยละ 99.60 96.08 98.99 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

รวมทั้งสิ้น 294,574,674.61 74,633,446.61 369,208,121.22 
เบิกจ่าย 263,362,905.99 38,448,855.90 301,811,761.89 
ร้อยละ 89.40 51.52 81.75 
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ยุทธศำสตร์ที่ 
งบประมำณรวม 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รวม 

รวมทุกยุทธศำสตร์ 

รวมทั้งสิ้น 558,334,293.39 118,756,606.61 677,090,900.00 
เบิกจ่ำย 499,727,804.73 80,875,065.90 580,602,870.63 
ร้อยละ 89.50 68.10 85.75     

กันเหลื่อมปี 52,527,872.00 35,679,931.00 88,207,803.00 
ร้อยละ 9.41 30.04 13.03 

ใช้ไป 552,255,676.73 116,554,996.90 668,810,673.63 
ร้อยละ 98.91 98.15 98.78 

 
                จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรวมตามยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณได้มากที่สุดซึ่ งเบิกจ่ายร้อยละ 98.99 รองลงมายุทธศาสตร์ที่2 เบิกจ่ายร้อยละ 97.04 
การเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เบิกจ่ายได้น้อยที่สุดคือร้อยละ 53.85 เมื่อรวมทุกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย             
มีการเบิกจ่ายร้อยละ 85.75 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00) ส าหรับการเบิกจ่ายลงทุน มหาวิทยาลัย
เบิกจ่ายร้อยละ 68.10 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00) และการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า มหาวิทยาลัย
เบิกจ่ายร้อยละ 89.50 ต่ ากว่าเป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00)  

                    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 88,207,803 บาท เมื่อรวม
งบประมาณเบิกจ่ายและได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 668,810,673.63 ร้อยละ 98.78  ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00)  ร้อยละ 1.22  

 

ตำรำงท่ี 2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดินตำมแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ  
             พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณแผ่นดิน 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1            
การพัฒนาท้องถิ่น 

รวมทั้งสิ้น 49,452,295.09 - 49,452,295.09 

เบิกจ่าย 26,458,733.16 - 26,458,733.16 

ร้อยละ 53.50 - 53.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและ 
พัฒนาครู 

รวมทั้งสิ้น 440,350.00 888,100.00 1,328,450.00 

เบิกจ่าย 431,097.43 888,100.00 1,319,197.43 

ร้อยละ 97.90 100.00 99.30 

ยุทธศาสตร์ที่ 3               
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 194,528,153.97 43,235,060.00 237,763,213.97 

เบิกจ่าย 193,710,701.05 41,538,110.00 235,248,811.05 

ร้อยละ 99.58 96.08 98.94 
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ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณแผ่นดิน 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4            
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

รวมทั้งสิ้น 134,717,140.94 68,775,800.00 203,492,940.94 

เบิกจ่าย 134,412,670.52 35,042,290.00 169,454,960.52 

ร้อยละ 99.77 50.95 83.27 

รวมทุกยุทธศำสตร์ 

รวมทั้งสิ้น 379,137,940.00 112,898,960.00 492,036,900.00 
เบิกจ่ำย 355,013,202.16 77,468,500.00 432,481,702.16 
ร้อยละ 93.64 68.62 87.90 

กันเหลื่อมปี 20,997,286.00 35,430,460.00 56,427,746.00 
ร้อยละ 5.54 31.38 11.47 

ใช้ไป 376,010,488.16 112,898,960.00 488,909,448.16 
ร้อยละ 99.18 100.00 99.36 

 

   จากตารางที่ 2 พบว่า  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เบิกจ่าย
งบประมาณได้มากที่สุดคือร้อยละ 99.30 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 3 เบิกจ่ายร้อยละ 98.94 ที่เบิกจ่าย 
ได้น้อยที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่  1 เบิกจ่ายเพียงร้อยละ 53.50 เมื่อรวมทุกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
มีการเบิกจ่ายร้อยละ 87.90 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00) ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 
รวมทุกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายร้อยละ 68.62 ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00) และรายจ่าย
ประจ าเบิกจ่าย ร้อยละ 93.64 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00) 

                   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณแผ่นดินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 56,427,746 บาท  เมื่อ
รวมงบประมาณเบิกจ่ายและได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 488,909,448.16 บาท ร้อยละ 99.36 ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00)  ร้อยละ 0.64 

 
ตำรำงท่ี 3 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ตำมแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ    
            พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 
งบประมำณเงินรำยได้ 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

รวมทั้งสิ้น 8,016,181.15 - 8,016,181.15 
เบิกจ่าย 4,487,629.85 - 4,487,629.85 
ร้อยละ 55.98 - 55.98 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและ 
พัฒนาครู 

รวมทั้งสิ้น 342,860.00 - 342,860.00 
เบิกจ่าย 302,560.00 - 302,560.00 
ร้อยละ 88.25 - 88.25 
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ยุทธศำสตร์ที่ 
งบประมำณเงินรำยได้ 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 10,979,778.57 - 10,979,778.57 
เบิกจ่าย 10,974,177.25 - 10,974,177.25 
ร้อยละ 99.95 - 99.95 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

รวมทั้งสิ้น 159,857,533.67 5,857,646.61 165,715,180.28 
เบิกจ่าย 128,950,235.47 3,406,565.90 132,356,801.37 
ร้อยละ 80.67 58.16 79.87 

รวมทุกยุทธศำสตร์ 

รวมทั้งสิ้น 179,196,353.39 5,857,646.61 185,054,000.00 
เบิกจ่ำย 144,714,602.57 3,406,565.90 148,121,168.47 
ร้อยละ 80.76 58.16 80.04 

กันเหลื่อมปี 31,530,586.00 249,471.00 31,780,057.00 
ร้อยละ 17.60 4.16 17.17 

ใช้ไป 176,245,188.57 3,656,036.90 179,901,225.47 
ร้อยละ 98.35 62.41 97.22 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เบิกจ่าย
งบประมาณได้มากที่สุดคือร้อยละ 99.95 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 2 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 88.25 ที่เบิกจ่าย 
ได้น้อยที่สุดยังคงเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 55.98 เมื่อรวมทุกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ร้อยละ 80.04 ซึ่ งต่ ากว่า เป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00)  
ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมทุกยุทธศาสตร์ได้ร้อยละ 58.16 ซี่งต่ ากว่าเป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00) 
และรายจ่ายประจ าเบิกจ่ายได้ร้อยละ 80.76 ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00) 

                   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณเงินรายได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 31,780,057.00 
บาท  เมื่อรวมงบประมาณเบิกจ่ายและได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน  179,901,225.47  บาท ร้อยละ 
97.22   ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00)  ร้อยละ 2.78 
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สรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 

ตำรำงท่ี 4  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ และงบประมำณรวม ประจ ำปี  
              งบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ประเภท รำยกำร 
รำยจ่ำย 
ประจ ำ 

รำยจ่ำย 
ลงทุน 

รวม 

งบประมำณแผ่นดิน 
ร้อยละท่ีเบิกจ่ายจริง 93.64 68.62 87.90 

เทียบกับเป้าหมาย ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 
ผลการประเมิน ดี พอใช้ ดี 

งบประมำณเงินรำยได้ 
ร้อยละท่ีเบิกจ่ายจริง 80.76 58.16 80.04 

เทียบกับเป้าหมาย ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 
ผลการประเมิน ดี พอใช้ ดี 

งบประมำณรวม 
ร้อยละท่ีเบิกจ่ายจริง 89.50 68.10 85.75 

เทียบกับเป้าหมาย ต่ ากว่า ต่ ากว่า ต่ ากว่า 
ผลการประเมิน ดี พอใช้ ดี 

 

    จากตารางที่ 4 พบว่า  การเบิกจ่ายงบประมาณรวมโดยมหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย (ร้อยละ 100.00) แต่ผลการประเมินอยู่ในระดับดี แต่เมื่อแยกเป็นรายจ่ายประจ ากับรายจ่ายลงทุน 
พบว่ารายจ่ายประจ ามีการเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 100.00) ผลการประเมินอยู่ในระดับดี แต่
ส าหรับรายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 100.00) ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

 ส าหรับงบประมาณแผ่นดิน มีการเบิกจ่ายรวมต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 100.00) ทั้งสามรายการ
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี และการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม มหาวิทยาลัยเบิกจ่าย
ได้ต่ ากว่าเป้าหมายทั้งสามรายการ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

                    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 88,207,803 บาท เมื่อรวม
งบประมาณเบิกจ่ายและได้กันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 668,810,673.63 บาท ร้อยละ 98.78 ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมาย (100.00) ร้อยละ 1.22 ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 
   

ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ และงบประมำณ  
             รวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

ประเภท  เป้ำหมำย  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
 จ่ำยจริง ผลต่ำง  จ่ำยจริง ผลต่ำง   จ่ำยจริง ผลต่ำง  

งบประมาณแผ่นดิน 100.00 94.29  -5.71 92.50 -7.50 87.90 -12.10 

งบประมาณเงินรายได้ 100.00 83.15  -16.85 83.87 -16.13 80.04 -19.96 

งบประมำณรวม 100.00 91.45  -8.55 90.46 -9.54 85.75 -14.25 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในรอบสามปี  
ที่ผ่านมา มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) ทุกรายการ ถ้าเปรียบเทียบ          
การเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2563 กับปี 2562 และปี 2561 พบว่า ในปี 2561 เบิกจ่ายได้สูงกว่าปี 2562 และ
ปี 2563    
 
สรุปผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 677 ,090,900.00 บาท  
ระหว่างปีงบประมาณ  จ่ายจริง จ านวน 580,602,870.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.75 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 100.00 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 14.25 ได้กันเงินไว้เหลื่อมปี 
จ านวน 88,207,803.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.03 เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการบริหารตามสัญญา จึงได้
กันเงินเหลื่อมปีไว้  และมีงบประมาณคงเหลือท้ังหมด จ านวน 8,280,226.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 
จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
  (1) งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรร จ านวน 492,036,900.00 บาท จ่ายจริง จ านวน 
432,481,702.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.90 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 100.00     
ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 12.10 กันเงินไว้เหลื่อมปี จ านวน 56,427,746.00 บาท คิดเป็น           
ร้อยละ 11.47 และคงเหลือ จ านวน 3,127,451.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.64 
  (2) งบประมาณเงินรายได้ได้รับจัดสรร จ านวน 185,054,000.00 บาท จ่ายจริง จ านวน 
148,121,168.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.04 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดคือ ร้อยละ 100.00          
ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 19.96 กันเงินไว้เหลื่อมปี จ านวน 31,780,057.00 บาท คิดเป็น    
ร้อยละ 17.17 และคงเหลือ จ านวน 5,152,774.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.78 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีโครงการที่จะต้องด าเนินงานทั้งหมด 259 โครงการ  
ได้ด าเนินการทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีตัวชี้วัดของโครงการทั้งสิ้น จ านวน 1,428 ตัวชี้วัด 
บรรลุจ านวน 1,252 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.68 และไม่บรรลุ จ านวน 176 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.32 
 สาเหตุที่ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการ 
 
ตำรำงท่ี 6  สรุปจ ำนวนโครงกำรและจ ำนวนตัวช้ีวัดโครงกำร จ ำแนกตำมผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 
              งบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
ตัวช้ีวัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1 ผลการด าเนินงาน
โครงการ 

259  259 100.00 - - 

2 ผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดของโครงการ 

 1,428 1,252 87.68 176 12.32 
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ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

ก. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงำน 
             (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดการด าเนินโครงการและกิจกรรมให้เสร็จสิ้นตาม
แผนการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
            (2) กรณีหน่วยงานมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น เร่งรัดให้การเบิกจ่ายก่อนสิ้นไตรมาส 4 
 

ข. แนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ    
            (1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้หน่วยงานปรับแผนการ
ด าเนินงาน โดยการให้หน่วยงานที่พร้อมด าเนินการโครงการรองรับเพ่ือแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้หน่วยงานต้องเร่งรัดด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4 
            (2) งบประมาณรายจ่ายประจ าที่ได้กันเหลื่อมปีไว้นั้น เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ด าเนิน
ยังไม่เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 2 ผลกำรติดตำมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีบุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทั้งสิ้น จ านวน 369 คน โดยมีต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15  ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสัดส่วนเพ่ิมข้ึน
ทุกปี  รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 7 และ 8  
 
 

ตำรำงท่ี 7 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
   

คณะ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร อำจำรย์ รวมท้ังสิ้น 

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

1. คณะเกษตรและชีวภาพ - 1 5 6 31.58 10 52.63 3 15.79 19 100.00 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 1 2 32 35 32.11 58 53.21 16 14.68 109 100.00 
3.คณะศึกษาศาสตร ์ - 4 15 19 50.00 16 42.11 3 7.89 38 100.00 

4. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1 5 31 37 30.58 76 62.81 8 6.61 121 100.00 

5. คณะวิทยาการจัดการ - 1 26 27 39.71 37 54.41 4 5.88 68 100.00 

6. วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก 

1 1  2 14.29 12 85.71 - - 14 100.00 

รวม 3 14 109 126 34.15 209 56.64 34 9.21 369 100.00 

  ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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  จากตารางที่ 7 พบว่า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรสายวิชาการมีต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15 มีบุคลากรสายวิชาการเสนอขอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.21 และยังไม่มีการเสนอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.64 จ าแนกดังนี ้
  1. คณะเกษตรและชีวภาพ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 19 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 มีบุคลากรสายวิชาการเสนอขอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 คน       
คิดเป็นร้อยละ 15.79 และยังไม่มีการเสนอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 
  2. คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 109 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.11 มีบุคลากรสายวิชาการเสนอขอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.68 และยังไม่มีการเสนอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 53.21 
  3. คณะศึกษาศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 38 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีบุคลากรสายวิชาการเสนอขอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.89 และยังไม่มีการเสนอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11 
  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 121 คน               
มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58 มีบุคลากรสายวิชาการเสนอขอยื่นต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.61 และยังไม่มีการเสนอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  76 คน           
คิดเป็นร้อยละ 62.81 
  5. คณะวิทยาการจัดการ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 68 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน  27 คน คิดเป็นร้อยละ 39.71 มีบุคลากรสายวิชาการเสนอขอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.88 และยังไม่มีการเสนอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 54.41 
  6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 14 คน มีต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และยังไม่มีการเสนอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 12 คน            
คิดเป็นร้อยละ 85.71  
 

ตำรำงท่ี 8 จ ำนวนและร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 -  
             2563 
 

 บุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

คณะ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 แนวโน้ม 

 
จ ำนวน 

(ท้ังหมด) 
ร้อยละ จ ำนวน 

(ท้ังหมด) 
ร้อยละ จ ำนวน 

(ท้ังหมด) 
ร้อยละ จ ำนวน 

(ท้ังหมด) 
ร้อยละ จ ำนวน 

(ท้ังหมด) 
ร้อยละ เพ่ิม-ลด 

(ร้อยละ) 
1. คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

5 
(18) 

27.78 4 
(17) 

23.53 5 
(19) 

25.00 5 
(19) 

26.32 6 
(19) 

31.58 ลด-เพิ่ม 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 25 
(98) 

25.51 32 
(109.5) 

29.22 35 
(108) 

30.63 35 
(108) 

32.41 35 
(109) 

32.11 เพิ่ม-ลด 
 

3. คณะศึกษาศาสตร์ 16 
(46) 

34.78 13 
(48) 

27.08 16 
(39.5) 

30.23 16 
(39.5) 

40.51 19 
(38) 

50.00 ลด-เพิ่ม 

4. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

17 
(117.5) 

14.47 22 
(126.5) 

17.39 31 
(117) 

17.74 31 
(117) 

26.50 37 
(121) 

30.58 เพิ่ม 
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 บุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

คณะ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 แนวโน้ม 

 
จ ำนวน 

(ท้ังหมด) 
ร้อยละ จ ำนวน 

(ท้ังหมด) 
ร้อยละ จ ำนวน 

(ท้ังหมด) 
ร้อยละ จ ำนวน 

(ท้ังหมด) 
ร้อยละ จ ำนวน 

(ท้ังหมด) 
ร้อยละ เพ่ิม-ลด 

(ร้อยละ) 
5. คณะวิทยาการ
จัดการ 

15 
(77) 

19.48 21 
(75.5) 

27.81 21 
(74.5) 

28.05 21 
(74.5) 

28.19 27 
(68) 

39.71 เพิ่ม 

6. วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลือก 

1 
(13) 

7.69 3 
(13.5) 

22.22 2 
(13) 

14.29 2 
(13) 

15.38 2 
(14) 

14.29 
 

เพิ่ม-ลด 

ภำพรวม 
79 

(369.5) 
21.38 95 

(390) 
24.36 110 

(371) 
25.13 110 

(371) 
29.65 126 

(369) 
34.15 เพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง 
  ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
             จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ใน 2 คณะ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นทุกปี ได้แก่ คณะ 
วิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอยู่ 4 คณะ ที่มีสัดส่วนลดลงในบางปี ได้แก่ คณะ
ศึกษาศาสตร์  คณะเกษตรและชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ ในภาพรวม
ของทั้งมหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี  
 
ส่วนที่ 3 ผลกำรติดตำมกำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลงานวิจัยรวมทั้งสิ้น จ านวน 52 ผลงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
จ านวน 12,507,954.00 บาท ใช้ไปจ านวน 4,771,324.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.15 และคงเหลือจ านวน 
7,736,630.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.85 ทั้งนี้งบประมาณคงเหลือนั้นทางหน่วยงานได้กันเหลื่อมปีไว้               
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จตามงวดสัญญา จ าแนกตาม
หน่วยงาน ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 9 ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำนกำรวิจัยภำพรวม  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

หน่วยงำน 
จ ำนวน 
โครงกำร 

 งบประมำณรวม 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 9 1,304,500.00 559,300.00 42.87 745,200.00 57.13 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 14 3,960,840.00 1,269,579.00 32.05 2,691,261.00 67.95 
3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7 1,371,914.00 502,781.00 36.65 869,133.00 63.35 

4. คณะวิทยาการจัดการ 11 3,685,000.00 1,408,870.00 38.23 2,276,130.00 61.77 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 7 545,800.00 234,694.00 43.00 311,106.00 57.00 
6. วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก 

3 669,100.00 287,500.00 42.97 381,600.00 57.03 

7.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 970,800.00 508,600.00 52.39 462,200.00 47.61 
รวมทั้งสิ้น 52 12,507,954.00 4,771,324.00 38.15 7,736,630.00 61.85 
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             จากตารางที่  9 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านงานวิจัยภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดคือ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 52.39 รองลงมาคณะ
ศึกษาศาสตร์  ร้อยละ 43.00 และคณะวิทยาศาสตร์มีผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด ร้อยละ 32.05 เมื่อรวมผลการใช้
จ่ายงบประมาณด้านงานวิจัยมีผลการใช้จ่ายร้อยละ 38.15  
 
ตำรำงท่ี 10 ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำนงำนวิจัย งบประมำณแผ่นดิน  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

หน่วยงำน 
จ ำนวน
งำนวิจัย 

 งบประมำณรวม 
 จัดสรร   ใช้ไป   ร้อยละ   คงเหลือ  ร้อยละ  

1. คณะวิทยาศาสตร์ 5 2,453,700 883,332 36.00 1,570,368 64.00 
2. คณะวิทยาการจัดการ 4 2,887,000 1,039,320 36.00 1,847,680 64.00 

รวมทั้งสิ้น 9 5,340,700 1,922,652 36.00 3,418,048 64.00 
  จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินมีผล
การใช้จ่ายร้อยละ 36.00 คณะวิทยาศาสตร์มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ 36.00 และคณะวิทยาการจัดการมีผลการ
ใช้จ่าย   ร้อยละ 36.00 
 
ตำรำงท่ี 11 ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำนงำนวิจัย งบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

หน่วยงำน 
จ ำนวน
งำนวิจัย 

 งบประมำณรวม 
 จัดสรร   ใช้ไป   ร้อยละ   คงเหลือ  ร้อยละ  

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 9 1,304,500 559,300 42.87 745,200 57.13 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 9 1,507,140 386,247 25.63 1,204,493 79.92 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 1,371,914 502,781 36.65 869,133 63.35 
4. คณะวิทยาการจัดการ 7 798,000 369,550 46.31 428,450 53.69 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 7 545,800 234,694 43.00 311,106 57.00 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 3 669,100 287,500 42.97 381,600 57.03 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 970,800 508,600 52.39 462,200 47.61 

รวมทั้งสิ้น 43 7,167,254 2,848,672 39.75 4,402,182 61.42 
 

  จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 
หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 52.39 รองลงมา คณะวิทยาการ
จัดการ ร้อยละ 46.31 และคณะวิทยาศาสตร์มีผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด ร้อยละ 25.63 เมื่อรวมผลการใช้จ่าย
งบประมาณด้านงานวิจัยมีผลการใช้จ่ายร้อยละ 39.75  
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ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขในกำรด ำเนนิงำนวิจัย   
ก. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงำน 

(1) มหาวิทยาลัยและคณะควรมีการทบทวนกลไกในการบริหารงานวิจัย  
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักวิจัย และการสร้างผลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่  
(3) ควรเพิ่มการสร้างเครือข่ายงานวิจัย กับหน่วยงานภายนอก 

ข. แนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนนิงำนวิจัย 
                              ควรมีระบบการบริหารจัดการงานวิจัย ต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า และมีการ
จัดการความรู้จากงานวิจัยอย่างจริงจัง โดยพิจารณาผู้มีความสามารถมาท างานวิจัย  
                                 ต้นน้ า คือ การจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนงานวิจัยกับพ้ืนที่   
                                 กลางน้ า คือ การพัฒนาทั้งคนและงานวิจัย  
                                 ปลายน้ า คือ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
ส่วนที่ 4  ผลกำรติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ หลักสูตร และด้ำนนักศึกษำ 
              ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 8 ,901 คน 
แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ จ านวน 7,511 คน และภาคนอกเวลาราชการ จ านวน 1,390 คน และ มีหลักสูตร
ทั้งหมด จ านวน 56 หลักสูตร รายละเอียดปรากฏดังตารางที ่12 และ 13 
 
ตำรำงท่ี 12  จ ำนวนนักศึกษำภำคปกติ และภำคนอกเวลำ ประจ ำปี 2563 
 

หน่วยงำน หลักสูตร จ ำนวนนักศึกษำ 
 รวมท้ังหมด   ภำคปกติ  ร้อยละ  ภำคนอกเวลำ  ร้อยละ 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ  2 106 106 100.00 - - 
2. คณะวิทยาศาสตร์  17 1,913 1,698 88.76 215 11.24 
3. คณะศึกษาศาสตร์  4 912 877 96.16 35 3.84 
4. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

18 2,899 2,495 86.06 404 13.94 

5. คณะวิทยาการจัดการ  11 2,768 2,235 80.74 533 19.26 
6.วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  1 100 100 100.00 - - 
7. บัณฑิตวิทยาลัย  3 203 - - 203 100.00 

รวมทั้งสิ้น 56 8,901 7,511 84.38 1,390 15.62 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่ามีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 8,901 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 
7,511 คน ร้อยละ  84.38 และภาคนอกเวลาราชการ จ านวน 1,390 คน ร้อยละ 15.62 และ มีหลักสูตร
ทั้งหมด จ านวน 56 หลักสูตร จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
  1. คณะเกษตรและชีวภาพมีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 106 คน และมีหลักสูตรทั้งสิ้น 
จ านวน  2 หลักสูตร 
  2. คณะวิทยาศาสตร์มีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 1,913 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ 
จ านวน 1,698 คน  ภาคนอกเวลา จ านวน 215 คน และมีหลักสูตรทั้งสิ้น จ านวน 17 หลักสูตร 
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  3. คณะศึกษาศาสตร์มีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 912 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ 
จ านวน 877 คน  ภาคนอกเวลา จ านวน 35 คน และมีหลักสูตรทั้งสิ้น จ านวน 4 หลักสูตร 
  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 2,899 คน แบ่งเป็น 
นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 2,495 คน  ภาคนอกเวลา จ านวน 404 คน และมีหลักสูตรทั้งสิ้น จ านวน 18 
หลักสูตร 
  5. คณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 2,768 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ 
จ านวน  2,235 คน ภาคนอกเวลา จ านวน 533 คน และมีหลักสูตรทั้งสิ้น จ านวน 11 หลักสูตร 
  6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 100 คน และมีหลักสูตร จ านวน   
1 หลักสูตร 
  7. บัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 203 คน จ านวน 3 หลักสูตร รายละเอียด    
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตำรำงท่ี 13  เปรียบเทียบจ ำนวนนักศึกษำตั้งแต่ปี 2562 - 2563 
 

หน่วยงำน 
จ ำนวนนักศึกษำ (คน) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 เพิ่ม - ลด 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ  144 106 -38 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 1,949 1,913 -36 
3. คณะศึกษาศาสตร์  794 912 118 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2,638 2,899 261 
5. คณะวิทยาการจัดการ 3,504 2,768 -736 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 175 100 -75 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 201 203 2 

รวมทั้งสิ้น 9,405 8,901 -504 
 

         จากตารางที่ 13 พบว่า จ านวนนักศึกษาประจ าปี 2563 มีทั้งสิ้นจ านวน 8,901 คน ลดลง
จ านวน 504 คน คณะที่มีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นในปี 2563 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ิมขึ้นจ านวน 
261 คน รองลงมาคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ิมขึ้นจ านวน 118 คน และคณะที่มีนักศึกษาลดลงจากปี 2562 ได้แก่ 
คณะวิทยาการจัดการจ านวน 736 คน รองลงมาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกจ านวน 75 คน 

จากการติดตามด้านการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 นั้น พบว่า
มหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ตามช่องทางต่างๆ ซึ่งแต่ละคณะจะมีแฟนเพจเฟซบุ๊คของ
คณะและสาขาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งได้มีการลงพ้ืนที่ในโรงเรียนรอบๆ เพ่ือแนะแนว
ประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาในคณะนั้นๆ 
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ส่วนที่ 5 ผลกำรติดตำมโครงกำรยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
           5.1 ผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
1. พื้นที่จังหวัดชัยนำท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท อ าเภอ

สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพ่ือจัดการเรียนการสอนเป็นศูนย์การวิจัยชุมชนและท้องถิ่น บริการวิชาการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของจังหวัดชัยนาท โดยด าเนินการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ส่วนราชการในจังหวัด การจัดการสัมมนาและส ารวจพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน
และโรงเรียน ในพ้ืนที่ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นบนพ้ืนฐานศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการงานวิจัย เชิง
หน่วยพ้ืนที่ (RMU: Research Management Unit) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกลไกการขับเคลื่อนการบริการวิชา
การเพ่ือตอบสนองต่อพ้ืนที่หรือชุมชนเป้าหมาย โดยให้ทุกคณะส ารวจข้อมูลพ้ืนที่หรือชุมชนเป้าหมาย          
ร่วมกับกลุ่มบุคคลในชุมชน เพ่ือที่จะน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นฐานข้อมูลในการท าวิจัยและการให้บริการวิชาการ
ตามความต้องการ อันจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 ด้ำนเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารของชุมชนด้วย
หลักการมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) การส่งเสริมเพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมุ่งสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์  การสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์รักษ์โลก  การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว สัตว์และพืชสมุนไพรท้องถิ่นชัยนาท (โครงการ อพ.สธ.) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตชาวนาด้วยการผลิตตะไคร้มาตรฐาน GAP ทดแทนการท านา  การส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ตลาด
สากล  การศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยนาท  การบริการวิชาการเพ่ือสร้างงาน สร้าง
รายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี             
ด้านการตรวจสอบวิเคราะห์ และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร (ส้มโอ) ระยะที่ 2 การส่งเสริมการจ าหน่าย
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยนาท การผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมกับ
จังหวัดชัยนาท เป็นต้น 

1.2 ด้ำนสังคม มหาวิทยาลัยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ และเยาวชนโดยให้ความส าคัญกับการดูแล
สุขภาพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การใช้อุปกรณ์ส าหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ สูงวัยไซเบอร์ 
การลดปัญหาคุณแม่วัยใส ส่งเสริมความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน     
การส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่การ
ท่องเที่ยวในชุมชนต าบลเนินขาม เป็นต้น 

1.3 ด้ำนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเน้นการบริหารจัดการน้ า การบรรเทาปัญหาภัยแล้ง             
ตามนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการเกษตรน้ าน้อย เป็นต้น 

1.4 ด้ำนกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการสอน ออกแบบสื่อมีทักษะในการวิจัยในชั้นเรียน 
การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา เช่น การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาส าหรับครูและเด็กปฐมวัย 
การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย เป็นต้น 
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    ภำพที่ 1 คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินโครงการ : การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารของชุมชน

ด้วยหลักการมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด  ต าบล
ห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้าง ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์  ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภำพที่ 2 คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินโครงการ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาด้วยการผลิต

ตะไคร้มาตรฐาน GAP ทดแทนการท านา ณ อ าเภอสรรคบุรี อ าเภอสรรพยา อ าเภอหันคา และอ าเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท  ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 
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  ภำพที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้ชุมชน                   

(สร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน) ณ ต าบลบ้านเชี่ยน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท      
ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ภำพที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้ชุมชน            
(การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก)  ณ ต าบลบ้านเชี่ยน อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  
ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 



50 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

          
 
 
              ภำพที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินโครงการ : การผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
การมีส่วนร่วมกับจังหวัดชัยนาท ณ บ้านเนินขาม  อ าเภอเนินขาม  บ้านบางกระเบื้อง อ าเภอสรรพยา               
บ้านหนองไม้แก่น อ าเภอหนองมะโมง และบ้านหนองบัว อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระหว่างเดือนตุลาคม 
2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภำพที่ 6 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินโครงการ : การส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้าง        
อัตลักษณ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยว  ณ ชุมชนบ้านเนินขาม                    
อ าเภอเนินขาม  จงัหวัดชัยนาท ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563  
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          ภำพที่ 7 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท  ด าเนินโครงการ : การ
ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้าง อัตลักษณ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยว  
ณ สวนส้มบุญเสริม สวนส้มครูแมว ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ภำพที่ 8  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินโครงการ : การส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้ อ่ืนภายใต้ พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี            
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ณ โรงเรียนวัดวังหมัน โรงเรียนวัดดอนตาล โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ า โรงเรียน  
วัดโคกสุก และโรงเรียนส าราญราษฎร์บ ารุง อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 
2563 



52 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          ภำพที่ 9  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินโครงการ : โครงการพัฒนาการเรียนรู้

ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ โรงเรียนวัด   
วังหมัน  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท  ระหว่างเดือนกรกฎาคม      
ถึงเดือนสิงหาคม 2563 

 
2. พื้นที่กรุงเทพมหำนคร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองรอบมหาวิทยาลัย                  

โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้สูงวัย เด็กและเยาวชนในชุมชนเมือง ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ส่งเสริมศักยภาพและความภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง เพ่ือลดความเสี่ยงการเสพยาเสพติด การติดเกมส์                 
การขี่รถจักรยานยนต์ (เด็กแว้น) และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ           
เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร ลงพ้ืนที่พบผู้น าชุมชนและชาวบ้านในชุมชนและโรงเรียน มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ
ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรมและการศึกษา ดังนี้ 

    2.1 ด้ำนเศรษฐกิจ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม การท าผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในชุมชนการลด        
ค่าครองชีพครัวเรือน เช่น การท าแชมพูและน้ ายาล้างจานจากสารธรรมชาติ การปลูกพืชไร้ดินและพืช             
ในกระถาง  เพ่ิมมูลค่าพืชสมุนไพรและพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การฝึกอาชีพ                
การท าอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
              2.2 ด้ำนสังคม เน้นการส่งเสริมสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผน
จีน วิทยาศาสตร์การกีฬา คหกรรมและการโภชนาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรีและกีฬา ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย เช่น โครงการสูงวัยไซเบอร์ การดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน  โภชนาการและ
การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงวัย การพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย การให้ความรู้ทักษะและวิธีป้องกันตนเองเพ่ือลด
การถูกล่วงละเมิดทางเพศส าหรับเยาวชนหญิง การพัฒนาต้นแบบสังคมผู้สูงวัยในชุมชนเมือง การส่งเสริมความ
รักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นต้น 

     2.3 ด้ำนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ า คูคลอง การสร้างสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน เช่น การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคลองลาดพร้าว การจัดการขยะ การเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาดเพ่ือวิถี
ชีวิต เป็นต้น 
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    2.4 ด้ำนกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเน้นการยกระดับการอ่านออก เขียนได้ 
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลในการพัฒนา  การเรียน
การสอน เช่น การผลิตสื่อการสอนตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือแก้ไขปัญหาขาด
แคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21   การเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น  

 
 
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พื้นที่กรุงเทพมหำนคร ได้แก่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
    ภำพที่ 10 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  ด าเนินโครงการ : การแพทย์จีนบริการวิชาการเพ่ือชุมชน 

ณ  ชุมชนเฟรนชิฟ ชุมชนเลิศอุบล 4  ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง  เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563 
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   ภำพที่ 11  คณะวิทยาการจัดการ  ด าเนินโครงการ : การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ า คู คลอง

แห่งชาติ   ณ   มัสยิดกมาลุลอิสลาม   แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร และตลาดน้ า
บ้านเกาะ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 11,17 และ 21 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภำพที่ 12  คณะวิทยาศาสตร์  ด าเนินโครงการ : การสนับสนุนDLTV เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลน

ครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างเดือนกันยายน 
2563  
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   ภำพที่ 13  คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ณ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม  โรงเรียนเทพวิทยา โรงเรียนวัดลาดพร้าว โรงเรียน   
บ้านลาดพร้าว  โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกันยายน 2563  
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู   

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งผลิตครูที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจันทรเกษม คือ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในด้านความอดทนอุทิศทุ่มเทให้การสอนมีทักษะในการถ่ายทอดและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
น่าสนใจ เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกคน            
ออกศึกษาสังเกตโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนไปพัฒนาก่อนจัดการเรียนการสอน เพ่ืออาจารย์ผู้สอนจะได้น าประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยและบริบทต่างๆ  
ในโรงเรียนไปถ่ายทอดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี  โดยนักศึกษาจะได้น าไปใช้ในการ            
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไปเพ่ือเตรียมตัวออกไปประกอบวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพบัณฑิตครูมี
แนวทางดังนี้ 

1. กำรผลิตครู มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่น้อมน าพระราโชบายมาเป็นแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเน้นให้นักศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรน าเทคโนโลยีมาใช้และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอน               
พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู  การทวนสอบ (Verification) ผลสัมฤทธิ์
(Achievement) ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ การเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นต้น 

2. พัฒนำครู (บัณฑิตที่ประกอบวิชำชีพครู) มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาครูให้สามารถน าความรู้            
ไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) และ          
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มีการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ เช่น การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
 

โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู  ไดแ้ก่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภำพที่ 14  คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินโครงการ : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะศึกษานิเทศก์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 14 - 17 
กรกฎาคม 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภำพที่ 15  คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินโครงการ : การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การเรียนรู้              
ในศตวรรษท่ี 21  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 24 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
มหาวิทยาลัยมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 1. ยกระดับคุณภาพนักศึกษาตาม         

อัตลักษณ์บัณฑิต คือ "บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีทักษะพหุภาษา"  2. ยกระดับคุณภาพ
ประเทศโดยการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในชุมชนเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชัยนาท ในประเด็นด้านการอ่านออกเขียนได้ การศึกษาปฐมวัย การพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา  การพัฒนาทักษะการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM) การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ   การสอนของอาจารย์และการผลิตสื่อการสอนตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) เป็นต้น  

หลังรับทราบพระราโชบายมหาวิทยาลัยด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ยกระดับควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัย มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจ

ศึกษาเพ่ิมข้ึน  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ กับชุมชนร่วมกับอาจารย์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นต้น 

2. พัฒนำอำจำรย์ มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 
เช่น การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อเทคโน โลยีดิจิทัล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ การสร้างคนสร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม เป็นต้น 

3. คุณภำพบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ผู้เรียน 3 ส่วน ดังนี้ 1) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
เช่น พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาขแมร์ ฯ  การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านทางวิชาการและวิชาชีพ 
เป็นต้น  
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โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภำพที่ 16  คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  ด าเนินโครงการ : พัฒนาสมรรถนะ
ส าหรับผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างเดือนตุลาคม 
2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร  
มหาวิทยาลัยเน้นการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยก าหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย         

ในการมุ่งใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร เน้นระบบการตรวจสอบภายในโดยส านักงานตรวจสอบ
ภายในและการตรวจสอบโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้การก ากับติดตาม และ
ประเมินผลงานในการด าเนินงานและการบริหารจัดการ นอกจากการติดตามผล การด าเนินงานตาม   แผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
และตัวแทนของบุคลากร การเป็นองค์กรสมัยใหม่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัล (SMART CRU)  การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการบริการวิชาการและการพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ เป็นต้น  

 
โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ได้แก ่

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภำพที่ 17  กองบริหารงานบุคคล ด าเนินโครงการ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏจันทรเกษม เพื่อรองรับภารกิจใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม                   
ณ โรงแรมไมด้า กาญจนบุรี  วันที่ 16-17 มกราคม 2563 
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          ภำพที่ 18  สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลและ             
จัดท าแผนพัฒนาต าบล (policy Lab) ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และต าบลบ้านเชี่ยน อ าเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2562 
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      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนองนโยบายและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นพลเมืองที่เป็น
ก าลังส าคัญของประเทศต่อไป 

ส าหรับจ านวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563  
ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี2562 – 2563 และ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 
2563สรุปได้ดังตารางที่ 14 ถึง ตารางที่ 19 

 
ตำรำงท่ี 14 จ ำนวนโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี 2563 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

รวม 

งบประมำณ
แผ่นดิน 

งบประมำณ
รำยได้ 

งบประมำณจำก
แหล่งทุนอื่น 

1. กำรพัฒนำท้องถิ่น 32 - - 32 
    -ด้านเศรษฐกิจ 11 - - 11 
    -ด้านสังคม 16 - - 16 
    -ด้านสิ่งแวดล้อม 1 - - 1 
    -ด้านการศึกษา  4 - - 4 
2. กำรผลิตและพัฒนำครู 17 - 1 18 
    -การผลิตครู 16 - - 16 
    -การพัฒนาครู                

(บัณฑิต มรภ.) 
1 - 1 2 

3. กำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ 

39 7 1 47 

4. กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร 

29 13 - 42 

รวม 117 20 2 139 
  
                 จากตารางที่ 14 พบว่า จ านวนโครงการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 47 โครงการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 42 โครงการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 32 โครงการ  และ
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 18 โครงการ  



62 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2563 
 

ตำรำงท่ี 15  ตัวช้ีวัดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  
                ประจ ำปี 2562 – 2563 
 

ตัวช้ีวัด ปี 2562 ปี 2563 เพิ่มข้ึน/
(ลดลง) 

ร้อยละ 

1. จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 43 32 (11) (25.58) 
2. จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาครู 

4 18 14 350.00 

3. จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

15 47 32 213.33 

4. จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

24 42 18 75.00 

5. จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าด าเนินโครงการ 40 37 (3) (7.50) 
6. จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัด
การศึกษา 

12 6 (6) (50.00) 

7. จ านวนภาคีเครือข่าย 40 51 11 27.50 
8. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่

บริการของ มรภ. ที่ประสบความส าเร็จจากการ
สนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. 

7 16 9 128.57 

9. จ านวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่
ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและ
พัฒนาครูเพิ่มข้ึน 

9 14 5 55.56 

10. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ที่สอบบรรจุ
ผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ภายในเวลา 1 ปี 

84.96 20.16 (64.80) (76.27) 

11. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนใน
โรงเรียนต่อปีการศึกษา 

50.00 66.67 16.67 33.34 

12. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบ สหวิทยาการ ที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 

5 3 (2) (40) 

13. จ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

87 146 59 67.82 
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ตัวช้ีวัด ปี 2562 ปี 2563 เพิ่มข้ึน/
(ลดลง) 

ร้อยละ 

14. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
มีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น  CEFR ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า
มาตรฐานสากลอื่น ๆ 

30.43 15.41 (15.02) (49.36) 

15. จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการ
ตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ มรภ. เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

10 25 15 150.00 

16. อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

1:1 1:1 - - 

17. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 775 0 (775) (100.00) 
18. จ านวนโครงการจิตอาสาของมหาวิทยาลัย 2 1 (1) (50.00) 

                  
                   จากตารางที่ 15  พบว่า ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปี 2562 – 2563 จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปี 2563 การ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 และการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2562  
จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44.44 และไม่มีการเปลี่ยนแปลง 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 5.56 
 

ตำรำงท่ี 16 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำร 
               พัฒนำท้องถิ่น  ประจ ำปี 2563 
 

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ 
คณะเกษตรและชีวภาพ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า

ชุมชน (OTOP) ประเภทน้ าตาล
โตนดเข้มข้นในภาชนะปิดสนิท  
ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดสุขภาพ  และ
ไวน์สมุนไพรตาลโตนดในภาชนะ
ปิดสนิท 

1. น้ าตาลสดพาสเจอไรส์ 
2. น้ าเชื่อมตาลโตนด 

 2. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน (OTOP) ประเภท น้ าพริก
และปลาร้าชีวภาพ 

1. น้ าพริกปลาร้าผัด 
2. น้ าพริกปลาร้าทรงเครื่อง 

คณะวิทยาการจัดการ 1. ศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชัยนาท 
 

1. บ้านน้องกันต์โฮมสเตย์ 
2. ตาลหวานห้วยกรดโฮมสเตย์ 
3. ค่ายมวยก านันเหน่งโฮมสเตย์ 
4. เศรษฐพงษ์โฮมสเตย์ 
5. สวัสดีโฮมสเตย์ 
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หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ 
  6. กระถางฟางข้าวชัยนาท 

7. ข้าวเคียงสุข 
8. เฟอร์นิเจอร์สตรีชัยนาท 
9. กล้วยเฮฮา 
10. กระเป๋า “จริต” 
11. ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย 

“หวาย” 
12. น้ าปลาหวานเด็กดอนเสือ 
13. ส้มโอขาวแตงกวา                

“สวนลุงยงค”์ 
14. ผ้าทอ “ขามค า” 
15. กลุ่มนวดและสปาสุ่มไก่
ชัยนาท 
16. ผักปลอดภัยชัยนาท 

 2. บริการวิชาการเพ่ือสร้างงาน 
สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุ มชน เ พ่ือการท่ อง เที่ ย ว เ ชิ ง
เกษตร 

ตลาดน้ าวัดคลองจันทน์ 

 3. ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือ
ส ร้ า ง อั ต ลั ก ษ ณ์ ชุ ม ช น ด้ ว ย
นวั ตกรรมและ เศรษฐกิ จ เชิ ง
สร้ างสรรค์สู่ การท่องเที่ ยวใน
ชุมชนต าบลเนินขาม จั งหวัด
ชัยนาท   

1.พิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.ป้ายแสดงแหล่งท่องเที่ยว 3 
ภาษา   

คณะศึกษาศาสตร์ พัฒนาต้นแบบสังคมผู้สู งวัยใน
ชุมชนเมือง 

โมเดลต้นแบบสังคมสูงวัยในชุมชน
เมือง 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

พัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ออก เ ขี ย น ได้ ภ า ษา ไท ย ข อ ง
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

สื่อนวัตกรรมภาษาไทย  
จ านวน 4 เกมส์  
1.เกมส์อ่าน –เขียนได้ให้บิงโก 
2.เกมส์บัตรผสมค า 
3.เกมส์ถอดรหัสศัพท์ปริศนา 
4.เกมส์เรียงเต๋าให้เป็นค า 

 
              จากตารางที่ 16  พบว่า  ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี 2563 ด าเนินโครงการโดย 4 คณะ ประกอบด้วยคณะเกษตรและ
ชีวภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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5.2 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ตำรำงท่ี 17  ร้อยละผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำพรวม จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  
                ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 งบประมำณรวม  

จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ กันเหลื่อมปี ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1             
การพัฒนาท้องถิ่น 

57,468,476.24 30,946,363.01 53.85 23,554,246.00 40.99 2,967,867.23 5.16 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและ 
พัฒนาครู 

1,671,310.00 1,621,757.43 97.04 - - 49,552.57 2.96 

ยุทธศาสตร์ที่ 3             
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษา 

248,742,992.54 246,222,988.30 98.99 1,696,950.00 0.68 823,054.24 0.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 4          
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

369,208,121.22 301,811,761.89 81.75 62,956,607.00 17.05 4,439,752.33 1.20 

รวมท้ังสิ้น 677,090,900.00 580,602,870.63 85.75 88,207,803.00 13.03 8,280,226.37 1.22 

 
  จากตารางที่  17 พบว่าร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3  มีผลการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 98.99 รองลงมายุทธศาสตร์ที่ 2 มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 97.04 และยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณน้อยที่สุด ร้อยละ 53.85 เมื่อรวม
ทุกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมีผลการใช้จ่ายร้อยละ 85.75 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (100.00) 
 

ตำรำงท่ี 18  ร้อยละผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดิน จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณแผ่นดิน 

จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ กันเหลื่อมปี ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1            
การพัฒนาท้องถิ่น 

49,452,295.09 26,458,733.16 53.50 20,997,286.00 42.46 1,996,275.93 4.04 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและ 
พัฒนาครู 

1,328,450.00 1,319,197.43 99.30 - - 9,252.57 0.70 

ยุทธศาสตร์ที่ 3             
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษา 

237,763,213.97 235,248,811.05 98.94 1,696,950.00 0.71 817,452.92 0.34 

ยุทธศาสตร์ที่ 4              
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

203,492,940.94 169,454,960.52 83.27 33,733,510.00 16.58 304,470.42 0.15 

รวมท้ังสิ้น 492,036,900.00 432,481,702.16 87.90 56,427,746.00 11.47 3,127,451.84 0.64 
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  จากตารางที่ 18 พบว่าร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินยุทธศาสตร์ที่ 2 มีผลการใช้
จ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 99.30 รองลงมายุทธศาสตร์ที่ 3 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 98.94 
และยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณน้อยที่สุด ร้อยละ 53.50 เมื่อรวมทุกยุทธศาสตร์งบประมาณ
แผ่นดินมีผลการใช้จ่ายร้อยละ 87.90 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (100.00) 
 
ตำรำงท่ี 19 ร้อยละผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณเงินรำยได้ 

จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ กันเหลื่อมปี ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1                
การพัฒนาท้องถิ่น 

8,016,181.15 4,487,629.85 55.98 2,556,960.00 31.90 971,591.30 12.12 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและ 
พัฒนาครู 

342,860.00 302,560.00 88.25 - - 40,300.00 11.75 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษา 

10,979,778.57 10,974,177.25 99.95 - - 5,601.32 0.05 

ยุทธศาสตร์ที่ 4                
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

165,715,180.28 132,356,801.37 79.87 29,223,097.00 17.63 4,135,281.91 2.50 

รวมท้ังสิ้น 185,054,000.00 148,121,168.47 80.04 31,780,057.00 17.17 5,152,774.53 2.78 

 
  จากตารางที่ 19 พบว่าร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีผล              
การใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 99.95 รองลงมายุทธศาสตร์ที่ 2 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 
88.25 และยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณน้อยที่สุด ร้อยละ 55.98 เมื่อรวมทุกยุทธศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 80.04 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (100.00) 
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ส่วนที่ 6  ผลกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  
               แบ่งเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 

(1) การตรวจสอบภายใน  
(2) การตรวจสอบภายนอก   

         1. กำรตรวจสอบภำยใน 
    ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีกฎหมาย              

ที่เก่ียวข้อง หลักการและทฤษฎีที่ใช้ สิ่งที่ตรวจสอบ ผลของการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
   1.1 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

(1) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน             
พ.ศ. 2544 

(2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน            
พ.ศ. 2546 

(3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
(4) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วน

ราชการ พ.ศ. 2554 
(5) แนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการส าหรับ     

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

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            

ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
(12) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน              

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
(13) การติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
(14) การตรวจสอบด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดในมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   
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     1.2 หลักกำรและทฤษฎีที่ใช้ 
              ส าหรับหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้  
  (1) หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล 
   (2) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดโคโซ ่
  (3) แม่บทการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
   (4) แนวทางการตรวจสอบภายในตามที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด 
            

    1.3 สิ่งท่ีตรวจสอบ 
             การให้ความเชื่อม่ันต่อระบบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยครอบคลุมใน 2 เรื่องต่อไปนี้ 

1.3.1 การสอบทานระบบควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบ  
การควบคุมภายในเป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ จะ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

(2) การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ                                                                          
(3) การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง 
(4) การติดตามและประเมินผลการควบคุมและบริหารความเสี่ยง 

1.3.2 การตรวจสอบภายในของระบบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยครอบคลุมทั้ง 6 
ประเภท ดังนี้ 

          (1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบโดยค านึงถึงเรื่อง
การรายงานข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ และเรื่องอ่ืน ๆ เป็นต้น 

          (2) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบ          
โดยค านึงถึงเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

          (3) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบโดยค านึงถึง
เรื่องการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและความส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ 
เป็นต้น  

          (4) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) เป็นการ
ตรวจสอบ โดยค านึงถึงเรื่องการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่งการทั้งภายในและภายนอก 
เป็นต้น 

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

          (6) การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบเฉพาะกรณี เช่น       
การตรวจสอบตามค าสั่งอธิการบดี หรือประเด็นพิเศษท่ีไม่สามารถจัดประเภทตามข้อ 1 – 5 ได้  

การตรวจสอบภายในทั้ง 6 ประเภทข้างต้นครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์นโยบายของ 
ผู้บริหาร และกระบวนการด าเนินงานภายในของมหาวิทยาลัยแต่ผลงานตรวจสอบภายในเป็นเพียง                  
การให้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น 
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1.4 ผลของกำรตรวจสอบ  
              การรายงานผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1.4.1 ผลกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงผลประเมิน 
กำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบการควบคุมภายในที่ดีสอดคล้องกับองค์ประกอบ 
การควบคุมภายในสากลที่นิยมน ามาใช้ในองค์กร รวมทั้ง มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร           
ความเสี่ยงและควบคุมภายในเพ่ือท าหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้สอบทานระบบควบคุมภายในและพิจารณาจุดอ่อนอันจะน าไปสู่ความเสี่ยงในการด าเนินงาน               
ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนากิจกรรม 
การควบคุมให้มีความเหมาะสมต่อการกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยครอบคลุม 3 ด้าน ดังนี้ 

   (1) ด้ำนกำรด ำเนินงำน : ระบบการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นท าให้มั่นใจ
ว่ามีการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือ
การทุจริตในมหาวิทยาลัย แต่ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการก ากับควบคุมสินทรัพย์ทางกายภาพ และข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้สั่งการตามข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว  

   (2) ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน  : ระบบการควบคุมภายใน ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นท าให้มั่นใจว่าการจัดท างบการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ แต่ยังพบจุดอ่อนในเรื่องของระบบรายงานย่อย เช่น รายงานวัสดุ
ส านักงานคงเหลือยังไม่สามารถใช้งานได้ทันที รวมทั้งจ านวนที่แสดงไว้  ในระบบแสดงยอดไม่สอดคล้องกับ
จ านวนที่มีอยู่จริง ซึ่งก่อนน าไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนน าไปใช้ตัดสินใจ 
จากจุดอ่อนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ ต่อการรายงานผลในภาพรวมได้ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้สั่งการให้มีการ
ปรับปรุงการตรวจสอบข้อมูล ในระบบสารสนเทศตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว 

   (3) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับ : ระบบการควบคุมภายใน            
ช่วยให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกกิจกรรม โครงการได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมทั้งนโยบายของผู้บริหาร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าระบบควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้              
เป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ  
มหาวิทยาลัยฯ ยังมีจุดอ่อนในกิจกรรมการควบคุมภายในบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง เช่น กิจกรรมการควบคุม
การด าเนินงานในสถานการณ์ไม่ปกติ โดยสาเหตุของจุดอ่อนดังกล่าวเกิดจาก กิจกรรมการควบคุมภายในที่
มหาวิทยาลัยใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในการด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
กล่าวคือ กิจกรรมการควบคุมภายใน เหมาะสมส าหรับสถานการณ์ปกติ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จึงท าให้กิจกรรมการควบคุมที่มีเป็นจุดอ่อนจึงท า
ให้การประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยเร่งทบทวนและได้ปรับกล
ยุทธ์ในการด าเนินงาน ให้สอดรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง ก าหนดให้มีการก ากับติดตามและการรายงาน
ผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที จากสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้การ
พัฒนาระบบ ควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมายังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีประสิทธิผล
เพียงพอหรือไม่อย่างไร 
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มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานโดยให้ค านึงถึงการบริหารในสถานการณ์
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยครอบคลุมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การด าเนินงานของ หน่วยงาน
สนับสนุน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้มอบนโยบาย               
การด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้บริหารทุกระดับน าไปสู่การปฏิบัติโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นหลัก รวมทั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมการให้ค าปรึกษา 
และการพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการด าเนินงาน  โดย
ไม่ให้ผิดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในด้านต่างๆ ตามระเบียบที่ก าหนด  

อย่างไรก็ตาม ผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนระบบ
ควบคุมภายในที่น ามาใช้ในปัจจุบันว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ และได้มีการปรับปรุงกิจกรรมการ
ควบคุมที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน (เช่น การก ากับติดตามการปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ หรือการสอบทาน
ผลงานระหว่างกัน เป็นต้น) เพ่ือให้มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานในด้านต่างๆ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากผลการสอบทานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.4.2 ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการ

ประชุมคณะกรรมการ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการน า
ข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  
ผลการตรวจสอบภายในและผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมาข้อมูลการ
ด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ  สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน ตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงของแผนการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563)  และรายงานผลการก ากับติดตามให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวน 
กิจกรรมการควบคุมต่างๆ และมอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งผลที่เกิดจาก            
การติดตามการด าเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน พบว่า ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย              
มีจ านวน 7 ประเด็น มีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกลดลง จ านวน 2 ประเด็น และความเสี่ยงที่เกิดจาก 
ปัจจัยภายนอกที่ระดับความเสี่ยงคงเดิม มีจ านวน 2 ประเด็น ในขณะที่ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน           
มีความเสี่ยงลดลง จ านวน 2 ประเด็น และมีระดับความเสี่ยงคงเดิม จ านวน 1 ประเด็น   

ในประเด็นของความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอกและมีระดับความเสี่ยงสูง คือ                     
เรื่องจ านวนนักศึกษา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเพ่ิมจ านวนนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่แนวทางในปรับปรุงหลักสูตรใหม่ปี พ .ศ. 
2564 จนกระทั่งการรับนักศึกษาใหม่ของปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งได้มอบนโยบายให้กับคณบดีแต่ละคณะ    
เพ่ือทบทวนแนวทางการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ด้วยเช่นกัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563             
มีหลักสูตรปรับปรุงใหม่จ านวน 31 หลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุง และให้ทันสมัยตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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อย่างไรก็ตามจากผลการสอบทานและการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงสะท้อนให้เห็นว่า  
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.4.3 กำรตรวจสอบภำยในของระบบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยผลกำรด ำเนินงำน 
ตรวจสอบ 
                     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจสอบภายในได้ด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน 
ที่น าเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม พบว่า                  
โดยทั่วไปหน่วยงานภายในมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการด าเนินงาน  ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง     
ที่มีสาระส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้              
แต่เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรคระบาด Covid – 19  การเปลี่ยนแปลง
ของ นโยบายการปฏิบัติงาน การหมุนเวียนของบุคลากร การน าระบบสารสนเทศในการบริหารเพ่ือการ
ตัดสินใจมาใช้ อาจท าให้ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอและเหมาะสมอันจะน าไปสู่จุดอ่อนของ              
การควบคุมภายใน นอกจากนั้น ผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดีได้มีการก ากับติดตาม และสั่งการให้ หน่วยงาน
ภายใน (เรียกว่า หน่วยรับตรวจ) มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่  ว่าเพียงพอ และเหมาะสม
หรือไม่ และให้ค านึงถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานเป็นส าคัญ 

ส าหรับการรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน การเบิกจ่าย และ  
การควบคุมสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ แต่ยังพบจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืม  
และการควบคุมสินทรัพย์ในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) ผลกำรตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ พบว่า จ านวนลูกหนี้ค้างช าระและ            
ไม่จ่ายคืนตามก าหนดเวลามีจ านวนลดลง เนื่องจากกองคลังได้ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมบัญชีลูกหนี้ใหม่ 
โดยการก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการก ากับ ติดตามลูกหนี้            
เงินยืม และให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ จากการปรับปรุงดังกล่าว พบว่า ลูกหนี้
เงินยืมคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ถือปฏิบัติ ส่วนลูกหนี้ที่            
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะติดตามเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในทางปฏิบัติและจัดท า
รายงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงทราบอย่างต่อเนื่อง  

(2)  ผลกำรตรวจสอบทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย  ยังพบว่าการรายงานในระบบ
สารสนเทศยังไม่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้ทันที เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังไม่ได้ปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดีได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตรวจสอบ และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว โดยน าส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานพัสดุกลาง ผลการติดตามจาก ผู้ตรวจสอบ
ภายใน พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินการตามค าสั่งการจากอธิการบดี ซึ่งในปัจจุบัน  อยู่ในระหว่าง
การด าเนินงาน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบาย เกี่ยวกับการรายงานสินทรัพย์
ทุกสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดูแลสินทรัพย์ ที่ถือปฏิบัติ  
 
 
 



72 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2563 
 

(3) ผลกำรตรวจสอบกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ของหน่วยงำน  
  ตามที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปีงบประมาณ 
2563 เพ่ือส ารวจสินทรัพย์ที่อยู่ ในความดูแลรับผิดชอบ ตรวจสภาพการใช้งาน หากพบว่าสินทรัพย์                  
มีความช ารุด เสียหาย อายุการใช้งานนาน และไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หน่วยงาน             
มีการรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดภาระในการดูแล 
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถน ามาใช้งานได้โดยการจ าหน่าย โอน หรือบริจาคแล้ว แต่หน่วยงานเห็นสมควร 
 ในภาพรวมที่ผ่านมายังพบว่าหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการ
จ าหน่ายสินทรัพย์น้อยมาก จึงมีการพบเห็นสินทรัพย์ ที่มีสภาพช ารุด เสียหาย กองอยู่ทั่วไป ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยหากไม่มีการก ากับ ดูแล อย่างรัดกุม อาจท าให้สินทรัพย์ดังกล่าวสูญหายได้ ทั้งนี้  ตามระเบียบ
วินัยของทางราชการ เมื่อสินทรัพย์เกิดการสูญหายจะต้องหาผู้รับผิดชอบ และต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง ถึงแม้ว่าสินทรัพย์นั้นจะมีราคาเพียง 1 บาท ก็ตาม ทั้งนี้ เพ่ือให้สินทรัพย์ เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
กับงบประมาณที่ได้จัดหา หน่วยงานควรมีการก ากับดูแล บ ารุงรักษา สินทรัพย์ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบให้อยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ  
 ส าหรับการควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผู้บริหารทุกระดับ                 
ควรให้ความส าคัญกับการจัดเก็บทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทรัพย์สิน                 
เป็นประจ า สอบทานขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินอย่างสม่ าเสมอ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ชุดย่อยเพ่ือเป็นคณะท างาน และให้รายงานผลตามกรอบที่ก าหนดพร้อมปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง ผู้บริหาร
สามารถน าผลการติดตามดังกล่าวไปใช้เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญ
และจ าเป็นในเรื่องของการควบคุมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

(4) ผลกำรสอบทำนแผนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย พบว่า มหาวิทยาลัย มีการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และได้
ก ากับติดตามโดยการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง ผู้บริหารได้ร่วมกัน
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

ส าหรับการตรวจสอบการด าเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้
ความส าคัญกับการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง 
ก าหนดให้มีคู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 จากผลการตรวจสอบภายในข้างต้นสะท้อนให้ เห็นว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมได้น ารายงานผลการตรวจสอบภายในไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ รวมถึง            
การวางแผนในการบริหารจัดการและสั่งการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และยังท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์หลักท่ีก าหนดไว้ 
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(5) ผลกำรจัดกำรเรื่องกำรร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ในภาพรวมของเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่มีประเด็นที่ส าคัญต่อความไม่มี

ประสิทธิผล ของการจัดซื้อจัดจ้างที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ แต่ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นมักพบว่า หลังจาก
ได้ผู้รับจ้างแล้ว เกิดความล่าช้าในกระบวนการต่างๆ หรือส่งงานไม่ทันตามงวดที่ก าหนด ในประเด็นนี้ ควรมี
การปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมการด าเนินงานเพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึน  
         (6) กำรรำยงำนกำรวิเครำะห์งบกำรเงินในมิติต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้บริหารน าไปใช้เป็นข้อมูล 
ส าหรับการตัดสินใจได้มากขึ้น 
 

1.5 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบผลการด าเนินงานในภาพรวมแบ่งได้ 3 ข้อเสนอดังนี้ 
15.1 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยใน  

                      จากภาพรวมพบว่ามหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามกรอบการควบคุมภายในสากลและ  
เป็นไปตามหลักการของหน่วยงานภาครัฐ แต่มีข้อสังเกตเก่ียวกับจุดอ่อน ที่เกิดขึ้น จากการประเมิน ระบบ การ
ควบคุมภายใน เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการด าเนินงาน  ในบางเรื่อง และอยู่
ภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรคระบาด ส่งผลให้ระบบควบคุมภายในเดิมไม่เหมาะสม และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้ง ก าหนดแนวทางใน        
การก ากับติดตามเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในที่ใช้ใน         
การด าเนินงานอยู่มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและช่วยลดผลกระทบที่จะสร้างความเสียหาย          
ต่อ มหาวิทยาลัย  

15.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรสอบทำนแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผู้บริหารให้ความส าคัญ

และเข้าใจในประเด็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานที่ส าคัญร่วมกัน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง
จนกระทั่งระดับปฏิบัติการ รวมทั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ที่แต่งตั้งมาจากหน่วยงานต่างๆ          
ของมหาวิทยาลัยฯ จึงท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจะเป็น    
ไปอย่างระมัดระวังและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังคงต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายในและข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 เป็นปัจจัย
ภายนอก การบริหารความเสี่ยง จึงควรมีความยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนได้อย่างทันต่อสถานการณ์ และทบทวน
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงหรือ กิจกรรมที่สามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

15.3 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
                     มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง กระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้ง ผู้บริหารได้น าผลการตรวจสอบภายใน 
ไปใช้ประโยชน์ในการก ากับติดตาม โดยน าข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน  สั่งการไปยังหน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในยังได้ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ       
ที่อธิการบดีสั่งการด้วยและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในประเด็นนี้ถือว่า  
มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งในเรื่องของการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบภายใน  
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เป็นเพียงการให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น ดังนั้น การด าเนินงานต่าง ๆ จึงควรยึดหลัก ปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้ง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรม ในการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยด้าน
ต่าง ๆ ต้องร่วมกันพิจารณาถึงปัญหา และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และน าเสนอแนวทางแก้ไข 
ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการพัฒนาคุณภาพงานโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 
 
2. กำรตรวจสอบภำยนอก 

2.1 รำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย  

การบัญชีภาครัฐที่ กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐและ แสดงรายการใน
รายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องรูปแบบการน าเสนอรายงานการเงิน  ของหน่วยงานภาครัฐ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
 รายงานการเงินได้รวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ              
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใช้ในการด าเนินงาน และได้น าข้อมูลทางบัญชีของเงินนอก มหาวิทยาลัยเข้า
ระบบ GFMIS และประมวลผลงบการเงินภาพรวม โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 
กันยายน ของปีถัดไป และมหาวิทยาลัยได้รับการสอบบัญชี จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกปีงบประมาณ 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ผู้สอบบัญชีจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะเข้ามาด าเนินการตรวจสอบในช่วง
เดือนธันวาคม 2563 

2.1.1 อัตรำส่วนวิเครำะห์สภำพคล่องทำงกำรเงิน  
2.1.1.1 อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current Ratio) สินทรัพย์หมุนเวียน : 

หนี้สินหมุนเวียน คิดเป็นสัดส่วน = 8 : 1 (สินทรัพย์หมุนเวียน 1,743,722,483.39 บาท : หนี้สินหมุนเวียน 
205,059,808.16 บาท) แสดงว่าความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มีความคล่องตัวมาก โดยทั่วไปอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 2 : 1 ถือว่าเหมาะสม 

2.1.1.2 อัตรำส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) (สินทรัพย์หมุนเวียน – 
สินค้าคงเหลือ) : หนี้สินหมุนเวียน คิดเป็นสัดส่วน = 8 : 1 (สินทรัพย์หมุนเวียน 1,743,722,483.39 บาท             
หัก สินค้าคงเหลือ 8,344,438.33 บาท : หนี้สินหมุนเวียน 205,059,808.16 บาท) แสดงว่าความสามารถใน
การช าระหนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีความคล่องตัวสูง โดยปกติอัตราส่วน 1 : 1 ก็ถือว่า
เหมาะสม  

2.1.2 อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อทรัพย์สินรวม  
(Debt Ratio) หนี้สินรวม : สินทรัพย์รวม คิดเป็นสัดส่วน = 0.01 : 1 (หนี้สินรวม 304,610,538.49 บาท : 
สินทรัพย์รวม 3,414,285,940.07 บาท) แสดงว่าความสามารถในการช าระหนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
จันทรเกษม มีภาระหนี้สินต่ า การบริหารจึงมีความเสี่ยงต่ า 

2.1.3 ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน ร้อยละของรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย  รายได้รวม :                     
(ค่าใช้จ่ายรวม – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ) (รายได้รวม 854,287,002.29 บาท : (ค่าใช้จ่ายรวม 
890,030,369.22 บาท – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 172,686,943.05 บาท) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 
ร้อยละ 16 แสดงว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลการด าเนินงานทางการเงินเกินดุล ทั้งนี้ไม่น าค่าใช้จ่าย
ที่ไม่เป็นตัวเงินมาค านวณ 
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2.2 ข้อพึงระวังเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบมีดังนี้ 
(1) รายการลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มักพบปัญหา

เรื่องการส่งใช้เงินยืมล่าช้าจากวันที่ครบก าหนดตามสัญญาตั้งแต่ 9-405 วัน จ านวน 69 สัญญา      
(2) การติดตามลูกหนี้ผิดสัญญาทุนพัฒนาบุคลากรค้างทุน  
(3) การควบคุมสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการเขียน  หมายเลขครุภัณฑ์        

ที่ตัวเครื่องครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนทุกรายการ 
 (4) การรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดท าประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจาก
งบลงทุน ซึ่งเป็นแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 มีการจัดหาตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติของหนังสือคณะกรรมการ 
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่            
5 สิงหาคม 2562 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563  

 
ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
รายงาน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน 

(โครงกำร) 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
อัตรำร้อยละของ

งบประมำณทั้งหมด 
1 โครงการงบลงทุน 36 112,898,940 100.00 
2 โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว 30 91,958,460 81.45 
3 โครงการที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา 6 20,940,480 18.55 

 
โครงการที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการติดตามเร่งรัด  ให้

ผู้รับจ้างด าเนินการส่งมอบงานให้ทันตามก าหนดระยะเวลาของสัญญา และด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้เสร็จสิ้น
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
2.3 มำตรกำรของมหำวิทยำลัย 

(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 
2563 ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการและช าระคืนเงินยืมและการส่งใช้ใบส าคัญ 

(2) มหาวิทยาลัยมีหนังสือถึงหน่วยงานก าชับให้มีการควบคุมสินทรัพย์จากการตรวจรับ           
ทุกรายการให้มีการเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ไว้บนตัวเครื่องให้ชัดเจนให้ครบถ้วนทุกรายการ 
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บทท่ี 3 
ผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

 
 การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน
ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ ตามรอบระยะเวลาการประเมินและเก็บ
ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) และปีการศึกษา 2562              
(1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563) ซึ่งเป็นไปตามกรอบตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังตารางที่ 20  
 

ตำรำงที่ 20 กำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยตำมควำมสอดคล้องระหว่ำง 
              ยุทธศำสตร์กับมำตรฐำนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 

ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 

มำตรฐำนกำรศึกษำ มจษ. 
1. ผลลัพธ์

ผู้เรียน 
2. กำร

วิจัยและ
นวัตกรรม 

3. กำร
บริกำร
วิชำกำร 

4. 
ศิลปวัฒน
ธรรมและ
ควำมเป็น

ไทย 

5. กำร
บริหำร
จัดกำร 

1. กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่  2 ร้อยละของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
ท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัยท้ังหมด 

-  - - - 

ตัวช้ีวัดที่  3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

- -  - - 

ตัวช้ีวัดที่  4 จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม - - -  - 
ตัวช้ีวัดที่  5 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ต่อจ านวนครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนตามแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งหมด 

- -  - - 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู    
ตัวช้ีวัดที่  6 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที ่7 ร้อยละของบัณฑติครทูี่สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ 
ภายใน 1 ป ี

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของนักศึกษา ค.บ.ช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ.ก าหนด 

 -    
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ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 

มำตรฐำนกำรศึกษำ มจษ. 
1. ผลลัพธ์

ผู้เรียน 
2. กำร

วิจัยและ
นวัตกรรม 

3. กำร
บริกำร
วิชำกำร 

4. 
ศิลปวัฒน
ธรรมและ
ควำมเป็น

ไทย 

5. กำร
บริหำร
จัดกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ    
ตัวช้ีวัดที่  9 ร้อยละบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในเวลา 1 ป ี

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่  10 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพบณัฑติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่  11 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
ที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่  12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
ที่สอบทักษะด้านดิจิทลัผ่านเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่  13 จ านวนผลงานของนกัศึกษา และศิษย์เกา่ที่ไดร้ับ
รางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างานต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

 - - - - 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
ตัวช้ีวัดที่ 15 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน 

- - - -  

ตัวช้ีวัดที่ 16 คะแนนผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใส
ในการด า เนินการของหน่วยงานภาครั ฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

- - - -  

ตัวช้ีวัดที่ 17 คะแนนผลประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- - - -  

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 

- - - -  

ตัวช้ีวัดที่ 19 ผลการพัฒนาบุคลากร 
19.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้านต าแหน่งทางวิชาการ 
และคณุวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนสายวิชาการทั้งหมด 
19.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาต่อจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 

- - - -  

ตัวช้ีวัดที่ 20 คะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารจดัการและพัฒนามหาวิทยาลัย 

- - - -  
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ผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ ปรำกฏดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

           ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษำมีส่วนร่วมสร้ำงนวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที ่ก าหนดให้
นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ดังนั้น หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จึง
หมายถึง หลักสูตรที่มีการผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินงาน และประเมินผลการสร้าง
นวัตกรรม ทั้งประเภทโครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นผลงานในการแก้ไขปัญหาให้
ช ุมชนหร ือท ้อ งถิ ่น  ด ้านการส ่ง เ ส ร ิมค ุณภาพช ีว ิต  และ เส ร ิมส ร ้า งคว าม เข ้มแข ็ง ของช ุม ชน  
ซึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้น ต้องมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน โดยน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
 
ตำรำงที่ 21 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษำมีส่วนร่วมสร้ำงนวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่น  
              ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 

จ ำนวนหลกัสูตรที่
นักศึกษำมีส่วนร่วม

สร้ำงนวัตกรรม 
ร้อยละ ผลกำรประเมินผล 

1. เกษตรและชีวภาพ 2 2 100.00 ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 18 17 94.44 ด ี
3. วิทยาการจัดการ 5 5 100.00 ดีมาก 
4. วิทยาศาสตร ์ 15 11 73.33 ต้องปรับปรุง 
5. ศึกษาศาสตร ์ 5 4 80.00 พอใช้ 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 ดีมาก 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 46 40 86.96 ดี 
คะแนนประเมนิ 4.00 

ที่มำ : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 จากตารางที่ 21 พบว่า หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ใน 
ปีการศึกษา 2562 ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 86.96 มีผลประเมินผลอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มรี้อย
ละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มากที่สุดคือ คณะเกษตรและชีวภาพ 
คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ตามล าดับ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินผล
อยู่ในล าดับสุดท้าย 
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 ตัวชี้วัดที่  2 ร้อยละของผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ ำนวนผลงำนวิจัย
ทั้งหมด 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
และน าไปใช้ อย่างเกิดประโยชน์ โดยค านวนจากสัดส่วนการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจ าที ่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที ่ระบุไว้ใน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ที่ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง กับจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลจากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
 

ตำรำงที่ 22  ร้อยละของผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ ำนวนผลงำนวิจัยทั้งหมด  
               ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวน

ผลงำนวิจัย
ทั้งหมด 

ผลงำนวิจัยที่
น ำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ ผลกำรประเมินผล 

ปีกำรศึกษำ 2560 
1. เกษตรและชีวภาพ 7 4 57.14 ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 11 7 63.64 ดีมาก 
3. วิทยาการจัดการ 8 8 100.00 ดีมาก 
4. วิทยาศาสตร ์ 16 13 81.25 ดีมาก 
5. ศึกษาศาสตร ์ 15 13 86.67 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 ดีมาก 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 58 46 79.31 ดีมาก 
คะแนนประเมนิ 5.00 

ปีกำรศึกษำ 2561 
1. เกษตรและชีวภาพ 12 8 66.67 ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 20 13 65.00 ดีมาก 
3. วิทยาการจัดการ 15 8 53.33 ดีมาก 
4. วิทยาศาสตร ์ 19 2 10.53 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
5. ศึกษาศาสตร ์ 6 2 33.33 พอใช้ 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 ดีมาก 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 73 34 46.58 ดี 
คะแนนประเมนิ 3.00 

ปีกำรศึกษำ 2562 
1. เกษตรและชีวภาพ 4 1 25.00 ต้องปรับปรุง 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 22 6 27.27 ต้องปรับปรุง 
3. วิทยาการจัดการ 14 3 21.43 ต้องปรับปรุง 
4. วิทยาศาสตร ์ 16 6 37.50 พอใช้ 
5. ศึกษาศาสตร ์ 6 6 100.00 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 2 1 50.00 ดีมาก 
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คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวน

ผลงำนวิจัย
ทั้งหมด 

ผลงำนวิจัยที่
น ำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ ผลกำรประเมินผล 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 64 23 35.94 พอใช้ 
คะแนนประเมนิ 3.00 

ที่มำ : 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2561 และประจ าป ี2562 
 2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

             จากตารางที่ 22 พบว่า ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัย
ทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560 ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 79.31 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับ    
ดีมาก โดยคณะที่มีผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น มากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ และ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ส่วนคณะเกษตรและชีวภาพมีผลการประเมินผลอยู่ในล าดับสุดท้าย 
 ในปีการศึกษา 2561 มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 46.58 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น มากที่สุด คือ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และคณะเกษตรและชีวภาพ 
ส่วนคณะวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินอยู่ในล าดับสุดท้าย 
 และในปีการศึกษา 2562 มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัย
ทั้งหมด ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 35.94 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้ โดยคณะที่มี
ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น มากที่สุด คือ คณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก ส่วนคณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินผลอยู่ในล าดับสุดท้าย 
  

ตำรำงที่ 23 สรุปผลรวมร้อยละของงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ ำนวนผลงำนวิจัย   
             ทั้งหมด ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
แนวโน้มของงำนวจิัยท่ีน ำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิน่ แนวโน้ม 

เพ่ิม – ลด ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
1. เกษตรและชีวภาพ 57.14 66.67 25.00 ทั้งเพิ่ม 

และลด 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 63.64 65.00 27.27 ทั้งเพิ่ม 

และลด 
3. วิทยาการจัดการ 100.00 53.33 21.43 ลดลง 
4. วิทยาศาสตร ์ 81.25 10.53 37.50 ทั้งลด 

และเพิ่ม 
5. ศึกษาศาสตร ์ 86.67 33.33 100.00 ทั้งลด 

และเพิ่ม 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 100.00 100.00 50.00 ลดลง 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 79.31 46.58 35.94 ลดลง
ต่อเนื่อง 

 จากตารางที่ 23 พบว่า ทุกคณะมีแนวโน้มของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อ
จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 ที่ขึ้นลงไม่คงที่ ส่วนภาพรวมมหาวิทยาลัยมี
แนวโน้มงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นที่ลดลง  
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 ตัวชี ้วัดที ่ 3 ร้อยละของชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื ่องต่อจ ำนวนชุมชน
เป้ำหมำยทั้งหมด 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการก าหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน โดยมีการก าหนดชุมชน
เป้าหมายที่จะพัฒนา ไว้ในแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จึงต้องศึกษาความต้องการหรือสภาพ
ของชุมชนเป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามแผน โดยน าข้อมูลจากผลการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 ชุมชนเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นเป้าหมาย
หลักในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาขึ้น อันเป็นผลจากการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย โดยชุมชนเป้าหมายก าหนดมาจากคณะ 
 ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
 
ตำรำงที่ 24 ร้อยละของชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องต่อจ ำนวนชุมชนเป้ำหมำย  
              ทั้งหมด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวนชุมชน

เป้ำหมำยท้ังหมด 
จ ำนวนชุมชนที่
ได้รับกำรพัฒนำ 

ร้อยละ ผลกำรประเมินผล 

1. เกษตรและชีวภาพ 8 3 37.50 พอใช้ 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 1 50.00 ดีมาก 

3. วิทยาการจัดการ 2 2 100.00 ดีมาก 

4. วิทยาศาสตร ์ 2 2 100.00 ดีมาก 

5. ศึกษาศาสตร ์ 5 4 80.00 ดีมาก 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 ดีมาก 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 20 13 65.00 ดีมำก 
คะแนนประเมนิ 5.00 

ที่มำ : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 จากตารางที่ 24 พบว่า ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชนเป้าหมาย
ทั้งหมด ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 65 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
โดยคณะที่มีร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมดมาก
ที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ซึ่ง ได้ร้อยละ 100 
ส่วนคณะเกษตรและชีวภาพมีผลการประเมินผลอยู่ในล าดับสุดท้าย 
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 ตัวชี้วัดที่ 4 จ ำนวนองค์ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม
อย ่างเหมาะสม ตามศ ักยภาพและอัตล ักษณ์ของประเภทสถาบ ัน  ซึ ่งผลล ัพธ ์ของการจ ัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม หรือน าไปใช้
ประโยชน์ให้กับผู ้เรียน ครอบครัว ท้องถิ ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ในรูปแบบขององค์ควำมรู้ 
ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 
และมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นอย่างเป็นระบบ
อาจเป็นรูปแบบของเอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม  หรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน  
 
ตำรำงที่ 25 จ ำนวนองค์ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

หน่วยงำน รำยละเอียดองค์ควำมรู้ ปีกำรศึกษำ 2562 
ผลกำร

ประเมินผล 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 1. คู่มือมารยาทไทยงามอย่างไทย 

2. คู่มือการปฏิบัติงานศาสนพิธ ี
3. คู่มือการจัดงานพิธีท าบุญ 
4. คู่มือการจัดโต๊ะหมู่บูชา 
5. คู่มือพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
6. บทความการอนุรักษ์ท่าร าต้นแบบของ
ชุมชน 
7. เอกสารการแต่งกาย 4 ภาค 

7 ผลงาน ดีมาก 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย  7 ผลงำน ดีมำก 
คะแนนประเมนิ  5.00 

ที่มำ : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 จากตารางที่ 25 พบว่า องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมเท่ากับ 7 
ผลงาน มีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 1 หน่วยงานคือ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ดีทุกคณะก็มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมตามศาสตร์ของแต่ละคณะ 
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 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนที่ได้รับกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ต่อจ ำนวนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนตำมแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทั้งหมด 
 

 การยกระดับวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในวิชาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลง 
(Re-skill and Up-skill) ของครูประจ าการ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัด
การศึกษา การเรียนการสอนในบริบทของการเปลี่ยนแปลงโลก ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
ท้องถิ่น โดยวิธีการเทียบสัดส่วนของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนทั้งหมด 
 

ตำรำงที่ 26 ร้อยละของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนที่ได้รับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
              ต่อจ ำนวนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนตำมแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำง  
              กำรศึกษำทั้งหมด ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 
 

คณะ/วิทยำลัย หน่วยงำน 
จ ำนวนครู 

บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำตำมแผน 

จ ำนวนครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำท่ี
ได้รับกำรพัฒนำ 

ร้อยละ ผลกำรประเมินผล 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
1. เกษตรและชีวภาพ - - - - 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 121 121 100.00 ดีมาก 
3. วิทยาการจัดการ - - - - 
4. วิทยาศาสตร ์ 468 481 102.78 ดีมาก 

5. ศึกษาศาสตร ์ 400 480 120.00 ดีมาก 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก - - - - 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 60 71 118.33 ดีมาก 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 1,049 1,153 109.91 ดีมำก 

คะแนนประเมนิ 5.00 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. เกษตรและชีวภาพ 9 9 100.00 ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 80 80 100.00 ดีมาก 

3. วิทยาการจัดการ - - - - 
4. วิทยาศาสตร ์ 120 178 148.33 ดีมาก 

5. ศึกษาศาสตร ์ 270 330 122.22 ดีมาก 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก -  - - 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 100 810 810.00 ดีมาก 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 579 1,407 234.01 ดีมำก 
คะแนนประเมนิ 5.00 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
1. เกษตรและชีวภาพ 25 23 92.00 ด ี
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 30 30 100.00 ดีมาก 
3. วิทยาการจัดการ 30 30 100.00 ดีมาก 
4. วิทยาศาสตร ์ 400 352 88.00 ด ี
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คณะ/วิทยำลัย หน่วยงำน 
จ ำนวนครู 

บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำตำมแผน 

จ ำนวนครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำท่ี
ได้รับกำรพัฒนำ 

ร้อยละ ผลกำรประเมินผล 

5. ศึกษาศาสตร ์ 660 588 89.09 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก - - - - 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 1,145 1,023 89.34 ดี 
คะแนนประเมนิ 4.00 

ที่มำ : คณะ และหน่วยงาน 
 

 จากตารางที่ 26 พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ต่อจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 109.91 มีผลประเมินอยู่ในระดับ 
ดีมาก โดยหน่วยงานที่มีครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
มากที่สุด คือ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาศาสตร์ตามล าดับ ส่วนคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินอยู่ในล าดับสุดท้าย โดยที่คณะเกษตรและชีวภาพ คณะ
วิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ไม่มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มคีรู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ต่อจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 234.01 มีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยหน่วยงานที่มีครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา มากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ตามล าดับ ส่วนคณะเกษตรและชีวภาพ และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในล าดับสุดท้าย โดยที่คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก ไม่มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ต่อจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งหมด ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 89.34 มีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยหน่วยงานที่มีครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา มากที่สุด คือคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเกษตรและชีวภาพ ตามล าดับ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์                
มีผลการประเมินอยู่ในล าดับสุดท้าย โดยที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และสถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่มี
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทั้งนี้ ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนามากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจากมีจ านวนครู 
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มากกว่าเป้าหมายที่แผนก าหนด 
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ตำรำงที่ 27 สรุปผลรวมร้อยละของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนที่ได้รับกำรยกระดับคุณภำพ  
              กำรศึกษำ ต่อจ ำนวนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนตำมแผนพัฒนำครูและบุคลำกร  
              ทำงกำรศึกษำทั้งหมด ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 
 

คณะ/วิทยำลัย หน่วยงำน 

แนวโน้มของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน 
ที่ได้รับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ แนวโน้ม 

เพ่ิม – ลด ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 

1. เกษตรและชีวภาพ - 100.00 92.00 ลด 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 100.00 100.00 100.00 คงที ่
3. วิทยาการจัดการ - - 100.00 - 
4. วิทยาศาสตร ์ 102.78 148.33 88.00 ทั้งเพิ่ม 

และลด 
5. ศึกษาศาสตร ์ 120.00 122.22 89.09 ทั้งเพิ่ม 

และลด 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก - - - - 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 118.33 810.00  - เพิ่ม 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 109.91 234.01 89.34 ทั้งเพ่ิม 
และลด 

  
 จากตารางที่ 27 พบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวโน้มของครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่คงที ่อยู่ที่ร้อยละ 100 ส่วนคณะเกษตรและชีวภาพ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มี แนวโน้มขึ้นลงไม่คงที่ 
โดยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ไม่มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนภาพรวมมหาวิทยาลัยมี
แนวโน้มครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทีข่ึ้นลงไม่คงที ่
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สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
  
ตำรำงที่ 28 สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน ผลกำร
ประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่  1 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

4.00 ดี 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
ท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด 

3.00 พอใช้ 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

5.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่  4 จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่  5 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่
ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ต่อจ านวนครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด 

4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.20 ดี 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 84.00 

  
 จากตารางที่ 28 พบว่า ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 5 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ได้ระดับ
ดีมาก 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชน
เป้าหมายทั้งหมด และตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีตัวชี้วัดที่ได้ระดับดี 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และตัวชี้วัดที่ 5 
ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ต่อจ านวนครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด และมีตัวชี้วัดที่ได้
ระดับพอใช้ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวน
ผลงานวิจัยทั้งหมด ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับดี มีคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.20 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 
 
 ตัวชี ้วัดที ่ 6 ร้อยละของบัณฑิตครูที ่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
สำมำรถสอบบรรจุผ่ำนเกณฑ์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนภำยในเวลำ 1 ปี 
 

 การวัดความส าเร็จการส่งเสริมให้บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความรู้ 
ความสามารถ ท างานตรงตามวิชาชีพและเป็นที่ต้องการของหน่วยงานและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
นักเร ียนและการศึกษาของประเทศ  โดยวิธ ีการเทียบสัดส่วนของบัณฑิตครูที ่ส าเร ็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใน
เวลา 1 ปี กับจ านวนบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
ตำรำงที่ 29 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม สำมำรถสอบ  
              บรรจุ ผ่ำนเกณฑ์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน ภำยในเวลำ 1 ปี ใน 
              ปีกำรศึกษำ 2562  
 

คณะ 
จ ำนวนบัณฑิตครู
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ทั้งหมด 

จ ำนวนบัณฑิตครูที่
สอบบรรจุได้ 

ภำยในเวลำ 1 ปี 
ร้อยละ ผลกำรประเมินผล 

1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 22 16 72.73 ดีมาก 
2. วิทยาศาสตร ์ 43 14 32.56 พอใช้ 

3. ศึกษาศาสตร ์ 110 50 45.45 ด ี

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 175 80 45.71 ดี 
คะแนนประเมนิ 4.00 

ที่มำ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 

 
 จากตารางที่ 29 พบว่า บัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถ
สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี ในปีการศึกษา 2562 
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 45.71 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มี ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ภายในเวลา 1 ปี มากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
ตามล าดับ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์มีผลประเมินอยู่ในล าดับสุดท้าย 
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 ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบใบประกอบวิชำชีพครูได้ ภำยใน 1 ปี 
 

 การวัดความส าเร ็จด้านการส่งเสริมให้บัณฑิตครูที ่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มีคุณภาพ สามารถแข่งขันทางวิชาชีพได้ โดยวิธีการเทียบสัดส่วน ของบัณฑิตครูที่สอบใบประกอบวิชาชีพครู
ได้กับจ านวนบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา  
 
หมำยเหตุ : ขอยกเว้นการประเมินตัวชี้วัดนี้ เนื ่องจากในปี พ.ศ. 2563 ยังไม่มีการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู จากคณะกรรมการคุรุสภา 
 
 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักศึกษำ ค.บ. ชั้นปีสุดท้ำยที่สอบทักษะภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์ที่
หลักสูตร ค.บ. ก ำหนด 
 

 การวัดความส าเร็จด้านการส่งเสริมให้นักศึกษา ค.บ . ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มีความสามารถ และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยวิธีการเทียบสัดส่วนของนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่
สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ. ก าหนดกับจ านวนนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่ เข้าสอบ
ทั้งหมด 
 

ตำรำงที่ 30 ร้อยละของนักศึกษำ ค.บ. ชั้นปีสุดท้ำยที่สอบทักษะภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ. 
              ก ำหนด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

คณะ 

จ ำนวน 
นักศึกษำ ค.บ. 
ชั้นปสีุดท้ำย 

ทั้งหมด 

จ ำนวนนักศึกษำ 
ค.บ. ที่ทดสอบ

ภำษำอังกฤษผ่ำน
เกณฑ ์

ร้อยละ ผลกำรประเมินผล 

1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 43 2 4.65 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

2. วิทยาศาสตร ์ 46 5 10.87 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

3. ศึกษาศาสตร ์ 81 46 56.79 ดีมาก 
ภำพรวมมหำวิทยำลัย 170 53 31.18 ดีมำก 

คะแนนประเมนิ 5.00 
ที่มำ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 

 
 จากตารางที่ 30 พบว่า นักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร 
ค.บ.ก าหนด ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 31.18 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
โดยคณะที่มีร้อยละของนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ.
ก าหนด มากที่สุด คือคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผล
การประเมินผลอยู่ในล าดับรองสุดท้ายและสุดท้ายตามล าดับ 
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สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและกำรพัฒนำครู 
  
ตำรำงที่ 31 สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและกำรพัฒนำครู 
 

ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน ผลกำรประเมินผล 
ตัวชี้ วัดที่  6  ร้อยละของบัณฑิตครูที่ ส า เร็ จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 

4.00 ดี 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ 
ภายใน 1 ปี 

ขอยกเว้นกำรประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักศึกษา ค.บ.ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีหลักสูตร ค.บ.ก าหนด 

5.00 ดีมำก 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดีมำก 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 90.00 

 
จากตารางที่ 31 พบว่า ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 3 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ได้ระดับ

ดีมาก 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักศึกษา ค.บ.ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ที่หลักสูตร ค.บ.ก าหนด มีตัวชี้วัดที่ได้ระดับดี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ภายในเวลา 1 ปี ส่วนตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ ภายใน 1 ปี 
ขอยกเว้นการประเมินตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 ยังไม่มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู จากคณะกรรมการคุรุสภา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู อยู่ใน
ระดับดีมาก มีคะแนนประเมินเท่ากับ 4.50 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยในเวลำ 1 ปี 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขา
นั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลัก
ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น โดยน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 
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ตำรำงที่ 32 ร้อยละบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยในเวลำ 1 ปี ระหว่ำง 
              ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวนบัณฑิตที่
ตอบแบบส ำรวจ 

จ ำนวนบัณฑิตที่ได้
งำนท ำ 

ร้อยละ ผลกำรประเมินผล 

ปีกำรศึกษำ 2560 
1. เกษตรและชีวภาพ 14 14 100.00 ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 616 464 75.32 พอใช้ 
3. วิทยาการจัดการ 624 455 72.92 ต้องปรับปรุง 
4. วิทยาศาสตร ์ 322 280 86.95 ด ี
5. ศึกษาศาสตร ์ 440 231 52.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 34 24 70.58 ต้องปรับปรุง 
ภำพรวมมหำวิทยำลัย 2,050 1,468 71.61 ต้องปรับปรุง 

คะแนนประเมนิ 2.00 
ปีกำรศึกษำ 2561 

1. เกษตรและชีวภาพ 15 15 100.00 ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 643 551 85.69 ด ี
3. วิทยาการจัดการ 848 753 88.80 ด ี
4. วิทยาศาสตร ์ 449 435 96.88 ดีมาก 
5. ศึกษาศาสตร ์ 203 181 89.16 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 41 41 100.00 ดีมาก 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 2,199 1,976 89.86 ดี 
คะแนนประเมนิ 4.00 

ปีกำรศึกษำ 2562 
1. เกษตรและชีวภาพ 19 18 94.74 ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 398 325 81.66 พอใช้ 
3. วิทยาการจัดการ 239 188 78.66 พอใช้ 
4. วิทยาศาสตร ์ 212 205 96.70 ดีมาก 
5. ศึกษาศาสตร ์ 121 104 85.95 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 43 32 74.42 ต้องปรับปรุง 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 1,032 872 84.50 พอใช้ 
คะแนนประเมนิ 3.00 

ที่มำ : 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2561 และประจ าป ี2562 
 2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 จากตารางที่ 32 พบว่า บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 
ในปีการศึกษา 2560 ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 71.61 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง โดยคณะที่มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี  มากที่สุด คือ 
คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศตร์ ตามล าดับ ส่วนคณะ
ศึกษาศาสตร์มีผลการประเมินผลอยู่ในอันดับสุดท้าย 
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 ในปีการศึกษา 2561 มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 89.86 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี มากที่สุด คือ คณะเกษตรและชีวภาพ และวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก ซึ่งได้ร้อยละ 100 ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินผลอยู่ใน
อันดับสุดท้าย 
 และในปีการศึกษา 2562 มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 84.50 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้ โดยคณะที่มีบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรและ
ชีวภาพ และคณะศึกษาศาสตร์ ตามล าดับ ส่วนวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีผลการประเมินผลอยู่ในอันดับ
สุดท้าย 
 
ตำรำงที่ 33 สรุปผลรวมร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยในเวลำ   
              1 ปี ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
แนวโน้มของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำ 
หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในเวลำ 1 ปี 

แนวโน้ม 
เพ่ิม – ลด 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
1. เกษตรและชีวภาพ 100.00 100.00 94.74 ลด 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 75.32 85.69 81.66 เพิ่ม 
3. วิทยาการจัดการ 72.92 88.80 78.66 ทั้งเพิ่มและ

ลด 
4. วิทยาศาสตร ์ 86.95 96.88 96.70 ทั้งเพิ่มและ

ลด 

5. ศึกษาศาสตร ์ 52.50 89.16 85.95 ทั้งเพิ่มและ
ลด 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 70.58 100.00 74.42 ทั้งเพิ่มและ
ลด 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 71.61 89.86 84.50 ทั้งเพ่ิม
และลด 

 
 จากตารางที่  33 พบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มีแนวโน้มบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
เวลา 1 ปีระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 ขึ้นลงไม่คงที่ โดยที่คณะเกษตรและชีวภาพมีแนวโน้มลดลง ส่วน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 
ขึ้นลงไม่คงท่ี 
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 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต และน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 
ตำรำงที่ 34 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
              ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวนบัณฑิตที่
จบกำรศึกษำ 

จ ำนวนบัณฑิตที่
ได้รับกำรประเมิน 

ระดับ
คะแนน 

ผลกำรประเมินผล 

ปีกำรศึกษำ 2560 
1. เกษตรและชีวภาพ 17 16 3.83 ด ี
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 716 616 4.20 ด ี
3. วิทยาการจัดการ 707 624 4.39 ด ี
4. วิทยาศาสตร ์ 395 322 4.44 ด ี
5. ศึกษาศาสตร ์ 636 440 4.48 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 35 34 4.48 ด ี

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 2,506 2,052 4.30 ดี 
คะแนนประเมนิ 4.00 

ปีกำรศึกษำ 2561 
1. เกษตรและชีวภาพ 18 15 3.97 ด ี
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 558 489 4.34 ด ี
3. วิทยาการจัดการ 758 673 4.66 ดีมาก 
4. วิทยาศาสตร ์ 408 363 4.78 ดีมาก 
5. ศึกษาศาสตร ์ 852 290 4.48 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 59 54 4.48 ด ี

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 2,653 1,884 4.45 ดี 
คะแนนประเมนิ 4.00 

ปีกำรศึกษำ 2562 
1. เกษตรและชีวภาพ 20 19 4.10 ด ี
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 474 398 4.46 ด ี
3. วิทยาการจัดการ 281 239 4.59 ดีมาก 
4. วิทยาศาสตร ์ 253 212 4.57 ดีมาก 
5. ศึกษาศาสตร ์ 222 121 4.46 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 48 48 4.48 ด ี

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 1,298 1,032 4.44 ดี 
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คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวนบัณฑิตที่
จบกำรศึกษำ 

จ ำนวนบัณฑิตที่
ได้รับกำรประเมิน 

ระดับ
คะแนน 

ผลกำรประเมินผล 

คะแนนประเมนิ 4.00 
ที่มำ : 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2561 และประจ าป ี2562 
 2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 จากตารางที่ 34 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2560 ภาพรวมมหาวิทยาลัยเท่ากับ 4.30 คะแนน มีผลประเมินอยู่ในระดับดี 
โดยคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มากที่สุด คือ 
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนคณะเกษตรและชีวภาพ มีผลการ
ประเมินอยู่ในอันดับสุดท้าย 
 ในปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ภาพรวมมหาวิทยาลัยเท่ากับ 4.45 คะแนน มีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการ ส่วนคณะเกษตรและชีวภาพ มีผลการประเมินอยู่ในอันดับสุดท้าย 
 และในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภาพรวมมหาวิทยาลัยเท่ากับ 4.44 คะแนน มีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มี
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มากที่สุด คือ คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนคณะเกษตรและชีวภาพมีผลการประเมินอยู่ในอันดับสุดท้าย 
 
ตำรำงที่ 35 สรุปผลรวมของคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ  
              ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
แนวโน้มกำรประเมินคุณภำพบณัฑิต 

ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
แนวโน้ม 
เพ่ิม – ลด 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562  
1. เกษตรและชีวภาพ 3.83 3.97 4.10 เพิ่ม 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4.20 4.34 4.46 เพิ่ม 
3. วิทยาการจัดการ 4.39 4.66 4.59 ทั้งเพิ่มและ

ลด 
4. วิทยาศาสตร ์ 4.44 4.78 4.57 ทั้งเพิ่มและ

ลด 
5. ศึกษาศาสตร ์ 4.48 4.48 4.46 ลด 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4.48 4.48 4.48 คงที ่

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 4.30 4.45 4.44 ทั้งเพิ่มและ
ลด 

 
 จากตารางที่ 35 พบว่า คณะเกษตรและชีวภาพ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวโน้ม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่าง                  
ปีการศึกษา 2560 – 2562 ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และภาพรวมมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มขึ้นลงไม่คงที ่
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 ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีสุดท้ำยที่สอบทักษะภำษำอังกฤษผ่ำน
เกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่ำ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อ ง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที ่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยน าข้อมูล
จากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน  
 

ตำรำงที่ 36 ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีสุดท้ำยที่สอบทักษะภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์  
              CEFR (B1) หรือเทียบเท่ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวนนักศึกษำ
ที่เข้ำสอบท้ังหมด 

จ ำนวนนักศึกษำท่ี
ผ่ำนเกณฑ์ CEFR 

(B1) หรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ ผลกำรประเมินผล 

1. เกษตรและชีวภาพ 10 2 20.00 พอใช้ 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 77 20 25.97 ด ี

3. วิทยาการจัดการ 158 13 8.23 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

4. วิทยาศาสตร ์ 46 6 13.04 ต้องปรับปรุง 

5. ศึกษาศาสตร ์ 30 6 20.00 พอใช้ 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 10 4 40.00 ดีมาก 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 331 51 15.41 ต้องปรับปรุง 
คะแนนประเมนิ 2.00 

ที่มำ : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 จากตารางที่ 36 พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
CEFR (B1) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 15.41 มีผลประเมินอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง โดยคณะที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) 
หรือเทียบเท่า มากที่สุด คือ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามล าดับ 
ส่วนคณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในอันดับสุดท้าย 
 

หมำยเหตุ: CEFR (B1) ย่อมาจาก The Common European Framework of Reference for Languages
คือ ข้อสอบที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ แบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ A1 – C2 ดังนี้ 
 A1: สามารถอ่านบทความสั้นๆ และพูดประโยคที่ได้เตรียมมาแล้วเท่านั้น (Beginner) 
 A2: สามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อง่ายๆ และแนะน าตัวเอง (Beginner) 
 B1: สามารถเตรียมการพูด/เขียน เกี่ยวกับหัวข้อที่ตัวเองสนใจ (Intermediate) 
 B2: สามารถท า Presentation ได้ชัดเจน และคล่องแคล่ว (Intermediate) 
 C1: สามารถวางรูปแบบ และรายงานในหัวข้อที่ท้าทาย (Advance) 
 C2: สามารถอธิบาย และอภิปรายหัวข้อต่างๆ อย่างมั่นใจ (Advance) 
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 ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีสุดท้ำยที่สอบทักษะด้ำนดิจิทัลผ่ำน
เกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการน า
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา 
การสื ่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีว ิจารณญาณ เพื ่อรู ้เท ่าทันการใช้งานและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม 
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ และสถาบัน 
 
ตำรำงที่ 37 ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีสุดท้ำยที่สอบทักษะด้ำนดิจิทัลผ่ำนเกณฑ์ที่  
               มหำวิทยำลัยก ำหนด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวนนักศึกษำ
ที่เข้ำสอบท้ังหมด 

จ ำนวนนักศึกษำที่สอบ
ทักษะด้ำนดิจิทัลผ่ำน
เกณฑ์ที่มหำวทิยำลัย

ก ำหนด 

ร้อยละ ผลกำรประเมินผล 

1. เกษตรและชีวภาพ 24 24 100.00 ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 340 198 58.24 ดีมาก 

3. วิทยาการจัดการ 80 50 62.50 ดีมาก 
4. วิทยาศาสตร ์ 237 128 54.01 ดีมาก 

5. ศึกษาศาสตร ์ 34 22 64.70 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 20 18 90.00 ดีมาก 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 735 440 59.86 ดีมำก 
คะแนนประเมนิ 5.00 

ที่มำ : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 จากตารางที่ 37 พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 59.86 มีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
โดยคณะที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
มากที่สุด คือ คณะเกษตรและชีวภาพ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และคณะศึกษาศาสตร์ ตามล าดับ 
ส่วนคณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในอันดับสุดท้าย 
 
หมำยเหตุ: ทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  คือ IC3 (Digital Literacy Certificate) 
หมายถึง การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ 
ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมส านักงานส าเร็จรูป อินเทอร์เน็ต และการ
จัดการกับระบบโครงข่ายระดับพ้ืนฐาน IC3 ก่อตั้งโดย Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับรอง
มาตรฐานกลางจาก Global Digital Literacy Council International (GDLC), American Council on 
Education's College Credit Recommendation Service (ACE credit) และ The International Society 
for Technology in Education (ISTE) 
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 ตัวชี้วัดที่ 13 จ ำนวนผลงำนของนักศึกษำ และศิษย์เก่ำที่ได้รับรำงวัล ระดับชำติ หรือนำนำชำติ 
 

 การวัดผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมให้นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มีคุณภาพตามคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยดูจากนักศึกษา และศิษย์เก่า 
ที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับสากล ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานจากคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาประเมินผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
 
ตำรำงที่ 38 จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาติ ระหว่างปี 
               การศึกษา 2560 – 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน 
จ ำนวนผลงำนของนกัศึกษำและศิษย์เก่ำที่ได้รับรำงวัล แนวโน้ม 

เพ่ิม – ลด ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
1. เกษตรและชีวภาพ 3 2 1 ลดลง 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 9 3 2 ลดลง 
3. วิทยาการจัดการ 3 14 2 ทั้งเพิ่มและลด 
4. วิทยาศาสตร ์ 22 5 9 ลดลง 
5. ศึกษาศาสตร ์ 10 7 2 ลดลง 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก - - 5 - 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 47 31 21 ลดลง 
คะแนนประเมนิ 5.00 5.00 5.00  

ระดับกำรประเมินผล ดีมำก ดีมำก ดีมำก  
ที่มำ : คณะ 

 
 จากตารางที่ 38 พบว่า ผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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 ตัวชี้วัดที่ 14  ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนต่อจ ำนวน
หลักสูตรทั้งหมด 
 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการกับการท างาน เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม 
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน 
 
ตำรำงที่ 39 ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนต่อจ ำนวนหลักสูตร  
              ทั้งหมด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 

จ ำนวนหลกัสูตรที่มี
กำรจัดกำรศึกษำ
เชิงบูรณำกำรกับ

กำรท ำงำน 

ร้อยละ ผลกำรประเมินผล 

1. เกษตรและชีวภาพ 2 1 50.00 ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 18 2 11.11 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
3. วิทยาการจัดการ 6 1 16.67 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
4. วิทยาศาสตร ์ 15 2 13.33 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
5. ศึกษาศาสตร ์ 5 2 40.00 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 ดีมาก 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 47 9 19.15 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน คะแนนประเมนิ 1.00 

ที่มำ : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 จากตารางที่ 39 พบว่า หลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ในปีการศึกษา 
2562 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 19.15 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน โดยคณะที่มรี้อยละ
ของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด มากที่สุดคือวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก และคณะเกษตรและชีวภาพ ตามล าดับ ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการ
ประเมินผลอยู่ในล าดับสุดท้าย  อย่างไรก็ดี จ านวนหลักสูตรทั้งหมดในแต่ละคณะแตกต่างกันมาก 
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สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
  
ตำรำงที่ 40 สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน ผลกำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 

3.00 พอใช้ 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.00 ดี 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่
สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า 

2.00 ต้องปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่
สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5.00 ดีมำก 

ตัวชี้วัดที่ 13 จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่าท่ีได้รับ
รางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

5.00 ดีมำก 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างานต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

1.00 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 3.33 พอใช้ 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 66.60 

 
จากตารางที่ 40 พบว่า ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 6 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ได้ระดับ

ดีมาก 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัล
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และตัวชี้วัดที่ 13 จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล 
ระดับชาติ หรือนานาชาติ มีตัวชี้วัดที่ได้ระดับดี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีตัวชี้วัดที่ได้ระดับพอใช ้
1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี  
มีตัวชี้วัดที่ได้ระดับต้องปรับปรุง 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า และมีตัวชี้วัดที่ได้ระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานต่อ
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ
พอใช้ มีคะแนนประเมินเท่ากับ 3.33 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
 

 ตัวชี้วัดที่ 15 คะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน 
 

 ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จัดท าขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และมีกระบวนการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  
 
ตำรำงที่ 41 คะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 -     
              2562 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
แนวโน้มของผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน 
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน 

4.58 คะแนน 4.62 คะแนน 4.64 คะแนน 

คะแนนประเมิน 5.00 5.00 5.00 
ผลกำรประเมินผล ดีมำก ดีมำก ดีมำก 

ที่มำ : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 จากตารางที่ 41 พบว่า มหาวิทยาลัยมีคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 เท่ากับ 4.58 คะแนน 4.62 คะแนน และ 4.64 คะแนน ซึ่งมีผลคะแนนที่มี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกปีการศึกษา 
 
 ตัวชี ้วัดที ่ 16 คะแนนผลกำรประเมินคุณธรรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 

 ระบบการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) จัดท าขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) เป็นที่ยอมรับในสังคม และ
มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น โดยน าข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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ตำรำงที่ 42 คะแนนผลกำรประเมินคุณธรรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ  
              (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
              ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

แนวโน้มของผลประเมินคุณธรรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนนิกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

ผลการประเมินคุณธรรรมและความ
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
หน่ ว ย ง านภาครั ฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

88.61 คะแนน 91.36 คะแนน 92.22 คะแนน 

คะแนนประเมิน 4.00 4.00 4.00 
ผลกำรประเมินผล ดี ดี ดี 

ที่มำ : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 จากตารางที่ 42 พบว่า มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563 เท่ากับ 88.61 คะแนน 91.36 คะแนน และ 92.22 คะแนน ซึ่งมีผลคะแนนที่มีแนวโน้มดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลประเมินอยู่ในระดับดีทุกปีงบประมาณ 
 
 ตัวชี้วัดที่ 17 คะแนนผลประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 

 การวัดผลลัพธ์ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาจากผลการส ารวจ โดยน าข้อมูลจากการเก็บแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน 
ตำรำงที่ 43 คะแนนผลประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

หน่วย : คะแนนเฉลี่ยรวม 

หน่วยงำน 
ผลรวมคะแนนประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3.53 3.66 4.11 

คะแนนประเมิน 4.00 4.00 4.00 
ผลกำรประเมินผล ดี ดี ดี 

ที่มำ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 จากตารางที่ 43 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม  
ร้อยละ 4.11  ระดับการประเมินผลอยู่ในระดับดี 
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 ตัวชี้วัดที่ 18  ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 

 การวัดผลด้านการก ากับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณ
รวม ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการบริหารงบประมาณระดับชาติ และมหาวิทยาลัย โดยน า
ข้อมูลจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณรวม ประจ าปี
งบประมาณ 
 
ตำรำงที่ 44 ร้อยละผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมภำพรวม ระหว่ำง         
              ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 
 

ปีงบประมำณ จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ เป้ำหมำย ผลต่ำง 
พ.ศ. 2561 848,045,400.00 775,523,741.86 91.45 96.00 (4.55) 
พ.ศ. 2562 785,796,400.00 710,860,472.00 90.46 96.00 (5.54) 
พ.ศ. 2563 677,090,900.00 580,602,870.63 85.75 100.00 (14.25) 

คะแนนประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4.00 
ผลกำรประเมินผล ดี 

 จากตารางที่ 44 พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ลดลง คือ ร้อยละ 91.45 ร้อยละ 90.46 และร้อยละ 85.75 
 สรุปร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เท่ากับร้อยละ 85.75 อยู่ในระดับดี มีคะแนนประเมิน 4.00 ผลประเมินภาพรวมระดับดี 
 
 ตัวชี้วัดที่ 19 ผลกำรพัฒนำบุคลำกร 
 19.1 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรด้ำนต ำแหน่งทำงวิชำกำร และคุณวุฒิปริญญำเอก ต่อ
จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรทั้งหมด 
 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถใน
ศาสตร์ทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจในการผลิตบัณฑิตการศึกษาวิจัย การบริการวิชาการ และการบูรณา
การองค์ความรู้ ดังนั้นจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยน า
ข้อมูลจากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบัน  
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 1) ด้ำนกำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ตำรำงที่ 45 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ต่อจ ำนวนบุคลำกร 
               สำยวิชำกำร ทั้งหมด ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวนอำจำรย์

ทั้งหมด 
จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมี

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ร้อยละ 

ผลกำร
ประเมินผล 

ปีกำรศึกษำ 2560 
1. เกษตรและชีวภาพ 20 5 25.00 ด ี
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 124 22 17.74 ต้องปรับปรุง 
3. วิทยาการจัดการ 82 23 28.05 ด ี
4. วิทยาศาสตร ์ 111 34 30.63 ดีมาก 
5. ศึกษาศาสตร ์ 43 13 30.23 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 14 2 14.29 ต้องปรับปรุง 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 394 99 25.13 ดี 
คะแนนประเมนิ 4 

ปีกำรศึกษำ 2561 
1. เกษตรและชีวภาพ 19 5 26.32 ด ี
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 117 31 26.50 ด ี
3. วิทยาการจัดการ 75 21 28.00 ด ี
4. วิทยาศาสตร ์ 108 35 32.41 ดีมาก 
5. ศึกษาศาสตร ์ 40 16 40.00 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 13 2 15.38 ต้องปรับปรุง 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 372 110 29.57 ดี 
คะแนนประเมนิ 4 

ปีกำรศึกษำ 2562 
1. เกษตรและชีวภาพ 19 6 31.58 ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 121 37 30.58 ดีมาก 
3. วิทยาการจัดการ 68 27 39.71 ดีมาก 
4. วิทยาศาสตร ์ 106 35 33.02 ดีมาก 
5. ศึกษาศาสตร ์ 38 19 50.00 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 14 2 14.29 ต้องปรับปรุง 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 366 126 34.43 ดีมำก 
คะแนนประเมนิ 5 

ที่มำ : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

 จากตารางที่ 45 พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560 ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 25.13 มีผลประเมินอยู่ในระดับด ี
โดยคณะที่มีบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตามล าดับ ส่วนวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีผลการประเมินอยู่ในล าดับสุดท้าย 
 ในปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 29.57 มีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีบุคลากร



104 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2563 
 

สายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มากที่สุด คือ คณะศึกษาศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ 
ส่วนวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีผลการประเมินอยู่ในล าดับสุดท้าย 
 และในปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่อจ านวนบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมด ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 34.43 มีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยคณะที่มี
บุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มากที่สุด คือคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ 
ตามล าดับ ส่วนวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีผลการประเมินอยู่ในล าดับสุดท้าย 
 
ตำรำงที่ 46  สรุปผลร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ต่อจ ำนวนบุคลำกร 
                สำยวิชำกำรทั้งหมด ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
แนวโน้มของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร แนวโน้ม 

เพ่ิม – ลด ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

1. เกษตรและชีวภาพ 25.00 26.32 31.58 เพิ่ม 

2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 17.74 26.50 30.58 เพิ่ม 

3. วิทยาการจัดการ 28.05 28.00 39.71 ลด-เพิ่ม 

4. วิทยาศาสตร ์ 30.63 32.41 33.02 เพิ่ม 

5. ศึกษาศาสตร ์ 30.23 40.00 50.00 เพิ่ม 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 14.29 15.38 14.29 เพิ่ม-ลด 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 25.13 29.57 34.43 
เพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่อง 

 

 จากตารางที่ 46 พบว่า ภาพรวมมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

 2) ด้ำนคุณวุฒิปริญญำเอก 
ตำรำงที่ 47 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอก ต่อจ ำนวนบุคลำกร 
              สำยวิชำกำรทั้งหมด ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวนอำจำรย์

ทั้งหมด 
จ ำนวนอำจำรย์ที่มี

คุณวุฒิระดับปริญญำเอก ร้อยละ 
ผลกำร

ประเมินผล 
ปีกำรศึกษำ 2560 

1. เกษตรและชีวภาพ 20 14      70.00  ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 124 26      20.97  ต้องปรับปรุง 
3. วิทยาการจัดการ 82 32      39.02  พอใช้ 
4. วิทยาศาสตร ์ 111 49      44.14  ด ี
5. ศึกษาศาสตร ์ 43 24      55.81  ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 14 3      21.43  ต้องปรับปรุง 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 394 148      37.56  พอใช้ 
คะแนนประเมนิ 3 
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คณะ/วิทยำลัย 
จ ำนวนอำจำรย์

ทั้งหมด 
จ ำนวนอำจำรย์ที่มี

คุณวุฒิระดับปริญญำเอก ร้อยละ 
ผลกำร

ประเมินผล 
ปีกำรศึกษำ 2561 

1. เกษตรและชีวภาพ 19 13      68.42  ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 117 30      25.64  ต้องปรับปรุง 
3. วิทยาการจัดการ 75 38      50.67  ดีมาก 
4. วิทยาศาสตร ์ 108 48      44.44  ด ี
5. ศึกษาศาสตร ์ 40 23      57.50  ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 13 3      23.08  ต้องปรับปรุง 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 372 155      41.67  ดี 
คะแนนประเมนิ 4 

ปีกำรศึกษำ 2562 
1. เกษตรและชีวภาพ 19 13      68.42  ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 121 39      32.23  พอใช้ 
3. วิทยาการจัดการ 68 38      55.88  ดีมาก 
4. วิทยาศาสตร ์ 106 48      45.28  ด ี
5. ศึกษาศาสตร ์ 38 22      57.89  ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 14 3      21.43  ต้องปรับปรุง 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 366 163      44.54  ดี 
คะแนนประเมนิ 4 

ที่มำ : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

 จากตารางที่ 47 พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560 ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 37.56 มีผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
โดยคณะที่มีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มากที่สุด คือ คณะเกษตรและชีวภาพ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตามล าดับ ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในล าดับสุดท้าย 
 ในปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีบุคลากรสาย
วิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มากที่สุด คือ คณะเกษตรและชีวภาพ และคณะศึกษาศาสตร์ ตามล าดับ 
ส่วนวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีผลการประเมินอยู่ในล าดับสุดท้าย 
 และในปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด ภาพรวมมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 44.54 มีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีบุคลากร
สายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มากที่สุด คณะเกษตรและชีวภาพ และคณะศึกษาศาสตร์ ตามล าดับ 
ส่วนวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีผลการประเมินอยู่ในล าดับสุดท้าย 
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ตำรำงที่ 48 สรุปผลร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ต่อจ ำนวนบุคลำกร              
              สำยวิชำกำร ทั้งหมด ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

คณะ/วิทยำลัย 
แนวโน้มของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก แนวโน้ม 

เพ่ิม – ลด 
ปีกำรศึกษำ 2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

1. เกษตรและชีวภาพ 70.00 68.42 68.42 ลดลง 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 20.97 25.64 32.23 เพิ่ม 
3. วิทยาการจัดการ 39.02 50.67 55.88 เพิ่ม 
4. วิทยาศาสตร ์ 44.14 44.44 45.28 เพิ่ม 
5. ศึกษาศาสตร ์ 55.81 57.50 57.89 เพิ่ม 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 21.43 23.08 21.43 ทั้งเพิ่มและ

ลด 
ภำพรวมมหำวิทยำลัย 37.56 41.67 44.54 เพ่ิมขึ้น

ต่อเนื่อง 
 

 จากตารางที่ 48 พบว่า ภาพรวมมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
 3) สรุปผลร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรด้ำนกำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร และคุณวุฒิ
ปริญญำเอก ต่อจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรทั้งหมด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

 3.1) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่อจ านวนบุคลกรสาย
วิชาการทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 34.43 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 3.2) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 44.54 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

 3.3) สรุปร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้านการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 39.49 อยู่ในระดับดีมาก 
มีคะแนนประเมิน 5.00 ผลประเมินภาพรวมดีมาก  
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 19.2 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรที่ได้รับกำรพัฒนำต่อจ ำนวนบุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำรทั้งหมด 
 

การวัดผลด้านการก ากับ ติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
โดยน าข้อมูลจากผลการติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสารและรายงานของหน่วยงานกองบริหารงานบุคคล 
 
ตำรำงที่ 49 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรที่ได้รับกำรพัฒนำต่อจ ำนวนบุคลำกร 
              สำยสนับสนุนวิชำกำรทั้งหมด 
 

คณะ/วิทยำลัย/
หน่วยงำน 

บุคลำกรสำยสนบัสนนุวิชำกำรทีไ่ด้รับกำรพัฒนำต่อจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนนุวิชำกำรทั้งหมด 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

จ ำนวน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนที่ 
พัฒนำ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนที่ 
พัฒนำ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนที่ 
พัฒนำ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. เกษตรและชีวภาพ 12 12 100.00 11 11 100.00 10 10 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

2. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

23 23 100.00 20 20 100.00 20 20 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

3. วิทยาการจัดการ 26 26 100.00 25 25 100.00 25 25 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

4. วิทยาศาสตร ์ 22 22 100.00 23 23 100.00 23 23 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

5. ศึกษาศาสตร ์ 20 20 100.00 17 17 100.00 17 17 100.00 
ผลประเมิน ดีมาก ผลประเมิน ดีมาก ผลประเมิน ดีมาก 

6. วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก 

23 23 100.00 18 18 100.00 17 17 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

7. ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม – ชัยนาท 

19 19 100.00 15 15 100.00 20 20 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

8. บัณฑิตวิทยาลัย 5 5 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

9. ส านักงานอธิการบด ี 132 132 100.00 127 127 100.00 119 105 88.24 
 ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดี 
10. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

42 42 100.00 37 37 100.00 37 37 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

11. ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

19 19 100.00 15 15 100.00 14 14 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

12. ส านักศลิปะและ
วัฒนธรรม 

4 4 100.00 7 7 100.00 6 6 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

13. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

11 11 100.00 13 13 100.00 10 10 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 
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คณะ/วิทยำลัย/
หน่วยงำน 

บุคลำกรสำยสนบัสนนุวิชำกำรทีไ่ด้รับกำรพัฒนำต่อจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนนุวิชำกำรทั้งหมด 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

จ ำนวน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนที่ 
พัฒนำ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนที่ 
พัฒนำ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนที่ 
พัฒนำ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

14. ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

6 6 100.00 6 6 100.00 6 6 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

15. ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

3 3 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

16. ส านักงานหมวดวิชา
การศึกษาท่ัวไป 

4 4 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

ภำพรวมมหำวิทยำลัย 371 371 100.00 344 344 100.00 334 320 95.81 
คะแนนประเมนิ 5.00 คะแนนประเมนิ 5.00 คะแนนประเมนิ 5.00 

ผลกำรประเมินผล ดีมำก ผลกำรประเมินผล ดีมำก ผลกำรประเมินผล ดีมำก 
ที่มำ : กองบริหารงานบุคคล 
  

 จากตารางที่ 49 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2563 ในภาพรวมมหาวิทยาลัย เท่ากับร้อยละ 100 ร้อยละ 100 และร้อยละ 95.81 มีผลการ
ประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก ในทุกปีงบประมาณหน่วยงานส่วนใหญ่มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
การพัฒนาครบทุกคน ยกเว้นส านักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 88.24 
 
 ตัวชี ้วัดที ่ 20 คะแนนผลกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื ่อกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
มหำวิทยำลัย 
 

 การวัดผลลัพธ์ด ้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อการบริหารจัดการและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาและบุคลากร จากผลการส ารวจ โดยน าข้อมูลจากการเก็บแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัย 
 
ตำรำงที่ 50 คะแนนผลกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย 

หน่วย : คะแนนเฉลี่ยรวม 

คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน 
ผลรวมคะแนนประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3.41 3.60 3.97 

คะแนนประเมิน 4.00 4.00 4.00 
ผลกำรประเมินผล ดี ดี ดี 

ที่มำ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 จากตารางที่ 50 พบว่า ผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนา 
มหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
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สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
  
ตำรำงที่ 51 สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
 

ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน ผลกำร
ประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ 15 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน 

5.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 16 คะแนนการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

4.00 ดี 

ตัวชี้วัดที่ 17 คะแนนผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.00 ดี 
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

4.00 ดี 

ตัวชี้วัดที่ 19 ผลการพัฒนาบุคลากร 5.00 ดีมาก 
19.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้านต าแหน่งทางวิชาการ 
และคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนสายวิชาการท้ังหมด 

5.00 ดีมาก 

19.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนา
ต่อจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด 

5.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 20 คะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย 

4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.33 ดี 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 86.60 

 
จากตารางที่ 51 พบว่า ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 6 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ได้ระดับ

ดีมาก 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 15 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และตัวชี้วัดที่ 
19 ผลการพัฒนาบุคลากร มีตัวชี้วัดที่ได้ระดับดี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 16 คะแนนการประเมินคุณธรรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
และตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและมีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่าง
เก็บข้อมูล 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 17 คะแนนผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และตัวชี้วัดที่ 20 
คะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี มีคะแนนประเมินเท่ากับ 4.33 
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บทท่ี 4 
ผลกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี คณบดี  

และหัวหน้ำหน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออย่ำงอื่นท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
 

                   การประเมินผลการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

                   ส่วนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของอธิการบดี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะทอนวิสัยทัศน์ ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
และเปาหมาย (Target) จากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และสอดคล้องกับ
นโยบายสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งพิจารณาคุณลักษณะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ( Good 
Governance) โดยก าหนดกรอบการประเมินเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารจัดการ 
2) นโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย   

                    3) ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4) คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
5) ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 
                  ส่วนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี และผู้อ านวยการศูนย์ส านัก สถาบัน หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานในลักษณะเดียวกับอธิการบดี โดยก าหนดกรอบการประเมินเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2) ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
3) คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
4) ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
5) ด้านการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ 1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี 
 

4.1.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัด 4.1.1  ผลการถ่ายทอด และก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

การถ่ายทอด และก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลยั 
พิจารณาจากการด าเนินงานของอธิการบดีในการก าหนดนโยบาย การบริหารงานตามพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ของอธิการบดี ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางที่ 52 
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ตำรำงท่ี 52 ผลกำรประเมินผลงำนของอธิกำรบดีด้ำนกำรถ่ำยทอดและก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมปรัชญำ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 

แหล่งข้อมูล  
(ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์) 

คะแนนจำกผู้ประเมิน* 
เฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

อธิการบดี 5.00 4.75 5.00 4.70 5.00 4.89 
คณบดี/ผอ.ส านัก/ศูนย์/สถาบัน(เฉลี่ย) 4.50 4.70 5.00 4.62 4.31 4.63 

คะแนนเฉลี่ย  4.76 
ผลกำรประเมินผล  ดีมำก 

* ผู้ประเมินผลคือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

จากตารางที่ 52 พบว่า อธิการบดีมีผลการประเมินผลด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแล 
ให ้ม ีการปฏิบ ัต ิตามปรัชญา ว ิส ัยทัศน ์ และพันธกิจของมหาวิทยาล ัย  ม ีคะแนนเฉลี ่ยเท ่าก ับ  4.76 
ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 

 

4.1.2 นโยบาย และมติสภามหาวิทยาลัย  

ตัวช้ีวัด 4.1.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและมติสภำมหำวิทยำลัย 

การด าเนินงานของผู ้บริหารตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย จ านวน 8 ด้าน 
พิจารณาจากรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามมติที ่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และพิจารณา  
จากบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางที่ 53 

 
ตำรำงท่ี 53  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 าเร็จที่ยั่งยืน   

ร้อยละของกำรด ำเนินงำน 100.00 
คะแนน 5 

ผลกำรประเมินผล ดีมำก 
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จากตารางที่ 53 พบว่า การด าเนินงานของผู้บริหารตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ครอบคลุมทั ้ง 8 ด้าน (จ านวนรวม 158 เรื ่อง) และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ 
ตามนโยบายและมติสภามหาว ิทยาล ัยครบทุกเรื ่อง ม ีคะแนนเท่าก ับ 5 คะแนน ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับดีมาก 
 
4.1.3  ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 4.1.3 ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
การด าเนินงานของอธิการบดี ที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ  

โดยพิจารณาจากแบบสอบถาม ที่ประเมินผลโดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัย 
ผลการประเมินผลปรากฏดังตารางที่ 54 

 

ตำรำงท่ี 54  ผลกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี  
 
 

 
 
 
 

                                *คะแนนเฉลี่ยไดจ้ากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินผลตนเอง: ผู้อื่นประเมินผล = 2 : 3) 

จากตารางที ่54 พบว่า ผลการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
อธิการบดีแบ่งเป็นสองส่วนคือ การประเมินผลตนเองและประเมินผลโดยผู้ใต้บังคับบัญชา ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29 ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 
 

4.1.4 คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 

ตัวช้ีวัด 4.1.4 คุณลักษณะของผู้บริหำรและภำวะผู้น ำ 

คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า พิจารณาจากการบริหารงานของอธิการบดี เพ่ือ
สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากแบบสอบถามที่ประเมินผล
ตนเองและประเมินผลโดยผู้บริหารระดับคณะ/ส านัก/ศูนย์ และผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน ผลการ
ประเมินผลปรากฏ ดังตารางที่ 55 

 

ตำรำงท่ี 55  ผลกำรประเมินคุณลักษณะของผู้บริหำรและภำวะผู้น ำของอธิกำรบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 *คะแนนเฉลี่ยไดจ้ากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินผลตนเอง: ผู้อื่นประเมินผล = 2 : 3) 

ผู้ประเมิน ผลกำรประเมินผล 
อธิการบดี (ประเมินผลตนเอง) 4.55 
คณบดี/ผอ./ข้าราชการ/พนักงาน 4.12 

คะแนนเฉลี่ย* 4.29 
ผลกำรประเมินผล ดี 

ผู้ประเมินผล ผลกำรประเมินผล 

อธิการบดี (ประเมินผลตนเอง) 4.67 
คณบดี/ผอ./ข้าราชการ/พนักงาน 4.16 

คะแนนเฉลี่ย* 4.36 
ผลกำรประเมินผล ดี 
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จากตารางที่ 55 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารงานและภาวะผู้น าของ
อธิการบดี ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ การประเมินผลตนเองและประเมินผลโดยผู้ใต้บังคับบัญชา ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  4.36  ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 
 

4.1.5 ด้ำนควำมสัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ตัวช้ีวัด 4.1.5 ระดับควำมสัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ระดับความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยพิจารณาจากการ
บริหารงานของอธิการบดี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณา
จากแบบสอบถามที่ประเมินผลตนเองและประเมินผลโดยคณบดี/ผอ.ศูนย์/ส านัก/สถาบัน และผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานต่าง ๆ ผลการประเมินผลปรากฏดังตารางที่ 56 
 

ตำรำงท่ี 56 ผลกำรประเมินผลระดับควำมสัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยของอธิกำรบดี  
 
 
 
 
 
 
 
                                *คะแนนเฉลี่ยไดจ้ากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินผลตนเอง: ผู้อื่นประเมินผล = 2 : 3) 
 

                    จากตารางที่ 56 พบว่า ผลการประเมินผลระดับความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ การประเมินผลตนเองและประเมินผลโดย
ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประเมินผล ผลกำรประเมินผล 

อธิการบดี (ประเมินผลตนเอง) 4.45 
คณบด/ีผอ./ข้าราชการ/พนักงาน 4.17 

คะแนนเฉลี่ย* 4.28 
ผลกำรประเมินผล ดี 
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ส่วนที่ 2  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี และผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

4.2.1 ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ตัวช้ีวัด 4.2.1  ผลกำรปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  

ผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พิจารณาจากการด าเนินงานของคณบดีและ
ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการที่ให้ไว้กับอธิการบดี ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางที่ 57 
 
ตำรำงท่ี 57  ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของคณบดีและผู้อ ำนวยกำร/

ศูนย์/ส ำนัก/สถำบัน 
 

ผู้บริหำร คะแนน ผลกำรประเมินผล 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 3.80 ดี 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 3.63 ดี 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3.93 ดี 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 4.06 ดี 

5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.46 ดี 

6. คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 3.66 ดี 

7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 3.89 ดี 
8. ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.09 ดี 

9. ผอ.ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.81 ดี 
10. ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3.78 ดี 
11. ผอ.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 4.14 ดี 
12. ผอ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 3.84 ดี 

 

จากตารางที่ 57   พบว่า การประเมินผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
คณบดี และผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน ที่พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ตามแผนปฏิบัต ิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยหัวหน้าหน่วยงานจัดท าค าร ับรอง 
ปฏิบัติราชการกับอธิการบดี ผลการปฏิบัติตามค ารับรองดังกล่าว พบว่าคณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน 
มีผลการประเมินทุกคนอยู่ในระดับดี รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 57 
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4.2.2 ด้ำนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

ตัวช้ีวัด 4.2.2 ผลกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

การด าเนินงานของคณบดี/ผอ.ศูนย์/ส านัก/สถาบัน ที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลัก          
ธรรมาภิบาล 10 ประการ โดยพิจารณาจากแบบสอบถาม ที่ประเมินผลตนเองและประเมินผลโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของตน ผลการประเมินผลปรากฏดังตารางที่ 58 
 
ตำรำงที่ 58  ผลกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของคณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำนที่   

เรียกช่ืออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
 

*คะแนนเฉลี่ยไดจ้ากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินผลตนเอง: ผู้อื่นประเมินผล = 2 : 3) 

 

 จากตารางที ่ 58 การประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี 
และผู ้อ านวยการศูนย ์/ส านัก/สถาบัน ที ่พ ิจารณาจากการตอบแบบสอบถาม ผลการประเมินผล 
จากคะแนนเฉลี่ย พบว่าคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 4 คน และระดับดี  
8 คน  รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 58 

 
 
 
 

ผู้บริหำร 

ผู้ประเมินผล 
ผลกำร

ประเมินผล ประเมินผล 
ตนเอง 

กบม./
ข้ำรำชกำร/
พนักงำน 

คะแนนเฉลี่ย* 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 4.30 4.20 4.24 ดี 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ 4.75 4.57 4.64 ดีมาก 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ             4.00 4.10 4.06 ดี 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 4.85 4.25 4.49 ดี 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.40 4.30 4.34 ดี 
6. คณบดีวิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก 4.20 4.11 4.15 ดี 
7. คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย    4.75 4.31 4.49 ดี 
8. ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 4.00 4.65 4.39 ดี 
9. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.70 4.50 4.58 ดีมาก 

10. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน 

4.70 4.40 4.52 ดีมาก 

11. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 4.80 4.45 4.59 ดีมาก 
12. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 4.00 4.44 4.26 ดี 
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4.2.3 คุณลักษณะของผู้บริหำรและภำวะผู้น ำ 

ตัวช้ีวัด 4.2.3 คุณลักษณะของผู้บริหำรและภำวะผู้น ำ 

คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า พิจารณาจากการบริหารงานของคณบดีและ
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน โดยพิจารณาจากการตอบแบบสอบถามที่ประเมินผลตนเองและ
ประเมินผลโดยผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน ผลการประเมินผลปรากฏผลดังตารางที่ 59 
 
ตำรำงท่ี 59  ผลกำรประเมินผลคุณลักษณะของผู้บริหำรและภำวะผู้น ำของคณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำน 

ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
 

*คะแนนเฉลี่ยไดจ้ากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินผลตนเอง: ผู้อื่นประเมินผล = 2 : 3) 

จากตารางที ่ 59 การประเมินผลคุณลักษณะและภาวะผู ้น าของคณบดี และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื ่ออย่างอื่นที ่มีฐานะเทียบเท่าคณะแบ่งเป็นสองส่วน คือ การประเมินผลตนเองกับ
ประเมินผลโดยผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 3 คน และระดับดี 9  คน 
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 59 

 

 

 

 

ผู้บริหำร 

ผู้ประเมินผล 
ผลกำร

ประเมินผล ประเมิน 
ผลตนเอง 

กบม./
ข้ำรำชกำร
/พนักงำน 

คะแนนเฉลี่ย* 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 4.40 4.25 4.31 ดี 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 4.50 4.65 4.59 ดีมาก 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ             4.50 4.33 4.40 ดี 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 4.90 4.27 4.52 ดีมาก 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.45 4.37 4.40 ดี 
6. คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4.00 4.40 4.24 ดี 
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    4.55 4.34 4.42 ดี 
8. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.00 4.42 4.25 ดี 
9. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.70 4.41 4.53 ดีมาก 

10. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

4.25 4.39 4.33 ดี 

11. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 4.40 4.41 4.41 ดี 
12. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 4.00 4.47 4.28 ดี 
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4.2.4 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ตัวช้ีวัด 4.2.4 ระดับผลสัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ระดับผลสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากการ 
บริหารงานของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะเทียบเท่าคณะ โดยพิจารณาจาก
การตอบแบบสอบถามที่ประเมินผลตนเองและประเมินผลโดยผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน ผลการ
ประเมินผลปรากฏดังตารางที่ 60 
 

ตำรำงท่ี 60  ผลกำรประเมินผลระดับผลสัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยของคณบดี   
               และหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
 

*คะแนนเฉลี่ยไดจ้ากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินผลตนเอง: ผู้อื่นประเมินผล = 2 : 3) 

จากตารางที ่  60 การประเมินผลระดับผลสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะแบ่งเป็นสองส่วน 
คือ การประเมินผลตนเองกับประเมินผลโดยผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก   
4 คน และระดับดี 8 คน  รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 60 

 

 

ผู้บริหำร 

ผู้ประเมินผล 
ผลกำร

ประเมินผล ประเมินผล 
ตนเอง 

กบม./
ข้ำรำชกำร/
พนักงำน 

คะแนน
เฉลี่ย* 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 4.20 4.40 4.32 ดี 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 4.50 4.57 4.54 ดีมาก 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ             4.50 4.56 4.54 ดีมาก 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 4.30 4.54 4.44 ดี 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.40 4.52 4.47 ดี 
6. คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4.35 4.38 4.37 ดี 
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    4.25 4.30 4.28 ดี 
8. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.40 4.79 4.63 ดีมาก 
9. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.37 4.62 4.52 ดีมาก 

10. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

4.28 4.29 4.29 ดี 

11. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 4.35 4.55 4.47 ดี 
12. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 4.40 4.48 4.45 ดี 
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4.2.5 ด้านการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 4.2.5 ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที ่ม ีต ่อการด า เน ินงานของหน่วยงานในด ้านต ่าง  ๆ ที ่สะท ้อนให ้เห ็นถ ึงการบร ิหารงานที ่ช ัดเจน  
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางที่ 61 
 
ตำรำงท่ี 61  ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยจ ำแนกตำมคณะและ

หน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
 

หน่วยงำน* 
จ ำนวน 

ผู้ให้ข้อมูล 
กำรจัด 

กำรศึกษำ 
กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีฯ 

เฉลี่ย 
ผลกำร 

ประเมินผล 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 28 3.75 3.50 3.63 ดี 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 96 3.72 3.48 3.60 ดี 
3. คณะวิทยาการจัดการ 323 3.76 3.60 3.68 ดี 
4. คณะศึกษาศาสตร์ 352 3.77 3.62 3.70 ดี 
5. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

200 3.88 3.68 3.78 ดี 

6. วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก 

30 3.74 3.42 3.58 ดี 

รวม 1,029 3.77 3.55 3.66 ดี 
*เฉพาะหน่วยงานที่มีนักศึกษา 

จากตารางที ่ 61 พบว ่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที ่ม ีต ่อการจ ัดการศึกษาและ 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉลี่ยแล้วทุกหน่วยงานมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี  
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ตำรำงท่ี 62  สรุปผลกำรประเมินผลคณบดี และหัวหน้ำงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ  
 

ผู้บริหำร                     
ค ำ 

รับรองฯ 
คุณลักษณะ 
ผู้บริหำรฯ 

ผลงำน 
ตำม

ภำรกิจ 

ธรรมำ 
ภิบำล 

เฉลี่ย 
ผลกำร
ประเมิน 

ผล 
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 3.80 4.31 4.32 4.24 4.17 ดี 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 3.63 4.59 4.54 4.64 4.35 ดี 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ             3.93 4.40 4.54 4.06 4.23 ดี 

4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 4.06 4.52 4.44 4.49 4.38 ดี 

5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3.46 4.40 4.47 4.34 4.17 ดี 

6. คณบดีวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก 

3.66 4.24 4.37 4.15 4.11 ดี 

7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    3.89 4.42 4.28 4.49 4.27 ดี 

8. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

4.09 4.25 4.63 4.39 4.34 ดี 

9. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.81 4.53 4.52 4.58 4.36 ดี 

10. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

3.78 4.33 4.29 4.52 4.23 ดี 

11. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.14 4.41 4.47 4.59 4.40 ดี 

12. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-
ชัยนาท 

3.84 4.28 4.45 4.26 4.21 ดี 

 

จากตารางที่ 62 พบว่า เมื่อน าผลการประเมินผลคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจากทุกตัวชี้วัดมาเฉลี่ย พบว่าคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
มีผลการประเมินผลทุกคนอยู่ในระดับดี 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจ าปี 2563  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลส าเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี และคณบดีและ  
หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานในรอบปีที่ผ่านมา 
และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การด าเนินงานใช้วิธีการวิเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยใช้แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ 
ตามวัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
5.1 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 5.1.1 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
    5.1.1.1 ผลการติดตามการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 สรุปได้ ดังนี้ 
       มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมได้  ร้อยละ  85.75  ซึ่งต่่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก่ำหนด 
(ร้อยละ 100.00) ส่วนงบประมาณแผ่นดินมีการเบิกจ่ายได้  ร้อยละ 87.90 ต่่ากว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลก่าหนด    
(ร้อยละ 100.00) ส่าหรับงบประมาณเงินรายได้   มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้เพียง  ร้อยละ 80.04  ซึ่งต่่ากว่า
เป้าหมาย (ร้อยละ 100.00) ค่อนข้างมาก   
    5.1.1.2 ผลการติดตามกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนทำง
วิชำกำร  สรุปได้ ดังนี้ 

กำรเข้ำสู่ต่ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์จำกจ่ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 369 คน มีต่ำแหน่งทำง
วิชำกำร จ่ำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15 ยังไม่มีต่ำแหน่งทำงวิชำกำร จ่ำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.85  (ตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์ประจ่ำสถำบันที่ด่ำรงต่ำแหน่งทำงวิชำกำร  
บุคลำกรสำยวิชำกำรมหำวิทยำลัยควรมีต่ำแหน่งทำงวิชำกำร ศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์                 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ร้อยละ 60 จึงควรมจี่ำนวน 222 คน)   
           5.1.1.3  ผลการตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
                             5.1.1.3.1 ผลประเมินกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ระบบควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้              
เป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ  
มหาวิทยาลัยยังมีจุดอ่อนในกิจกรรมกำรควบคุมภำยในบำงกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง เช่น กิจกรรมกำรควบคุม
กำรด่ำเนินงำนในสถำนกำรณ์ไม่ปกติ โดยสำเหตุของจุดอ่อนดังกล่ำวเกิดจำก กิจกรรมกำรควบคุมภำยในที่
มหำวิทยำลัยใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม ในกำรด่ำเนินงำนที่เปลี่ยนแปลงไป 
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กล่ำวคือ กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน เหมำะสมส่ำหรับสถำนกำรณ์ปกติ  เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
มหำวิทยำลัยต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์โรคระบำด Covid-19 จึงท่ำให้กิจกรรมกำรควบคุมที่มีเป็นจุดอ่อนจึงท่ำ
ให้กำรประเมินผลกำรด่ำเนินงำนต่ำง ๆ ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ก่ำหนด ซึ่งมหำวิทยำลัยเร่งทบทวนและได้ปรับ              
กลยุทธ์ในกำรด่ำเนินงำน ให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ รวมทั้ง  ก่ำหนดให้มีกำรก่ำกับติดตำมและ                 
กำรรำยงำนผลกำรด่ำเนินงำนเป็นระยะ ๆ เพ่ือสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวยัง
ส่งผลให้กำรพัฒนำระบบ ควบคุมภำยในของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำมี
ประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่อย่ำงไร 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานโดยให้ค านึงถึงการบริหารในสถานการณ์ 
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยครอบคลุมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การด าเนินงานของ หน่วยงาน
สนับสนุน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้มอบนโยบายการ
ด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้บริหารทุกระดับน าไปสู่การปฏิบัติโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นหลัก รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมการให้ค าปรึกษา และการพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการด าเนินงาน  โดยไม่ให้ผิด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในด้านต่างๆ ตามระเบียบที่ก าหนด  

อย่างไรก็ตาม ผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนระบบ
ควบคุมภายในที่น ามาใช้ในปัจจุบันว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ และได้มีการปรับปรุงกิจกรรมการ
ควบคุมที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน (เช่น การก ากับติดตามการปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ หรือการสอบทาน
ผลงานระหว่างกัน เป็นต้น) เพ่ือให้มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานในด้านต่างๆ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากผลการสอบทานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
5.1.1.3.2 ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

ได้มีการประชุมคณะกรรมการ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
มีการน าข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน                     
ระดับมหาวิทยาลัยผลการตรวจสอบภายในและผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ของปีที่ผ่านมาข้อมูลการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ  สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบ  
ต่อมหาวิทยาลัยมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ .ศ. 2563  
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ประเดน็ยุทธศาสตร์  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงของแผนการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562)  และรายงานผลการก ากับติดตามให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและทบทวน 
กิจกรรมการควบคุมต่างๆ และมอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งผลที่เกิดจาก            
การติดตามการด าเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน พบว่า ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย              
มีจ านวน 7 ประเด็น มีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกลดลง จ านวน 2 ประเด็น และความเสี่ยงที่เกิดจาก 



  

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2563 123 
 

ปัจจัยภายนอกที่ระดับความเสี่ยงคงเดิม มีจ านวน 2 ประเด็น ในขณะที่ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน           
มีความเสี่ยงลดลง จ านวน 2 ประเด็น และมีระดับความเสี่ยงคงเดิม จ านวน 1 ประเด็น   

 ในประเด็นของควำมเสี่ยงที่ เกิดจำกปัจจัยภำยนอกและมีระดับควำมเสี่ยงสูง คือ                     
เรื่องจ่ำนวนนักศึกษำ ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยได้มอบนโยบำยในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
มหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกลยุทธ์กำรเพ่ิมจ่ำนวนนักศึกษำใหม่ ตั้งแต่แนวทำงในปรับปรุงหลักสูตรใหม่ปี พ .ศ. 
2564 จนกระท่ังกำรรับนักศึกษำใหม่ของปีกำรศึกษำถัดไป รวมทั้งได้มอบนโยบำยให้กับคณบดีแต่ละคณะ เพ่ือ
ทบทวนแนวทำงกำรรับนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564 ด้วยเช่นกัน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่จ่ำนวน 31 หลักสูตร ซึ่งเป็นไปตำมรอบระยะเวลำของกำรปรับปรุง  และให้ทันสมัยตำม
สถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

อย่างไรก็ตามจากผลการสอบทานและการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงสะท้อนให้เห็นว่า  
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเสี่ยง เรื่อง จ านวน
นักศึกษาลดลงอย่างมากได ้
 
 5.1.1.3.3 ผลกำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยใน 
                     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในได้ด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ที่น าเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม พบว่า                  
โดยทั่วไปหน่วยงานภายในมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการด าเนินงาน  ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง     
ที่มีสาระส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้              
แต่เนื่องจำกปัจจัยต่ำง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ำจะเป็นสถำนกำรณ์โรคระบำด Covid – 19  กำรเปลี่ยนแปลง
ของ นโยบำยกำรปฏิบัติงำน กำรหมุนเวียนของบุคลำกร กำรน่ำระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรเพ่ือกำร
ตัดสินใจมำใช้ อำจท่ำให้ระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอและเหมำะสมอันจะน่ำไปสู่จุดอ่อนของ              
กำรควบคุมภำยใน นอกจากนั้น ผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดีได้มีการก ากับติดตาม และสั่งการให้ หน่วยงาน
ภายใน (เรียกว่า หน่วยรับตรวจ) มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่  ว่าเพียงพอ และเหมาะสม
หรือไม่ และให้ค านึงถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานเป็นส าคัญ 

ส าหรับการรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน การเบิกจ่าย และ  
การควบคุมสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามหาวิทยาลัยมีระบบควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ แต่ยังพบจุดอ่อนของระบบควบคุมภำยในเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืม  
และกำรควบคุมสินทรัพย์ในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) ผลกำรตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ พบว่า จ านวนลูกหนี้ค้างช าระและ            
ไม่จ่ายคืนตามก าหนดเวลามีจ านวนลดลง เนื่องจากกองคลังได้ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมบัญชีลูกหนี้ใหม่ 
โดยการก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการก ากับ ติดตามลูกหนี้เงิน
ยืม และให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติ จากการปรับปรุงดังกล่าว พบว่า ลูกหนี้
เงินยืมคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ถือปฏิบัติ ส่วนลูกหนี้ที่            
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะติดตามเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในทางปฏิบัติและ จัดท า
รายงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงทราบอย่างต่อเนื่อง  
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(2) ผลกำรตรวจสอบทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พบว่ำกำรรำยงำนในระบบสำรสนเทศ 
ยังไม่สำมำรถน่ำมำใช้ในกำรตัดสินใจในด้ำนต่ำง ๆ ได้ทันที เนื่องจำกผู้รับผิดชอบยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล              
ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดีได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตรวจสอบ และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว โดยน าส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานพัสดุกลาง ผลการติดตามจาก ผู้ตรวจสอบ
ภายใน พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินการตามค าสั่งการจากอธิการบดี โดยอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงาน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบาย เกี่ยวกับการรายงานสินทรัพย์
ทุกสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดูแลสินทรัพย์ ที่ถือปฏิบัติ  

(3) ผลกำรตรวจสอบกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ของหน่วยงำน พบว่า มหาวิทยาลัยมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส ารวจสินทรัพย์ที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ ตรวจสภาพการใช้งาน หากพบว่าสินทรัพย์ มีความช ารุด เสียหาย อายุการใช้งานนาน และไม่
สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หน่วยงานมีการรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการจ าหน่าย
สินทรัพย์ดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดภาระในการดูแล สินทรัพย์ที่ไม่สามารถน ามาใช้งานได้โดยการจ าหน่าย โอน 
หรือบริจาคแล้วแต่หน่วยงานเห็นสมควร 
 ในภำพรวมที่ผ่ำนมำยังพบว่ำหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ให้ควำมส่ำคัญกับกำร
จ่ำหน่ำยสินทรัพย์น้อยมำก จึงมีกำรพบเห็นสินทรัพย์ ที่มีสภำพช่ำรุด เสียหำย กองอยู่ทั่วไป ภำยในบริเวณ
มหำวิทยำลัย  หำกไม่มีกำรก่ำกับ ดูแล อย่ำงรัดกุม อำจท่ำให้สินทรัพย์ดังกล่ำวสูญหำยได้ ทั้งนี้  ตำมระเบียบ
วินัยของทำงรำชกำร เมื่อสินทรัพย์เกิดกำรสูญหำยจะต้องหำผู้รับผิดชอบ และต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริง ถึงแม้ว่ำสินทรัพย์นั้นจะมีรำคำเพียง 1 บำท ก็ตำม ทั้งนี้ เพ่ือให้สินทรัพย์ เกิดประโยชน์และคุ้มค่ำ
กับงบประมำณที่ได้จัดหำ หน่วยงำนควรมีกำรก่ำกับดูแล บ่ำรุงรักษำ สินทรัพย์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้อยู่ใน
สภำพที่ดีพร้อมใช้งำนได้อยู่เสมอ  
 ส่ำหรับกำรควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ บริหำรทุกระดับ                 
ควรให้ควำมส่ำคัญกับกำรจัดเก็บทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรตรวจสอบรำยงำนทรัพย์สิน                 
เป็นประจ่ำ สอบทำนขั้นตอนกำรด่ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรดูแลทรัพย์สินอย่ำงสม่่ำเสมอ แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ชุดย่อยเพ่ือเป็นคณะท่ำงำน และให้รำยงำนผลตำมกรอบที่ก่ำหนดพร้อมปัญหำและอุปสรรค รวมทั้ง ผู้บริหำร
สำมำรถน่ำผลกำรติดตำมดังกล่ำวไปใช้เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เพ่ือให้เห็นถึงควำมส่ำคัญ
และจ่ำเป็นในเรื่องของกำรควบคุมทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

(4) ผลกำรสอบทำนแผนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย พบว่า มหาวิทยาลัย มีการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และได้
ก ากับติดตามโดยการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง ผู้บริหารได้ร่วมกัน
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

ส าหรับการตรวจสอบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญกับการ
ประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน 
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง ก าหนดให้มีคู่มือการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 จากผลการตรวจสอบภายในข้างต้นสะท้อนให้ เห็นว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมได้น ารายงานผลการตรวจสอบภายในไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ รวมถึง            
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การวางแผนในการบริหารจัดการและสั่งการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และยังท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์หลักท่ีก าหนดไว้ 

(5) ผลกำรจัดกำรเรื่องกำรร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในภาพรวมของเรื่องร้องเรียนการ
จัดซื้อจัดจ้างยังไม่มีประเด็นที่ส าคัญต่อความไม่มีประสิทธิผล ของการจัดซื้อจัดจ้างที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
แต่ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นมักพบว่า หลังจากได้ผู้รับจ้างแล้ว เกิดความล่าช้าในกระบวนการต่างๆ หรือส่ง
งานไม่ทันตามงวดที่ก าหนด ในประเด็นนี้ ควรมีการปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมการด าเนินงานเพ่ือลดปัญหา
ที่เกิดขึ้น  
        (6) กำรรำยงำนกำรวิเครำะห์งบกำรเงินในมิติต่ำงๆ ควรมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
และจริงจัง เพ่ือให้ผู้บริหารน าไปใช้เป็นข้อมูล ส าหรับการตัดสินใจได้มากขึ้น 
    5.1.1.4 ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลการประเมินผล
โดยรวมอยู่ในระดับดี  มีระดับความส าเร็จ 81.80 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
      5.1.1.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มีตัวชี้วัดทั้งหมดจ านวน 5 ตัวชี้วัด ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับดีจ านวน 2 
ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ตัวชี้วัดที่ 
5 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ต่อจ านวนครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด  ระดับพอใช้จ านวน 1 
ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัย
ทั้งหมด ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 อยู่ในระดับดี มีระดับความส าเร็จ ร้อยละ 84.00 
           5.1.1.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 8 ร้อยละของนักศึกษา ค.บ.ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ท่ีหลักสูตร ค.บ.ก าหนด  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 6 ร้อยละของบัณฑิตครูที่
ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี  ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตร์ที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก มีระดับ
ความส าเร็จร้อยละ 90.00 
                       5.1.1.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มี 6  ตัวชี้วัด ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 12  ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะ
ด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตัวชี้วัด 13 จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 10  ระดับคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพอใช้ 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 9 ร้อยละบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 
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1 ปี  ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 11 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า ผลการประเมินอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 14 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด  ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตร์ที่ 3 อยู่ในระดับพอใช้  มีระดับ
ความส าเร็จร้อยละ  66.60 
         5.1.1.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มี 6 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก 2 ตัวชี้วัด คือ  ตัวชี้วัด 15  คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตัวชี้วัด 
19 ผลการพัฒนาบุคลากร19.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้านต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญา
เอก ต่อจ านวนสายวิชาการทั้งหมด 19.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาต่อ
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 4 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด 16 คะแนน
ผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัด 17 คะแนนผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตัวชี้วัด 18 
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ตัวชี้วัด 20 คะแนนผลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตร์ที่ 4 อยู่ใน
ระดับด ี มีระดับความส าเร็จร้อยละ 86.60 
 
     5.1.2 ผลการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี  คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
          ผลการประเมิน พบว่า   
       5.1.2.1 การถ่ายทอด และก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยของอธิการบดี ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
       5.1.2.2  การน านโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของอธิการบดีผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับดีมาก 
       5.1.2.3 ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
       5.1.2.4 คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาวะผู้น า ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
                     5.1.2.5 ความสัมฤทธิ์ผลของการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่
ในระดับด ี
       5.1.2.6 ผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณบดี    และหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินทุกหน่วยงานอยู่ในระดับดี  
       5.1.2.7 ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี  และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4 คณะ/หน่วยงาน 
อยู่ในระดับดี 8 คณะ/หน่วยงาน 
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       5.1.2.8 คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาวะผู้น าของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 3 คณะ/หน่วยงาน  
อยู่ในระดับดี 9 คณะ/หน่วยงาน 
       5.1.2.9 ความสัมฤทธิ์ผลของการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่
ในระดับ ดีมาก 4 คณะ/หน่วยงาน  อยู่ในระดับดี 8 คณะ/หน่วยงาน 
 
5.2 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตาม
ตามตัวชี้วัดต่าง ๆ  และผลจากการประเมินอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
 5.2.1 จุดเด่น 
  5.2.1.1 ผลงานของมหาวิทยาลัย 
         (1)  มหาวิทยาลัยมีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น มีชุมชนเป้าหมาย
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 13 ชุมชน ต่อจ านวนชุมชนเป้าหมาย 20 ชุมชน ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก 
                            (2) จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 7 ผลงาน ได้แก่ คู่มือมารยาทไทยงาม
อย่างไทย  คู่มือการปฏิบัติงานศาสนพิธี คู่มือการจัดงานพิธีท าบุญ คู่มือการจัดโต๊ะหมู่บูชา คู่มือพิธีเทศน์
มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ บทความการอนุรักษ์ท่าร าต้นแบบของชุมชน และเอกสารการแต่งกาย 4 ภาค            
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
                            (3) นักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ.
ก าหนด ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 31.18 มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก 
                            (4) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 59.86 มีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
                            (5) ผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่าที ่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาติ         
มีจ านวน 21 ผลงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
                            (6) มหาวิทยาลัยมีคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่าง
ปีการศึกษา 2560 – 2562 เท่ากับ 4.58 คะแนน 4.62 คะแนน และ 4.64 คะแนน ซึ่งมีผลคะแนนที่มีแนวโน้ม
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกปีการศึกษา 
            (7)  บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
คณะหน่วยงานต่าง ๆ รวม 16 หน่วยงานได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มากเกือบครบถ้วน    
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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   5.2.1.2  ผลงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 
      (1)  อธิการบดีมีผลงานในด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย การก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และคุณลักษณะของผู้บริหาร  ทั้งสามด้านมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก 
                         (2) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 4 คณะ/หน่วยงาน มีผลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดีมาก 
                         (3) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 3 คณะ/หน่วยงานมีผลการประเมิน
คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าอยู่ในระดับดีมาก 
          (4) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 4 คณะ/หน่วยงานมีผลการประเมิน           
การบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก 
 
 5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
   จุดที่ควรพัฒนา คือ กิจกรรมที่มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้และระดับต่ ากว่า 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลงานในปี 2563 จ านวนสี่ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน อยู่
ในระดับพอใช้และต่ ากว่า ซึ่งควรได้รับการพัฒนาดังนี้   

(1) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น มีสัดส่วนน้อย เมื่อ
เทียบกับงานวิจัยทั้งหมด  ซึ่งการวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพและน าไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ 

(2) มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย มีผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ และมีแนวโน้มลดลงจากปีการศึกษา 2561 

(3) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR 
(B1) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 มีผลประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
                      (4) หลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยมีผลประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการติดตาม  ตรวจสอบและการประเมินผล 

5.3.1  เรื่องกำรใช้จ่ำยงบประมำณ มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้  
ก. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงำน 

             (1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการควรด าเนินการตามแผนงานที่ตั้งไว้ 
            (2) หน่วยงานควรเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้  
การเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลา โดยควรมีการเร่งรัดเตรียมการในการจัดซื้อ จัดจ้างทันที่มีพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของรัฐสภา 
            (3) มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านงานวิจัย 
เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างต่ าติดต่อกันหลายปี 
 

ข. แนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ    
            (1) กองนโยบายและแผนควรลงพื้นที่เพ่ือเร่งรัดและติดตามผลการด าเนินโครงการของ
หน่วยงาน  
            (2) หน่วยงานด าเนินการเร่งรัดการด าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วขึ้น
เพ่ือให้ทันทุกรอบไตรมาส 
            (3) จัดท ารายงานการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี โดยจ าแนก 
แหล่งงบประมาณ วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณที่เพ่ิมข้ึนและลดลง เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 
            (4) ควรวิเคราะห์ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย  เพ่ือหาสาเหตุและมีมาตรการ
เร่งรัดอย่างเหมาะสม 
 

5.3.2 เรื่องกำรตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
          ก. ข้อเสนอแนะด้ำนกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  ข้อเสนอแนะด้านการสอบทานระบบควบคุมภายใน : จากภาพรวมพบว่ามหาวิทยาลัยมีการ
ด่ำเนินงำนตำมกรอบกำรควบคุมภำยในสำกลและเป็นไปตำมหลักกำรของหน่วยงำนภำครัฐ แต่มีข้อสังเกต
เกี่ยวกับกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน เนื่องจำกในปัจจุบันมหำวิทยำลัยได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อมของกำรด่ำเนินงำนภำยในอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง ผู้บริหำรได้ปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรด่ำเนินงำน
ในบำงเรื่องเพ่ือให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเพ่ือให้กำรด่ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ดังนั้น มหำวิทยำลัยควรมีกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ระบบกำรควบคุมภำยในให้กับทุกฝ่ำยเพ่ือให้มีควำมเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงและลดผลกระทบที่สร้ำง
ควำมเสียหำยต่อมหำวิทยำลัย โดยมุ่งเน้นไปท่ีกำรก่ำกับ ติดตำม โดยฝ่ำยบริหำรให้มำกยิ่งข้ึน  

ข้อเสนอแนะด้านการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีความ
เข้าใจในประเด็นความเสี่ยงร่วมกันตั้งแต่ผู้บริหารในระดับสูงจนกระทั่งระดับปฏิบัติการ รวมทั้ง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมาจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจึงท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นไปอย่างระมัดระวังและเหมาะสมแล้ว แต่ยังคงต้องค่ำนึงถึง
กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภำยในให้มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกเป็นข้อจ่ำกัดที่ส่ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
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มหำวิทยำลัย แต่เนื่องจำกปัจจัยเสี่ยงดังกล่ำวเป็นปัจจัยภำยนอก กำรบริหำรควำมเสี่ยงควรมีควำมยืดหยุ่น
และปรับเปลี่ยนได้อย่ำงทันต่อสถำนกำรณ์ หรือมหำวิทยำลัยอำจต้องท่ำควำมร่วมมือในกำรส่งหนังสือ  
เกี่ยวกับกำรให้โควตำให้กับโรงเรียนในเครือข่ำยในช่วงเทอม 1 โดยระบุจ่ำนวนที่รับ สำขำ เป็นต้น เพ่ือให้
นักเรียนมีควำมมั่นใจในกำรได้ท่ีเรียนต่อมำกยิ่งขึ้น  

 

            ข. ข้อเสนอแนะด้ำนกำรตรวจสอบภำยในของระบบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
                        มหาวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างเหมาะสม  รวมทั้ง ผู้บริหารได้น าผลการตรวจสอบภายใน 
ไปใช้ประโยชน์โดยมีการสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้น ผู้ตรวจสอบภายใน  
ยังได้ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่อธิการบดีสั่งการด้วย ในประเด็นนี้ถือว่ามหาวิทยาลัย  
มีจุดแข็งในเรื่องของการก ากับ ติดตามการด า เนินงาน แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรตรวจสอบภำยในให้ควำม 
เชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลเท่ำนั้น ดังนั้น กำรด่ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงควรยึดหลักปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ดี รวมทั้ง ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกิจกรรมกำรด่ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยต่ำง  ๆ ต้องช่วยกัน 
พิจำรณำถึงปัญหำและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนและน่ำเสนอแนวทำงแก้ไข ซึ่งจะเป็นไปตำม
หลักกำรพัฒนำคุณภำพงำนโดยรวมอย่ำงต่อเนื่อง 
 

5.3.3 เรื่องกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร                 
มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้แต่ละคณะก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการทุกคนจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพ่ือให้สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้
อย่างน้อยตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย   

(2) คณะและมหาวิทยาลัย ควรมีกลไกในการสนับสนุนและเร่งรัดการสร้างและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้เป็นไปตาม               
พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 10 และการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏจันทรเกษมอยู่ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) 

 

5.3.4 เรื่องกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องของจ ำนวนนักศึกษำ และรำยได้ของมหำวิทยำลัย         
มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 

(1) จ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ควรมีการพัฒนาหลักสูตรทั้งปกติและระยะสั้น 
รวมทั้งการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากได้อย่างเหมาะสม และ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการรับนักศึกษา การดูแลนักศึกษาระหว่างการศึกษา การสร้างภาพลักษณ์ การใช้
นวัตกรรมใหม่ การใช้เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง เป็นต้น  ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  การเพ่ิมหลักสูตร
ที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ และหลักสูตรระยะสั้น ทั้งในระบบ online และ ระบบ offline รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดให้มากขึ้น 

(2) ควรเร่งพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา ที่มุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์การท างานจริง ให้บรรลุตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตจันทรเกษม “บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา 
ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” อย่างแท้จริง  โดยการสร้างความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานธุรกิจ
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อย่างมีบูรณาการความร่วมมือตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมทักษะ                    
การประเมินผล  และการติดตามเรื่องการมีงานท า 

(3) ในภาวะวิกฤตจากโควิด – 19 ควรให้ความส าคัญกับการจัดหาทุนการศึกษา และสร้าง
กลไกให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งทุน และขจัดปัญหาอุปสรรคของการรับทุนในทุกข้ันตอน 

 

5.3.5 เรื่องกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะยำว มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
                     (1) ระบบเทคโนโลยีจะมีความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต การพัฒนา
เครือข่าย ระบบไวไฟ  (WiFi) การจัดระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมเครือข่าย และน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การให้การบริหาร การบริการ ในระบบ E- service ส่งถึงบ้าน ที่ท างานด้วยความรวดเร็ว รวมถึงการลด
กระดาษ ในงานธุรการ (Paperless System) ให้มากขึ้น  

 ทั้งนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสาร 
การจัดการเรียนการสอน  การบริหาร และการสนับสนุนการบริการ โดยเฉพาะในช่วง โควิด-19  
แพร่ระบาด ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 67.60) จึงควรวิเคราะห์
สาเหตุหรือปัจจัยอะไรที่มีผลเช่นนั้น และควรเร่งด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
                     (2) เนื่องจากโควิด-19 ยังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต การดูแลสุขภาพของบุคลากร การปรับวิธีท างาน ในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
ที่จ าเป็นที่ต้องออกแบบการบริหาร และการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้มีความสามารถฟ้ืนตัว 
(Resilience) ฉับไว (Agile) ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
                     (3) การผลิตและพัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เป็นจุดเด่นและเป้าหมายหลัก  
ที่สังคมคาดหวัง จึงควรให้ความส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์มากข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  
และค าสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั 
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1. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
ค าชี้แจง : 
1. แบบประเมินนี้จัดท าขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของหลักสูตร คณะ 
และมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 ส่วน 
2. การตอบแบบประเมิน นักศึกษาควรตอบด้วยความเป็นจริง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ใน
การปรับปรุงการให้บริการส่วนต่างๆ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนใดๆ ของนักศึกษา 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ       ชาย     หญิง 

ชั้นปี    เลือก........................................... 

สังกัดคณะ   เลือก...................................... 

สังกัดหลักสูตร  เลือก................................. 

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  
 
กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยแบ่ง
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด) 
 

ข้อ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการนักศึกษา ระดับหลักสูตร 

การให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร 
เช่น อาจารย์ผู้สอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนานักศึกษา 
การให้ค าปรึกษา เป็นต้น  

     

1.1 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
รายวิชา  

     

1.2 อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

     

1.3 อาจารย์ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนที่เหมาะสม       
1.4 อาจารย์มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ       
1.5 หลักสูตรมีระบบการรับนักศึกษาที่เหมาะสม      
1.6 หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาที่

เหมาะสม  
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ข้อ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1.7 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพและทักษะที่

จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน  
     

1.8 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการศึกษาในหลักสูตร       
1.9 ช่องทางในการให้ค าปรึกษาที่หลากหลายและเหมาะสม       
1.10 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทาง

ที่เป็นประโยชน์ในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต  
     

1.11 การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของนักศึกษา       
2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการนักศึกษา ระดับคณะ การ

ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับคณะ เช่น ช่อง
ทางการสื่อสาร การให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนจบการศึกษา เป็นต้น  

     

2.1 การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ หรือการใช้ชีวิตที่เหมาะสม       
2.2 การแจ้งข้อมูลข่าวสาร/แหล่งข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ การให้ข้อมูล

แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา/การศึกษาต่อ แก่นักศึกษาใน
คณะ  

     

2.3 ช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่หลากหลาย       
2.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาของนักศึกษามีความ

เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ  
     

2.5 อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของคณะมีความสะอาดและ
เหมาะสม  

     

3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
การให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัย เช่น ช่องทางการสื่อสาร การให้ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา เป็นต้น  

     

3.1 การให้บริการทางด้านงานส่งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัย       
3.2 การให้บริการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา       
3.3 การให้บริการห้องให้ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัย       
3.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์/แหล่งงานเต็มเวลา

นอกเวลา/การศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  

     

3.5 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย       
3.6 การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (wifi)       
3.7 การให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้       
3.8 การให้บริการระบบ MIS (เฉพาะระบบการศึกษา) ที่ใช้งานง่าย 

และตอบสนองความต้องการ  
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ข้อ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
3.9 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน       
3.10 การให้บริการของส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)       
3.11 สภาพแวดล้อมภายในอาคาร สถานที่ มีความสะอาดและ

เหมาะสม  
     

3.12 บรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารมีความสะอาด 
ปลอดภัย  

     

 
 
ตอนที่ 3 
โปรดระบุ หากท่านมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ...............................................................................  

............................................................................................................................. .......................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

148 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2563 
 

2. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัย 
 

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ส าหรับบุคลากร) 

 
ค าชี้แจง : ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีความหมายของ
ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด  
 
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
ประเด็นคุณภาพการด าเนินงาน 
เพศ      ชาย       หญิง 
อายุ      ต่ ากว่า 30 ปี    31 - 40 ปี   41 - 50 ปี    มากกว่า 50 ปี 

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก   

สังกัดหน่วยงาน   ....................................................................................................  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน     น้อยกว่า 1 ปี    1 – 3 ปี    4 – 6 ปี    

                                     7 – 9 ปี   มากกว่า 9 ปี 

การเข้าใช้งานระบบ MIS        เป็นประจ าทุกวัน     3 ครั้ง ต่อสัปดาห์   1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 

                                      1 ครั้ง ต่อเดือน     อ่ืนๆ: ระบุ ............................................... 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) 
 

ข้อ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1 ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน      

1.1 ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึง       
1.2 ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย       
1.3 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานได้       
1.4 ความทันสมัยของระบบเครือข่าย       
1.5 ระบบเครือข่ายมีความม่ันคงและปลอดภัย       
2 ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS)      

2.1 ข้อมูลมีความทันสมัย ถูกต้อง เชื่อถือได้        
2.2 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้       
2.3 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล       
2.4 สามารถเข้าถึงระบบได้สะดวก ใช้งานง่าย       

  
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2563 149 
 

ข้อ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
2.5 ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่       
3 ด้านการบริการ / เจ้าหน้าที่      

3.1 12. การตอบข้อซักถาม และให้ค าแนะน า       
3.2 13. มีกิริยา วาจาสุภาพ และยิ้มแย้ม แจ่มใส       
3.3 14. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่       
3.4 15. การเอาใจใส่ และมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)       

 
ตอนที่ 3 การให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการ  
 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ...............................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
..................................................................................................................................... .................................. 
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3. แบบสอบถามเกี่ยวกับผู้บริหาร และการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

แบบสอบถามเกี่ยวกับผู้บริหาร และการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ค าชี้แจง 
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงขอ
ความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเป็นจริง 
2. หน่วยงานผู้ตอบแบบประเมินหมายเลข 1 – 12 ให้ท่านพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
สัมฤทธิ์ผลของอธิการบดี และคณบดี หรือผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน หน่วยงานที่ท่านสังกัด ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
3. หน่วยงานผู้ตอบแบบประเมินหมายเลข 13 – 19 ให้ท่านพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
สัมฤทธิ์ผลของอธิการบดี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ตามรายการ
ในแต่ละข้อ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกประเมิน (ใช้เพื่อความชัดเจนของการประเมิน ผลการประเมินจะถูกวิเคราะห์ในภาพรวม 
ไม่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)  
หน่วยงานผู้ตอบแบบประเมิน ..................................................  

แบบสอบถามเก่ียวกับผู้บริหาร และการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประเมินคณบดี หรือผู้อ านวยการศูนย์ /ส านัก /สถาบัน หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกประเมิน (ใช้เพ่ือความชัดเจนของการประเมิน ผลการประเมินจะถูกวิเคราะห์ใน
ภาพรวม ไม่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 

ให้ท่านพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมฤทธิ์ผลของคณบดี หรือผู้อ านวยการศูนย์ /ส านัก /
สถาบัน หน่วยงานที่ท่านสังกัด ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ดังนี้ 
(1) คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ (รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม) 
(2) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ฉิมท้วม) 
(3) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ  วงศ์ทองค า) 
(4)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  สวัสดิ์นะที) 
(5) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร) 
(6) คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์  พวงนาค) 
(7) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ เจนวิถีสุข) 
(8) ผอ.ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์) 
(9) ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร) 
(10) ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก) 
(11) ผอ.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม (อาจารย์กุลชไม สืบฟัก) 
(12) ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม) 
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ให้ท่านพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมฤทธิ์ผลของผู้บริหารหน่วยงานท่าน ตามระดับคะแนน 
ดังนี้ 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด 

ข้อ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1 คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า      

1.1 น าคณะ/หน่วยงาน อย่างมีวิสัยทัศน์       
1.2 สร้างความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง       
1.3 ท าให้บุคลากรมุ่งมั่นท างาน สู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้       
1.4 สื่อสารกับบุคลากร นักศึกษา จนสร้างความผูกพันกับคณะ/

หน่วยงาน  
     

1.5 ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตของกฎระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

     

1.6 มีการประเมินผลงานของผู้บริหารและบุคลากรอย่างเที่ยงธรรม       
1.7 ปฏิบัติงานมีคุณธรรมและจริยธรรม       
1.8 ขับเคลื่อนคณะ/หน่วยงาน ให้มีส่วนร่วมในการสร้างความผาสุก

ให้สังคมโดยรวม  
     

1.9 มีบุคลิกภาพผู้น าและภาวะผู้น า       
2 ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย      

2.1  ผลการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย       
2.2  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย       
2.3  ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม       
2.4  ผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่แถลงในการสรรหา       
2.5  ผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา       
3 ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล      

3.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ  

     

3.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนว
ทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

     

3.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น 
ความไว้วางใจ  
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ข้อ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
3 ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)      

3.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้  

     

3.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้  

     

3.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ  

     

3.7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) การถ่ายโอน
อ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการ
ส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  

     

3.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

     

3.9 หลักความเสมอภาค (Equity) การได้รับการปฏิบัติและได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน  

     

3.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) การหาข้อตกลง
ทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
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ประเมินอธิการบดี (รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล) 
ให้ท่านพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมฤทธิ์ผลของอธิการบดี ตามระดับคะแนน ดังนี้  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด 

ข้อ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1 คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า      

1.1 น ามหาวิทยาลัยอย่างมีวิสัยทัศน์       
1.2 สร้างความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง       
1.3 ท าให้บุคลากรมุ่งมั่นท างาน สู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้       
1.4 สื่อสารกับบุคลากร นักศึกษา จนสร้างความผูกพันกับ

มหาวิทยาลัย  
     

1.5 ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตของกฎระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

     

1.6 มีการประเมินผลงานของผู้บริหารและบุคลากรอย่างเที่ยงธรรม       
1.7 ปฏิบัติงานมีคุณธรรมและจริยธรรม       
1.8 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมในการสร้างความผาสุกให้

สังคมโดยรวม  
     

1.9 มีบุคลิกภาพผู้น าและภาวะผู้น า       
2 ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย      

2.1 ผลการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย       
2.2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย       
2.3 ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม       
2.4 ผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่แถลงในการสรรหา       
2.5 ผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา       
3 ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล      

3.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ  

     

3.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนว
ทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

     

3.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น 
ความไว้วางใจ  
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ข้อ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
3.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้  

     

3.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้  

     

3.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ  

     

3.7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) การถ่ายโอน
อ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการ
ส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  

     

3.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

     

3.9 หลักความเสมอภาค (Equity) การได้รับการปฏิบัติและได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน  

     

3.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) การหาข้อตกลง
ทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
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ภาคผนวก ค 
การก าหนดตัวชี้วัด วิธกีารรวบรวม/แหล่งที่มาข้อมูล 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
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ครั้งที ่4(16)/2564 

เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4  
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นายวิชัย โชควิวัฒน 

ประธานกรรมการ 

 
นายวิเชียร เกตุสิงห์ 
รองประธานกรรมการ 

                  

รศ.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์       รศ.เทื้อน ทองแก้ว                 นางวรรณี ศิริมณีบุญ 

    กรรมการ    กรรมการ             กรรมการ 
 
 
 



 

176 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2563 177 
 

คณะผู้จัดท า 
 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

นายวิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการ 
นายวิเชียร เกตุสิงห์ รองประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์  กรรมการ 
นางวรรณี ศิริมณีบุญ กรรมการ 
นายบุญเกียรติ   ชีระภากร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

เลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายชวินทร์ หลานดินทองดี            ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประชุม 
นางสาวรัตนา เกล็ดพรม                  ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประชุม 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก   เทียนบูชา รองอธิการบดี 
ประธานอนุกรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

อนุกรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะวิทยาการจัดการ อนุกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ อนุกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงานและประกันคุณภาพ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

อนุกรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

อนุกรรมการ 

รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล อนุกรรมการ 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อนุกรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อนุกรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการ 
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รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ 
นางสาวจารุดา สีสังข ์ เลขานุการอนุกรรมการ 
นางสาวสุดารัตน์ จิณฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ 
นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ 
นางสาวแววตา พันธ์งาม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ 
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