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ค ำน ำ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นกลไกการบริหาร (Executive mechanisms) 
ที่ส าคัญที่จะท าให้ทราบว่าการบริหารองค์กรมีผลงาน ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
องค์กรสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ และจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ องค์กรก าลังเติบโต 
ไปตามทิศทางที่ถูกต้อง สามารถเผชิญปัญหาทั้งในปัจจุบันและควรก้าวไปในอนาคตอย่างไร องค์กรสมัยใหม่
จึงมีข้อก าหนดให้ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตราไว้ในกฎหมายหรือกฎบัตรการจัดตั้ง
องค์กรเสมอ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก็ได้ตราบทบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 49 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมก็ได้ออกข้อบังคับและด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดมาโดยต่อเนื่อง 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้พัฒนา 
ระบบการท างานมาโดยต่อเนื่องโดยก าหนดระเบียบวิธี (Methodology) และเครื่องมือเพ่ือให้สามารถ 
ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยต่างยังคงตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินของการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 
(โควิด-19) ซึ่งก่อผลกระทบถึงขั้นเกิดการพลิกผัน (Disruption) ขององค์กรต่าง ๆ จ านวนมาก ประกอบกับ
ปัญหาวิกฤตการณ์อุดมศึกษาทั่วโลกที่เกิดจากระบบการเรียนรู้ที่ถูกกระทบอย่างแรงถึงขั้นเกิดการพลิกผัน
จากเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งระบบสังคมที่ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ท าให้จ านวนนักศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับอุดมศึกษาลดลงทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมยังคงสามารถ
ประคองตัวผ่านวิกฤตการณ์มาได้ ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในปีนี้ของคณะกรรมการ
ยังคงใช้ระบบ และวิธีการเดียวกันกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการได้พยายามเปลี่ยนวิกฤต 
เป็นโอกาสจากข้อจ ากัดเรื่องการเดินทาง ท าให้กรรมการทุกคนมีเวลาเพ่ิมขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

     เชื่อว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถ 
ฟันฝ่าวิกฤตการณ์ส าคัญ ซึ่งน่าจะยังเป็นปัญหาต่อเนื่องต่อไปอีกนาน โดยเฉพาะปัญหาวิกฤตการณ์อุดมศึกษา 
หวังว่าสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะได้น ารายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา   
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยตามที่ควรต่อไป 

       คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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ราชภัฏจันทรเกษม สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2562 - 2563 

80 

ตารางที่ 27  จ านวนและร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 1 ปี 
ปีการศึกษา 2563 

81 

ตารางที่ 28  
 

จ านวนและร้อยละของนักศึกษาค.บ.ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ.ก าหนด ช่วงปีการศึกษา 2562 - 2563 

82 

ตารางที่ 29 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ         
การพัฒนาครู 

84 

ตารางที่ 30   จ านวนและร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในเวลา 1 ปี ช่วงปีการศึกษา 2561 - 2563 

85 

ตารางที่ 31 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ช่วงปีการศึกษา 2561 – 2563 

88 

ตารางที่ 32 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า ช่วงปีการศึกษา  
2562 - 2563 

90 

ตารางที่ 33 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะ
ด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ช่วงปีการศึกษา 2562 - 2563 

92 

ตารางที่ 34 จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ช่วงปีการศึกษา 2561 – 2563 

94 

ตารางที่ 35 จ านวนและร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การท างานต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด ช่วงปีการศึกษา 2562 - 2563 

95 

ตารางที่ 36 สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

97 
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ตารางที่ 37 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 
 
 

จ านวนและร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ช่วงปีการศึกษา 2561 - 2563 

 
 

หน้ำ 
 

102 

ตารางที ่38 จ านวนและร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ช่วงปีการศึกษา 2561 - 2563 

104 

ตารางที่ 39 จ านวนและร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา 
ต่อจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด 

106 

ตารางที ่40 
 

สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

109 

ตารางที่ 41 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 110 
ตารางที่ 42 
  

สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัย 
และนวัตกรรม 

111 

ตารางที่ 43 
  

สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ 

111 

ตารางที่ 44 
  

สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 4 ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

111 

ตารางที่ 45 
  

สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร
จัดการ 

112 

ตารางที่ 46 
  

สรุปผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามความสอดคล้องระหว่าง
ยุทธศาสตร์กับมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

112 

ตารางที่ 47 ผลการประเมินผลงานของอธิการบดีด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแล 
ให้มีการปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

116 

ตารางที่ 48 จ านวนและร้อยละของการด าเนินการตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย 116 
ตารางที่ 49   ผลการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี  117 
ตารางที่ 50  ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าของอธิการบดี  118 
ตารางที ่51   ผลการประเมินผลระดับความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัยของอธิการบดี  
118 

ตารางที่ 52   ผลการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี และ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

119 

ตารางที่ 53 ผลการประเมินผลคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าของคณบดี และ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

120 

ตารางที่ 54 ผลการประเมินผลระดับผลสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยของคณบดี  และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

121 
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ตารางที่ 55 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 
 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจ าแนก
ตามคณะและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 
 

หน้ำ 
 

122 

ตารางที่ 56 สรุปผลการประเมินผลคณบดี และหัวหน้างานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

122 
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สำรบัญภำพ 
  หน้ำ 

 
ภาพที่ 2.1   ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 

(งบรายจ่ายภาพรวม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
35 

ภาพที่ 2.2  
  

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
(งบรายจ่ายประจ า) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

35 

ภาพที่ 2.3   ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
(งบรายจ่ายลงทุน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

36 

ภาพที่ 2.4 
   

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบรายจ่ายภาพรวม) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

37 

ภาพที่ 2.5 
   

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบรายจ่ายลงทุน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

38 

ภาพที่ 2.6   
 

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบรายจ่ายประจ า) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

38 

ภาพที่ 2.7 
   

ร้อยละการใช้จ่ ายงบประมาณเงินรายได้  (งบรายจ่ ายภาพรวม) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

40 

ภาพที่ 2.8 
   

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ (งบรายจ่ายลงทุน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

40 

ภาพที่ 2.9 
   

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ (งบรายจ่ายประจ า) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

41 

ภาพที่ 2.10 
   

การเปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่ ายงบประมาณรวมระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

42 

ภาพที่ 2.11 
   

แนวโน้มร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

47 

ภาพที่ 2.12 
   

แนวโน้มร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
จ าแนกตามคณะ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

48 

ภาพที่ 2.13 การเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 56 
ภาพที่ 2.14 การเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 - 2564 57 
ภาพที่ 3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

เปรียบเทียบปีการศึกษา  2562 กับ 2563 
70 

ภาพที่ 3.2 
   

ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น ต่อจ านวน
ผลงานวิจัยทั้งหมด ช่วงปีการศึกษา 2561 – 2563 

73 

ภาพที่ 3.3 
   

ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวน 
ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา  2562 – 2563 

75 
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ภาพที่ 3.4 
 
 
ภาพที่ 3.5  
  

สำรบัญภำพ (ต่อ) 
 
 
ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ต่อจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สามารถสอบบรรจุ ผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ภายในเวลา 1 ปี เปรียบเทียบช่วงปีการศึกษา 2562 กับ 2563 

 
หน้ำ 

 
78 

 
 

81 

ภาพที่ 3.6   ร้อยละของข้อมูลนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษ 
ผ่านเกณฑ์ท่ีหลักสูตร ค.บ.ก าหนด เปรียบเทียบช่วงปีการศึกษา 2562 กับ 2563 

83 

ภาพที่ 3.7   ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในเวลา 1 ปี ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2563 

87 

ภาพที่ 3.8   ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2563 

89 

ภาพที่ 3.9 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษ 
ผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า เปรียบเทียบช่วงปีการศึกษา 2562 กับ 2563 

91 

ภาพที่ 3.10   ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัล 
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เปรียบเทียบช่วงปีการศึกษา 2562  
กับ 2563 

93 

ภาพที่ 3.11   ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด เปรียบเทียบช่วงปีการศึกษา 2562 กับ 2563 

96 

ภาพที่ 3.12   คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ช่วงปี
การศึกษา 2561 - 2563 

98 

ภาพที่ 3.13 คะแนนผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่ วยงานภาครั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

99 

ภาพที่ 3.14   คะแนนผลประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในช่วงปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

100 

ภาพที่ 3.15   ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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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 และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าว ตามความในมาตรา 50 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย 
ซึ่งครอบคลุมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี รวมทั้ง 
การประเมินผลงานของคณบดี  และหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่าง อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ตามรายละเอียดในพระราชบัญญัติดังกล่าว หมวด 2 การด าเนินการตามความในมาตรา 39  การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี  และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
เทียบเท่าคณะ  โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นระบบ 
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุในข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
และข้อ 6 ระบุให้คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  

  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่  1 2/2562 
เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการฯ ได้ เสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2564 และผ่านความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  5/2564 เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2564 และแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน 
และจัดท าเป็นรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564  
เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้งนี้ ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นข้อมูล  เชิงสารสนเทศที่ส าคัญในการประเมิน
สถานภาพของมหาวิทยาลัย จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ท าให้ทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือผู้บริหารและหน่วยงานสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนการด าเนินงาน และ  
เป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อไป  
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2. วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน
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ใช้วิธีการและเครื่องมือส าหรับการรวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 2.1 รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการด าเนินงานต่าง  ๆ ในด้านประสิทธิผลของ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผลการติดตามการวิจัย 
การสร้างผลงานทางวิชาการ ผลการติดตามการจัดการศึกษา ผลการติดตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และรายละเอียดการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลที่ก าหนด 

2.2 รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานการตรวจสอบภายใน (การเงินและบัญชี) 
รายงานการตรวจสอบการจัดการทรัพย์สิน รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย 
วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง ๆ รายงานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายนอก 

2.3 สัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ 
ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
และการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน  และวิธีการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

2.4 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร ภาวะผู้น า 
และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจากผู้บริหาร ประกอบด้วยอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามจากการประเมินผลตนเอง 
ของผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมปฏิบัติงาน จ านวน 340 คน 

2.5 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ หรือเจ้าหน้า
ที่ ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System : MIS) จากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยที่สุ่มตัวอย่าง จ านวน 309 คน 

2.6 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหาร
จัดการ และการให้บริการ ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน 
(การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) และด้านการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย (การให้บริการด้านวิชาการ การให้บริการทั่วไป การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
จากนักศึกษาที่สุ่มตัวอย่างในคณะต่าง ๆ จ านวน 1,041 คน 

3. ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย
3.1 ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

3.1.1 ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในด้ำนประสิทธิผลของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
พบว่า มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 เท่ากับ ร้อยละ 100 โดยมี  
ผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ภาพรวมได้ร้อยละ 91.51 ต่ ากว่าเป้าหมาย             
ที่ก าหนด ส่วนงบประมาณแผ่นดินมีการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 96.82 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนด 
ส าหรับงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 76.06 ต่ ากว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก 
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 3.1.2 ผลกำรติดตำมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  พบว่า มหาวิทยาลัย 
มีเป้าหมายการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
ของบุคลากรสายวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 60 (จ านวน 192 คน) ของจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการ โดยมีผลการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์จากจ านวนอาจารย์  
ทั้งหมด 319 คน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 ต่ ากว่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด และยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70 และต้องเร่งรัดเพ่ิมอีก
อย่างน้อย 73 คน 

  3.1.3 ผลกำรติดตำมกำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยรวมทั้งสิ้น จ านวน 82 โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ใช้ไปร้อยละ 83.74 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

 3.1.4 ผลกำรติดตำมกำรจัดกำรกำรศึกษำ  พบว่า ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัย 
มีหลักสูตรทั้งหมด จ านวน 58 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งสิ้น 9,110 คน แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
จ านวน 7,745 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.02 และภาคนอกเวลาราชการ จ านวน 1,365 คน คิดเป็นร้อยละ 14.98 
มีนักศึกษาเข้าใหม่ จ านวน 2,754  คน ปีการศึกษา 2563 มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1,620 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 1,287 คน คิดเป็นร้อยละ 79.44 และภาคนอกเวลาราชการ จ านวน 333 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.56 บัณฑิตที่มีงานท าทั้งสิ้น 875 คน คิดเป็นร้อยละ 67.88 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ทั้งหมด มีบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท าทั้งสิ้น 414 คน คิดเป็นร้อยละ 32.12 ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
และบัณฑิตมีผลประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ( TQF) ที่ประเมิน 
โดยผู้ใช้บัณฑิต คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.52 คะแนน 

 3.1.5 ผลกำรติดตำมโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น พบว่า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนา 
ทั้งสิ้น จ านวน 36,216,800.00 บาท ใช้ไป จ านวน 27,309,212.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.40 คงเหลือ 
จ านวน 8,907,587.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.60 

 3.1.6 ผลกำรด ำเนินงำนรับมือสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด–19 พบว่า 
มหาวิทยาลัยมีมาตรการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 แบ่งเป็น 3 ด้าน 
คือ ด้านที่ 1 การแก้ปัญหาจากผลกระทบ ด้านที่ 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น และด้านที่ 3 
การขับเคลื่อนวิศวกรสังคม 

3.2  ผลกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
3.2.1 กำรตรวจสอบภำยใน 

 3.2.1.1 ผลประเมินกำรควบคุมภำยใน   ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน พบว่า มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน  
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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 อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังมีความเสี่ยงและได้ก าหนดให้มี  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป โดยสรุปได้ดังนี้ 
 (1)  ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  (1.1) ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่น ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 (1.2) บัณฑิตครูที่สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนมีจ านวนน้อย 
 (1.3) จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
 (2)  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 (2.1) ก าหนดรูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม 
 (2.2) พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้บัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มากยิ่งข้ึน 
                  3.2.1.2 ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 พบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ได้มีการประชุมคณะกรรมการ  
และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง มีการน าข้อสังเกตจาก  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  
ผลการตรวจสอบภายในและผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา  
ข้อมูลการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ  สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  
มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละประเด็นความเสี่ยงของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  และรายงานผลการก ากับติดตามให้กับ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและทบทวนกิจกรรมการควบคุมต่าง  ๆ และมอบนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งผลที่เกิดจากการติดตามการด าเนินงานแผนการบริหาร  
ความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน พบว่า ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ  มีจ านวน 8 ประเด็น มีความเสี่ยงที่ มี 
ระดับความเสี่ยงลดลง จ านวน 4 ประเด็น ดังนี้ (1) ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด  (2) การเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลไม่เป็นไปตามแผน  (3) การสอบ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า 
มาตรฐานสากลอื่น ๆ   (4) จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา  และความเสี่ยงที่ มีระดับ 
ความเสี่ยงคงเดิม มีจ านวน 4 ประเด็น ดังนี้   (1) ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  (2) การด าเนินโครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่นไม่บรรลุตามเป้าหมาย   
(3) บัณฑิตครูที่สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  (4) ความเสียหายของข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญหากเกิดเหตุสุดวิสัย   
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อย่างไรก็ตามจากผลการสอบทานและการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง
สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
               3.2.1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในได้ด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ที่น าเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม พบว่า โดยทั่วไปหน่วยงานภายในมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมกับการด าเนินงาน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ แต่เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป  
ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการปฏิบัติงาน  
การหมุนเวียนของบุคลากร การน าระบบสารสนเทศในการบริหารเพ่ือการตัดสินใจมาใช้อาจท าให้  
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอและเหมาะสมอันจะน าไปสู่จุดอ่อนของการควบคุมภายใน  
นอกจากนั้น ผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดีได้มีการก ากับติดตาม และสั่งการให้หน่วยงานภายใน  
(เรียกว่า หน่วยรับตรวจ) มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่  
และให้ค านึงถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานเป็นส าคัญ 

ส าหรับการรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน  
การเบิกจ่าย และการควบคุมสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มหาวิทยาลัย 
มีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ แต่ยังคงพบจุดอ่อนของระบบควบคุมภายใน
เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืม และการควบคุมสินทรัพย์ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  3.2.1.4 ผลกำรสอบทำนแผนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย พบว่า 
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ของมหาวิทยาลัย และได้ก ากับ ติดตามโดยการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และมอบหมาย 
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

  3.2.1.5 กำรตรวจสอบด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่ งใส  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
มาตรการป้องกันการรับสินบน การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวมทั้งก าหนดให้มีคู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

3.2.1.6 ผลกำรจัดกำรเรื่องกำรร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในภาพรวมของ 
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่มีประเด็นที่ส าคัญต่อความไม่มีประสิทธิผลของการจัดซื้อจัดจ้าง  
ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ แต่ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น พบว่า หลังจากได้ผู้รับจ้างแล้วเกิดความล่าช้า 
ในกระบวนการต่าง ๆ หรือส่งงานไม่ทันตามงวดที่ก าหนด ในประเด็นนี้ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม                          
การด าเนินงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดข้ึน  
 
 
 



18  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564 

 

              3.2.2 กำรตรวจสอบภำยนอก  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสถานะทางการเงินในภาพรวม ดังนี้  

(1) อัตรำส่วนวิเครำะห์สภำพคล่องทำงกำรเงิน  
1.1 อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สินทรัพย์หมุนเวียน : 

หนี้สินหมุนเวียน  คิดเป็นอัตราส่วน = 11 : 1 (สินทรัพย์หมุนเวียน 1,729,879,220.17 \ บาท : หนี้สิน
หมุนเวียน 146,216,819.43 บาท) แสดงว่าความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้นของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏจันทรเกษมมีความคล่องตัวมาก โดยทั่วไปอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 2 : 1 ถือว่าเหมาะสม 
                                    1.2 อัตรำส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) (สินทรัพย์หมุนเวียน – 
สินค้าคงเหลือ) : หนี้สินหมุนเวียน คิดเป็นอัตราส่วน = 11 : 1 (สินทรัพย์หมุนเวียน 1,729,879,220.17 บาท     
หัก สินค้าคงเหลือ 5,361,472.50 บาท = 1,724,517,747.67 บาท) : หนี้สินหมุนเวียน 146,216,819.43 บาท) 
แสดงว่าความสามารถในการช าระหนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีความคล่องตัวสูง โดยปกติ
อัตราส่วน 1 : 1 ถือว่าเหมาะสม  

          (2)  อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน  
                อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม  (Debt Ratio) หนี้สินรวม : 

สินทรัพย์ รวม  คิด เป็น อัตราส่ วน = 0.09 : 1 (หนี้ สิ นรวม  311,755,119.78  บาท : สินทรัพย์ รวม 
3,526,253,830.96 บาท) แสดงว่าการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีความเสี่ยงต่ า              มี
ความสามารถในการช าระหนีสู้ง มีภาระหนี้สินต่ า  

          (3)  ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน  
                                    ร้อยละของรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายรวม – ค่าเสื่อมราคาและค่า
ตัดจ าหน่าย) คิดเป็นร้อยละ 16 (รายได้ 852,981,523.36 บาท สูงกว่าค่าใช้จ่าย 716,828,251.47 บาท จ านวน 
136,153,271.89 บาท) (ค่าใช้จ่ายรวม 789,696,020.43 บาท – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
72,867,768.96 บาท) แสดงว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลการด าเนินงานทางการเงินเกินดุล                   
โดยค่าใช้จ่ายครั้งนี้ไมน่ ารายการค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินมารวมค านวณ 
 

  3.3 ผลกำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เป็นการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ผลการประเมินผล
ดีมาก ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 92.17 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ (1) ผลการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ที่ได้ระดับดีมาก 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
คะแนนเฉลี่ย 4.60 ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 92.00 และยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 100.00 มียุทธศาสตร์ที่ได้ระดับดี 2 ยุทธศาสตร์  
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.50 ระดับความส าเร็จเท่ากับ  
ร้อยละ 90.00   และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.33 ระดับความส าเร็จ
เท่ากับ ร้อยละ 86.67 และส่วนที่ (2) ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษาที่ได้
ระดับดีมาก 3 มาตรฐานการศึกษา คือ มาตรฐานการศึกษาที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน คะแนนเฉลี่ย 4.60 ระดับ
ความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 92.00 มาตรฐานการศึกษาที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับ
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ความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 100.00 และมาตรฐานการศึกษาที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 100.00  มีมาตรฐานการศึกษาที่ได้ 
ระดับดี 2 มาตรฐานการศึกษา คือ มาตรฐานการศึกษาที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม คะแนนเฉลี่ย 4.00 
ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 80.00 และมาตรฐานการศึกษาที่  5 ด้านการบริหารจัดการ  
คะแนนเฉลี่ย 4.33 ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 86.67 

สรุปผลการวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมา พบว่า มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนลดลง 
อย่างต่อเนื่อง 2 ตัวชี้วัด คือ “ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด” เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถลงชุมชนได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และ“ตัวชี้วัดที่  9 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรี 
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี ” เนื่องจากระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 
มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการบางราย 
ไม่มีนโยบายรับพนักงานใหม่ และสถานประกอบการบางประเภทไม่สามารถเปิดกิจการได้อย่างปกติ 

 
3.4 ผลกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี คณบดี  และหัวหน้ำหน่วยงำน 

ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี พบว่ำ 
(1) ด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
(2) การด าเนินงานน านโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของอธิการบดี                          

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
(3) ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ผลการประเมิน 

อยู่ในระดับด ี
(4) คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ผลการประเมิน 

อยู่ในระดับด ี
(5) ความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.19                          

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนของคณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน  

ที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พบว่ำ 
(1) ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 3 คณะ/ 
หน่วยงาน ได้แก่ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 9 คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ คณบดี
คณะเกษตรและชีวภาพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท  
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(2) คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4 คณะ/
หน่วยงาน ได้แก่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลการประเมินอยู่ ในระดับดี  8 คณะ/หน่วยงาน ได้แก่  คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท  

(3) ความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการประเมิ น 
อยู่ในระดับดีมาก 1 คณะ/หน่วยงาน คือ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ใน 
ระดับดี 11 คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดี  
คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อ านวยการ 
ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท  
 

3.5  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 

  จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
จันทรเกษม ตามตัวชี้วัดต่าง ๆ และผลจากการประเมินอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานที่มี 
ฐานะเทียบเท่าคณะ พบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
       3.5.1  จุดเด่น 
             3.5.1.1 ผลงำนของมหำวิทยำลัย 
                        (1) มหาวิทยาลัยมีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น  
มีชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 13 ชุมชน ต่อจ านวนชุมชนเป้าหมาย  21 ชุมชน 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 (2) จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 10 ผลงาน ได้แก่ คู่มือ 
การปฏิบัติงาน ศาสนพิธี องค์ความรู้ “ลานธรรมจันทรเกษม” “มหกรรมส้มต าบันลือโลก” “ถนนวัฒนธรรม
จันทรเกษม” “ศิลปหัตถกรรมหนังตะลุง” “ศิลปหัตถกรรมกระจกจืน กระจกเกรียบ” “การช่างฝีมือ 
เครื่องถม คร่ าโบราณ” “การช่างฝีมือคนโทน้ า” “การช่างฝีมือแทงหยวก” และ“งานศิลปะลายก ามะลอ” 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
                                        (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 110.32 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก โดยคณะที่มี 
การตั้งเป้าหมายมีเพียง 3 คณะ และทุกคณะมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
                                        (4) บัณฑิตครูที่สามารถสอบบรรจุได้ภายในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
58.62 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
                                        (5) บัณฑิตครูที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ ภายใน 1 ปี ในปีการศึกษา 
2563 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 97.90 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
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 (6) นักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ที่หลักสูตร ค.บ.ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 52.03 ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 

(7) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.52 คะแนน มีผลประเมินผล 
อยู่ในระดับดีมาก 

(8) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า เท่ากับร้อยละ 53.10 มีผลประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 

(9) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัล
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีการศึกษา 2563 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 62.26 มีผลประเมินผล 
อยู่ในระดับดีมาก 

 (10) ผลงานของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ มีจ านวน 21 ผลงาน ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 

 (11) มหาวิทยาลัยมีคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 เท่ากับ 4.62 คะแนน 4.64 คะแนน และ 4.62 คะแนน 
มีผลประเมินผลอยู่ในระดับดีมากทุกปีการศึกษา  

 (12) บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัต ิ
หน้าที่อยู่ในคณะหน่วยงานต่าง ๆ รวม 16 หน่วยงานได้รับการพัฒนาบุคลากรมากเกือบครบถ้วน 
ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 

3.5.1.2  ผลงำนของอธิกำรบดี คณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน 
ที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 

(1) อธิการบดีมีผลงานในด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแลให้ปฏิบัติตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย การก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและ 
มติสภามหาวิทยาลัย ทั้งสองด้านมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 

(2) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 3 คณะ/หน่วยงาน 
มีผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

(3) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 4 คณะ/หน่วยงาน 
มีผลการประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

(4) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 1 คณะ/หน่วยงาน 
มีผลการประเมินการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก คือ ผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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           3.5.2  จุดที่ควรพัฒนำ 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลงานในปี 2564 จ านวนหนึ่งตัวชี้วัดที่มี 
ผลการประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้และต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งควรได้รับการพัฒนาดังนี้ 
              มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา  
1 ปี ภาพรวมมหาวิทยาลัย มีผลประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้ และมีแนวโน้มลดลงจากปีการศึกษา  
2561 - 2563 
 
4. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำม ตรวจสอบและกำรประเมินผล 
  4.1  เรื่องกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
                    ก.  ข้อเสนอแนะ   
        (1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการควรด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และเร่งรัด
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้การเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลา   
โดยมีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้าง และด าเนินการได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายผ่านการพิจารณาของรัฐสภา 
                       (2) แม้ว่าจะมีการปรับปรุงการบริหารงบประมาณวิจัย ซึ่งค่อนข้างต่ ามาทุกปี  
แม้แต่ในปีงบประมาณที่ผ่านมาก็ยังมีการเบิกจ่ายอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า จึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณด้านงานวิจัยอย่างจริงจัง 
 ข. แนวทำงกำรแก้ไขกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
                      (1) กองนโยบายและแผนควรก ากับ ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม และเร่งรัดผลการด าเนิน
โครงการของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามโครงการและแผนงาน 
                        (2) ทุกหน่วยงานควรด าเนินการเร่งรัดการด าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้เร็วขึ้นเพ่ือให้ทันทุกรอบไตรมาส 
                        (3) ทุกหน่วยงานควรจัดท ารายงานการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง  
3 ปี โดยจ าแนกแหล่งงบประมาณ วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นและลดลงของแต่ละหน่วยงาน 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                       (4) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยในแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือหาสาเหตุและมีมาตรการแก้ไข อาจจัดกลุ่มหน่วยงานที่ท าได้เร็วตามเป้าหมายหรือดีกว่า   
กลุ่มท่ีค่อนข้างล่าช้า และกลุ่มที่ช้าที่สุด เพ่ือเร่งรัดได้ตามสภาพความเป็นจริง 
 
 4.2  เรื่องกำรสอบทำน มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
                    ก.  ข้อเสนอแนะ 
    (1) ด้านการสอบทานระบบควบคุมภายใน  จากภาพรวมพบว่ามหาวิทยาลัย 
มีการด าเนินงานตามกรอบการควบคุมภายในสากล และเป็นไปตามหลักการของหน่วยงานภาครัฐ   
แต่มีข้อสัง เกตเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัย 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหารได้ปรับเปลี่ยน
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นโยบายการด าเนินงานในบางเรื่องเพ่ือให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น  หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบควรปรับตัวโดยเร็ว เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  นอกจากนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้กับทุกฝ่ายเข้าใจ  เ พ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง  
และลดผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย และควรเน้นไปที่การก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง  
ให้มากยิ่งขึ้น 
                     (2) ด้านการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยง ที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาจากบุคลากรฝ่ายต่าง  ๆ ของมหาวิทยาลัย  
และมีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ เป็นไปอย่างระมัดระวังและเหมาะสม   
แต่มีข้อสังเกต คือ ต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอน การบริหารความเสี่ยงควรมีความยืดหยุ่น ปรับตัว  
และเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันต่อสถานการณ์ (resilience) อย่างฉับไว 
                    ข. แนวทำงแก้ไข 
     มหาวิทยาลัยต้องมีระบบและกลไกที่ดี ในการตรวจระบบการควบคุมภายในและ 
การบริหารความเสี่ยงให้เชื่อมโยงระบบกัน โดยควรจัดท าเป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติให้ทันสมัยจัดให้มี 
การให้ความรู้ และจัดอบรมบุคคลที่รับผิดชอบที่อาจจัดเป็นคู่ เช่น งานหนึ่งรับผิดชอบ 2 คน เพ่ือว่า 
ถ้าคนหนึ่งไม่อยู่ คนที่เหลือจะท าแทนได้ทันที 
 
               4.3 เรื่องกำรตรวจสอบภำยในของระบบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย มีข้อเสนอแนะ
และแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
                    ก.  ข้อเสนอแนะ 
                        (1) การตรวจสอบภายใน เป็นงานที่ช่วย ให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานได้ถูกต้อง  
ตามกฏ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ จึงควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
โดยทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะๆ เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน  
และน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัย 
   (2) ผู้ตรวจสอบภายในควรก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ที่ผู้บริหาร สั่ งการหรือมอบหมาย  และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบไปปรับปรุง  
โดยยึดหลักการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้เป็นไปตามระเบียบ และการให้บริการที่รวดเร็ว 
                    ข.  แนวทำงแก้ไข 
     ผู้ตรวจสอบภายในต้องท างานด้วยความรวดเร็ว เมื่อพบปัญหาก็ต้องรีบน าเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือลดความเสี่ยง และต้องช่วยกันพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและ 
น าเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการความถูกต้องและพัฒนาคุณภาพงานโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 
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                4.4 เรื่องกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรสร้ำงผลงำนทำง
วิชำกำร มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
                     ก. ข้อเสนอแนะ 
      (1) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นทุกปี   
โดยในปี งบประมาณ 2564 มีต าแหน่งทางวิชาการ รวมทุกคณะ จ านวน 119 คน จากจ านวนบุคลากร  
สายวิชาการ 319 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 อยู่ระหว่างกระบวนการด าเนินการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 
ยังไม่ด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28 จึงควรมีกลไกขับเคลื่อน
ระดับคณะและหลักสูตร โดยอาจจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ของแต่ละคณะ หรือหลักสูตร เป็นรายบุคคลโดยก าหนดเวลาที่แน่นอนของแต่ละคน ทั้งนี้ อาจมอบ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ก ากับหลักที่ส าคัญในระดับมหาวิทยาลัย 
 (2) การวิจัยและนวัตกรรม เป็นพันธกิจหลักและส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา 
ส านักวิจัยและพัฒนา ต้องเร่งด าเนินงาน เช่น การสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ 
การจัดท าโครงการชุดวิจัย ชุดใหญ่ โดยเฉพาะชุดวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและสังคม  
ไว้ล่วงหน้า และทยอยของบประมาณเป็นระยะ ๆ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยและ
นวัตกรรม 
    (3) คณะและมหาวิทยาลัย ควรมีกลไกในการสนับสนุนและเร่งรัดการสร้างและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากร เพ่ือให้เป็นไปตามพระราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางจัดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งอยู่ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการ 
ของประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
                    ข.  แนวทำงแก้ไข 
      จัดท าตารางเสนอให้เห็นแผนการพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การวิจัย 
และนวัตกรรม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แยกเป็นรายคณะ รายหลักสูตร และเป็นภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดระยะเวลาและมีการก ากับติดตาม ตามแผนที่ก าหนด และมีระบบบริหาร
สนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
 
 4.5 เรื่องกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องของจ ำนวนนักศึกษำ และรำยได้ของมหำวิทยำลัย  มี
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
                     ก.  ข้อเสนอแนะ 
       (1) จากจ านวนนักศึกษาทีล่ดลงอย่างต่อเนื่องหลายปี แต่ในปี พ.ศ 2564 มหาวิทยาลัย
มีการปรับกลยุทธ์การรับนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นจากปีที่แล้ว อย่างไรก็ดีจากจ านวน
นักศึกษาที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในภาพรวมลดลง  ส่งผลกระทบต่อระบบงบประมาณ จึงควร 
มีการวิเคราะห์แนวโน้มจ านวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยทั้งระบบในระยะ 10 ปีข้างหน้า  
โดยค านึงถึงประชากรที่ลดลงในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าด้วย จ านวนนักศึกษา จ านวนอาจารย์   
จ านวนหลักสูตร ทั้งภาคปกติและระยะสั้น ควรเป็นอย่างไร เช่น การเพ่ิมหลักสูตรที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
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การเรียนการสอนแบบใหม่ และเพ่ิมยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ในการบริหาร การรับนักศึกษา การดูแลนักศึกษา
ระหว่างการศึกษาอย่างใกล้ชิด เป็นต้น เช่นเดียวกันในปีที่ผ่ านมาได้มีการพัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์ 
เชิงการตลาดกว้างขวางมากขึ้น แต่ยังต้องด าเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
      (2) ควรมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์
การท างานจริงให้ต่อเนื่อง และเพ่ิมอัตราผลการการสอบของนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายในการสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ.ก าหนด แม้ว่าในปีการศึกษา 2563 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 52.03 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัล  
ผ่านเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีการศึกษา 2563 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 62.26 มีผลประเมิน 
อยู่ในระดับ ดีมากก็ตาม ก็ถือว่ายังเป็นเป้าหมายที่ยังไม่สูง จึงต้องยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น เพราะทักษะ 
ทั้งสองเป็นที่ต้องการของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
  (3) ในภาวะวิกฤตจากโควิด–19 ควรเพ่ิมทุนการศึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด  
ให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งทุน และขจัดปัญหาอุปสรรคของการรับทุนในทุกข้ันตอน อย่างต่อเนื่อง 
                    ข.  แนวทำงแก้ไข 
         ก าหนดกลุ่มผู้รับผิดชอบดูแลร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร ในการจัดการ
ในการลดลงของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง การฝึกทักษะนักศึกษา การเพ่ิมทุนนักศึกษา ที่มีการท างานร่วมกัน 
เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ หลักสูตร ฝ่ายสนับสนุน จัดเป็นประเด็นในการแก้ไข ที่มีแผนรองรับชัดเจน 
 
 4.6  เรื่องกำรประเมินผล มีข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
                  ก. ข้อเสนอแนะ 
       (1) ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  มียุทธศาสตร์ที่ได้ระดับดี 2 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.50 และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.33 จึงควรตรวจสอบเพ่ือหาจุดแก้ไขทั้งสองยุทธศาสตร์ ส่วนยุทธศาสตร์  
ที่ได้ผลอยู่ระดับดีมากแล้ว ควรเพ่ิมเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ท้าทายให้มากขึ้น หรือสูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ  
การจัดการศึกษา 
      (2) ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  มีมาตรฐานการศึกษาที่ได้ระดับดี  
2 มาตรฐานการศึกษา คือ มาตรฐานการศึกษาที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม คะแนนเฉลี่ย 4.00 และมาตรฐาน
การศึกษาที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.33 จึงควรตรวจสอบเพ่ือหาจุดแก้ไขทั้งสองมาตรฐาน                 
ส่วนมาตรฐานที่ได้ผลอยู่ระดับดีมากแล้ว ควรเพ่ิมเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ท้าทายให้มากขึ้น หรือสูงขึ้น  
เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานการศึกษา 
     (3) ผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง พบว่า มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนลดลง คือ “ตัวชี้วัด            
ที่ 3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด ”  
และ“ตัวชี้วัดที่  9 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี” เนื่องจาก
ช่วงปีการศึกษา 2562 – 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหาร
มหาวิทยาลัย ควรสรุปเป็นบทเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือวางแผนรองรับการเกิดวิกฤตในอนาคต 
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ข.  แนวทำงแก้ไข 
 จัดการก ากับติดตามผลการด าเนินตามยุทธศาสตร์  และมาตรฐานการศึกษา 

เป็นระยะ ๆ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามการด าเนินงาน 
ตามโครงการยุทธศาสตร์ ในแต่ละข้ันตอน 

4.7  ข้อเสนอแนะตำมจุดที่ควรพัฒนำ คือ 
   บัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาและได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 

หลังจากจบการศึกษา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 79.40) จึงถือว่า
เป็นความท้าทายที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งการด าเนินการให้ทุกหลักสูตรพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และ 
น าผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรมาก าหนดสมรรถนะของหลักสูตรให้ชัดเจน และเป็นไปตาม  
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

5. ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะยำว
 มีข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 
(1) การพัฒนาคุณภาพนักศีกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ จบแล้วมีงานท า 
เป็นไปตามเป้าหมาย และการเพ่ิมการเรียนการสอนตลอดชีวิต ที่รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
ในระบบสะสมหน่วยกิต (คลังหน่วยกิต) 

  (2) การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่สอดรับกับความก้าวหน้า  
ของเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้งระบบการบริหารมหาวิทยาลัย 
ที่ต้องเปลี่ยนแปลง เช่น การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ แผนพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2556-2570) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องท้าทายของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การปรับตัว 
การปรับความคิด (mindset) และปรับวิธีการท างาน เป็นพื้นฐานที่ต้องพัฒนาอย่างยิ่ง 

       (3) การผลิตและพัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เป็นจุดเด่นและเป้าหมายหลัก 
ที่สังคมคาดหวัง จึงต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับต้น ๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานให้เห็น
ผลงานเชิงประจักษ์ที่สามารถตรวจสอบ ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ได้จริงตามพันธกิจและ
แผนพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

       (4) การวิจัยและนวัตกรรม จะต้องปรับแผนให้ชัดเจนและรองรับแผนพัฒนาประเทศ 
โดยเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่และแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ การมีเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก และแนวโน้มการให้ทุนวิจัยของหน่วยงานหรือกองทุน และการท าวิจัยเป็นชุดโครงการใหญ่ล่วงหน้า
ไว้ก่อนขอทุนวิจัยในแต่ละปี 

       (5) แนวทางการพัฒนาในภาพรวม ควรวางแผนอนาคตที่มหาวิทยาลัยคาดว่าต้องเผซิญกับ 
ความท้าทายที่ส าคัญ เช่น นักศึกษาลด หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน 
สถานประกอบการและผู้ เรียน การเรียนการสอนที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพ เป็นต้น  
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บทท่ี 1 
บทน ำ

1.1 ควำมเป็นมำ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยระบุในหมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
แต่งตั้ งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว 
ตามความในมาตรา 50 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ซึ่งครอบคลุมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี  โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ทั้งนี้การประเมินผลงานของคณบดี ตามรายละเอียด 
ในพระราชบัญญัติดังกล่าว หมวด 2 การด าเนินการตามความในมาตรา 39 การติดตามตรวจสอบ และประเมิน  
ผลงานในต าแหน่งคณบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จึงออกข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุในข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ของอธิการบดี  คณบดี  และหั วหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี ฐานะเทียบเท่าคณะ และ ข้อ 6 
ระบุให้คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 12/2562 เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2562 
โดยคณะกรรมการฯ ได้ เสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี  2564 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูล
ตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท าเป็นรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี  2564 เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพิจารณา  ให้ข้อเสนอแนะ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ทั้งนี้  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศที่ส าคัญ  
ในการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาท าให้ทราบจุดเด่น  และ 
จุดที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปวางแผน 
การด าเนินงาน และเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อธิการบดี คณบดี 

และหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

(2) เพ่ือติดตามการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และการปฏิบัติราชการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัย 

(3) เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย 

(4) เพ่ือให้ได้รายงานผลที่เป็นข้อมูลสะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะและ            
แนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

(5) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.3 ขอบเขตกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ด าเนินการ 

ตามกรอบต่อไปนี้ 
(1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
(2) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
(3) มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(4) นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
(5) นโยบายการบริหารงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(6) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.4 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1.4.1 กำรติดตำม 
การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านประสิทธิผลของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ การจัดการศึกษา โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และผลการด าเนินงานรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

1.4.2 กำรตรวจสอบ 
การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดในมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน 
และการตรวจสอบภายนอก 

1.4.3 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
การประเมินผลงานตามแนวทางที่ก าหนด ซึ่งเป็นการประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ได้ก าหนดวิธีการ เครื่องมือ และตัวชี้วัด ดังนี้ 
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 1.4.3.1 วิธีประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย และผู้บริหำร 
ผลงำนของมหำวิทยำลัย กำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 

1. สังเคราะห์ขอบข่ายการประเมิน เพื่อก าหนดประเด็น 
หัวข้อ ตัวชี้วัดการประเมิน 
2. ก าหนดตัวชี้วัด วิธีการรวบรวมข้อมูล เกณฑ์ 

การประเมินผล และค านิยาม 

3. ก าหนดรอบการประเมินรอบ 12 เดือน 

4. สร้างเครื่องมือในการวัดผล 

5. รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดในข้อ 2 

6. วิเคราะห์ผล ประเมินผล อภิปรายผล สรุปและ
เสนอแนะ 
7. จัดท ารายงานผลการประเมิน 

1. ก าหนดประเด็นการประเมินผล  
ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. ก าหนดรอบการประเมินรอบ 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. การทบทวนสารสนเทศ เอกสาร 

4. การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 
5. ตารางวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด มาตรฐาน 

1. แบบสอบถาม 

2. การทบทวนสารสนเทศ เอกสาร 

3. การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 
4. ตารางวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด มาตรฐาน 

 

              1.4.3.3 กำรก ำหนดตัวชี้ วัดกำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย และผู้บริหำรที่ มี 

ควำมสอดคล้องกันระหว่ำงยุทธศำสตร์ กับมำตรฐำนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มจษ. 

1.  
ผลลัพธ์
ผู้เรียน 

2.  
กำรวิจัยและ
นวัตกรรม 

3. 
กำรบริกำร
วิชำกำร 

4.  
กำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปฯ 

5.  
กำรบริหำร

จัดกำร 

1. กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรทีน่ักศึกษามีส่วนร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
ท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัยท้ังหมด 

-  - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

- -  - - 

ตัวช้ีวัดที่ 4 จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม - - -  - 
ตัวช้ีวัดที่  5 ร้อยละของครู  บุคลากรทางการศึกษาที่ ได้ รับ 
การยกระดับคุณ ภาพการศึกษา ต่อจ านวนครู  บุ คลากร 
ทางการศึกษาและนักเรียนตามแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังหมด 

- -  - - 
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 ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 
มำตรฐำนกำรศึกษำ มจษ. 

1.  
ผลลัพธ์
ผู้เรียน 

2.  
กำรวิจัยและ
นวัตกรรม 

3. 
กำรบริกำร
วิชำกำร 

4.  
กำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปฯ 

5.  
กำรบริหำร

จัดกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู    
ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของบัณฑติครทูี่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม สามารถสอบบรรจผุ่านเกณฑ์ของ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ป ี

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของบัณฑติครทูี่สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ 
ภายใน 1 ป ี

 - - - - 

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

 -    

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ    
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในเวลา 1 ป ี

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่
สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่
สอบทักษะด้านดจิิทัลผา่นเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 13 จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เกา่ที่ไดร้ับ
รางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของหลักสตูรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างานต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

 - - - - 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
ตัวช้ีวัดที่ 15 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน 

- - - -  

ตัวช้ีวัดที่ 16 คะแนนผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

- - - -  

ตัวช้ีวัดที่ 17 คะแนนผลประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ - - - -  
ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 

- - - -  

ตัวช้ีวัดที่ 19 ผลการพัฒนาบุคลากร 
19.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้านต าแหน่งทางวิชาการ 
และคณุวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนสายวิชาการทั้งหมด 
19.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา
ต่อจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 

- - - -  

ตัวช้ีวัดที ่ 20 คะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารจดัการและพัฒนามหาวิทยาลัย 

- - - -  
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1.5 กำรรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2564 
ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 (1) รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ในด้านประสิทธิผลของการเบิกจ่าย 
งบประมาณ ผลการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผลการติดตามการวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ  
ผลการติดตามการจัดการศึกษา ผลการติดตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ 
รายละเอียดการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลที่ก าหนด 
 (2) รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รายงาน  
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานการตรวจสอบภายใน (การเงินและบัญชี) รายงาน 
การตรวจสอบการจัดการทรัพย์สิน รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการ
ปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง ๆ รายงานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายนอก 
 (3) สัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์  
ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในประเด็น  
ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน และการพัฒนา  
ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน  และวิธีการแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
 (4) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร ภาวะผู้น า และ  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจากผู้บริหาร ประกอบด้วยอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน  
ที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามจากการประเมินผลตนเอง 
ของผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมปฏิบัติงาน จ านวน 340 คน 
 (5) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่  
ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System : MIS) จากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยที่สุ่มตัวอย่าง จ านวน 309 คน 
 (6) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหาร 
จัดการ และการให้บริการ ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน  
(การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) และด้านการให้บริการ 
ของมหาวิทยาลัย (การให้บริการด้านวิชาการ การให้บริการทั่ วไป การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
จากนักศึกษาที่สุ่มตัวอย่างในคณะต่าง ๆ จ านวน 1,041 คน 
 
1.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรรำยงำนผล 
 1.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ตามรายละเอียดดังนี้ 
       (1) การวิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้จากการรวบรวมเอกสารต่าง  ๆ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content Analysis) และประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
        (2) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร ใช้วิธีวิ เคราะห์ เนื้อหาและ 
ประเมินผล โดยวิธีให้คะแนนตามสาระที่ปรากฏในแบบสัมภาษณ์ น าคะแนนที่ได้จากผู้ประเมินผลมาเฉลี่ย  
โดยการถ่วงน้ าหนักตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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        (3) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน น ามาหาค่าเฉลี่ย 
ตามประเด็นตัวชี้วัด และจ าแนกตามกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล และเฉลี่ยโดยการถ่วงน้ าหนักตามกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล  
ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามนักศึกษา น ามาหาค่าเฉลี่ยตามประเด็นตัวชี้วัด และจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
และประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 1.6.2 การรายงานผล  แบ่งการรายงานเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
      (1) ผลการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     (2) ผลการตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     (3) ผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
     (4) ผลการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 
1.7 เกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรประเมินผล  
 การให้คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
มาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ ก าหนด จะแตกต่างกันไปตามลักษณะประเภทของตัวชี้ วัดแต่ละตัว  
โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  1 คะแนน หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  2 คะแนน หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
  3 คะแนน หมายถึง  พอใช้ 
  4 คะแนน หมายถึง  ดี 
  5 คะแนน หมายถึง  ดีมาก 
 

 ส าหรับการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ใช้ค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50   หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พอใช้ 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ดี 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
 

 รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด วิธีการค านวณ/แหล่งที่มาข้อมูล และค าอธิบายตัวชี้วัด  
แสดงไว้ใน ภาคผนวก ค 
 
1.8 ระยะเวลำกำรประเมินผล 
 รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจ าปี  2564  
แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563  ถึง 30 กันยายน 2564) และ 
ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564) ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลตัวชี้วัด และประเด็น 
ที ่น ามาใช ้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล ตามรายละเอียดเกณฑ์การให ้คะแนนตัวชี ้ว ัด  
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 าเนินงานในด้านประสิทธิผลของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ส่วนที่ 2 ผลการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
   ส่วนที่ 3 ผลการติดตามการวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ 
   ส่วนที่ 4 ผลการติดตามการจัดการการศึกษา   
   ส่วนที่ 5 ผลการติดตามโครงการภายใตยุ้ทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   ส่วนที่ 6 ผลการด าเนินงานรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
   ส่วนที่ 7 ผลการตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 1  ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในดำ้นประสิทธิผลของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

  การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย  
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 1  ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรวมของงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณรวม 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

จัดสรร 41,984,865.40 - 41,984,865.40 
เบิกจ่าย 29,278,526.14 - 29,278,526.14 
ร้อยละ 69.74 - 69.74 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาครู 

จัดสรร 2,532,964.60 - 2,532,964.60 
เบิกจ่าย 2,532,964.54 - 2,532,964.54 
ร้อยละ 100.00 - 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

จัดสรร 361,567,463.34 75,842,772.93 437,410,236.27 
เบิกจ่าย 349,267,330.04 75,002,772.87 424,270,102.91 
ร้อยละ 96.60 98.89 97.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

จัดสรร 116,401,182.31 47,240,751.42 163,641,933.73 
เบิกจ่าย 90,556,032.78 44,125,311.22 134,681,344.00 
ร้อยละ 77.80 93.41 82.30 

รวมทุกยุทธศำสตร์ 

จัดสรร 522,486,475.65 123,083,524.35 645,570,000.00 
เบิกจ่ำย 471,634,853.50 119,128,084.09 590,762,937.59 
ร้อยละ 90.27 96.79 91.51 

กันเหลื่อมปี 37,241,265.00 3,277,123.00 40,518,388 
ร้อยละ 7.13 2.66 6.28 

ใช้ไป 508,876,118.50 122,405,207.09 631,281,325.59 
ร้อยละ 97.40 99.44 97.78 

 
 

                จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรวมตามยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณมากที่สุดซึ่งเบิกจ่ายร้อยละ 100.00 รองลงมายุทธศาสตร์ที่ 3 เบิกจ่ายร้อยละ 97.00 การเบิกจ่าย 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เบิกจ่ายได้น้อยที่สุดคือร้อยละ 69.74 เมื่อรวมทุกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 91.51 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00) ดังภาพที่ 2.1; การเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า มหาวิทยาลัย
เบิกจ่ายร้อยละ 90.27 ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ  100.00) ดังภาพที่ 2.2; ส าหรับการเบิกจ่ายลงทุน มหาวิทยาลัย
เบิกจ่ายร้อยละ 96.79 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมาย (ร้อยละ  100.00) ดังภาพที่ 2.3 
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                        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 40,518,388 บาท เมื่อรวม
งบประมาณเบิกจ่ายและที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นจ านวน 631,281,325.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.78           
ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00)  รอ้ยละ 2.22  
 

 
 

ภำพที่ 2.1 ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ 
(งบรำยจ่ำยภำพรวม) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 
 

ภำพที่ 2.2 ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ 
(งบรำยจ่ำยประจ ำ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

คงเหลือ 8.49%

ใช้ไป 91.51%

คงเหลือ 9.73%

ใช้ไป 90.27%
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ภำพที่ 2.3 ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ 
(งบรำยจ่ำยลงทุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
ตำรำงท่ี 2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณแผ่นดิน 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1            
การพัฒนาท้องถิ่น 

จัดสรร  36,216,800.00  -  36,216,800.00  

เบิกจ่าย 26,329,431.38  - 26,329,431.38  

ร้อยละ 72.70 - 72.70 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและ 
พัฒนาครู 

จัดสรร 2,413,764.60 - 2,413,764.60 

เบิกจ่าย 2,413,764.54 - 2,413,764.54 
ร้อยละ 100.00 - 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

จัดสรร 283,395,325.90 75,842,772.93 359,238,098.83 

เบิกจ่าย 281,691,805.06 75,002,772.87 356,694,577.93 

ร้อยละ 99.40 98.89 99.29 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

จัดสรร 41,986,431.23 40,542,805.34 82,529,236.57 

เบิกจ่าย 39,153,733.34 40,542,805.34 79,696,538.68 

ร้อยละ 93.25 100.00 96.57 

คงเหลือ 3.21%

ใช้ไป 96.79%
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ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณแผ่นดิน 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รวม 

รวมทุกยุทธศำสตร์ 

จัดสรร 364,012,321.73 116,385,578.27 480,397,900.00 
เบิกจ่ำย 349,588,734.32 115,545,578.21 465,134,312.53 
ร้อยละ 96.04 99.28 96.82 

กันเหลื่อมปี 11,342,800.00 840,000.00 12,182,800.00 
ร้อยละ 3.12 0.72 2.54 

ใช้ไป 360,931,534.32 116,385,578.21 477,317,112.53 
ร้อยละ 99.15 99.99 99.35 

 

    จากตารางที่ 2 พบว่า  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เบิกจ่าย
งบประมาณมากที่สุดคือร้อยละ 100.00 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่  3 เบิกจ่ายร้อยละ 99.29 ที่ เบิกจ่าย 
ได้น้อยที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่ 1 เบิกจ่ายเพียงร้อยละ 72.70 เมื่อรวมทุกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 96.82    ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 100.00)  ดังภาพที่  2.4 ; ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 
รวมทุกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายร้อยละ 99.28 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00)  ดังภาพที่ 2.5;  
และรายจ่ายประจ าเบิกจ่าย ร้อยละ 96.04 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00) ดังภาพที่ 2.6 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณแผ่นดินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 12,182,800.00 บาท   
เมื่อรวมงบประมาณเบิกจ่ายและที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นจ านวน 477,317,112.53 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 99.35 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00)  รอ้ยละ 0.65 

 

 
 

ภำพที่ 2.4 ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดิน (งบรำยจ่ำยภำพรวม)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

คงเหลือ 3.18%

ใช้ไป 96.82%
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ภำพที่ 2.5 ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดิน (งบรำยจ่ำยลงทุน)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 
 

ภำพที่ 2.6 ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดิน (งบรำยจ่ำยประจ ำ)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

คงเหลือ 0.72%

ใช้ไป 99.28%

คงเหลือ 3.96%

ใช้ไป 96.04%
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ตำรำงท่ี 3 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณเงินรำยได้ 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1            
การพัฒนาท้องถิ่น 

จัดสรร 5,768,065.40 - 5,768,065.40 
เบิกจ่าย 2,949,094.76 - 2,949,094.76 
ร้อยละ 51.13 - 51.13 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและ 
พัฒนาครู 

จัดสรร 119,200.00 - 119,200.00 
เบิกจ่าย 119,200.00 - 119,200.00 
ร้อยละ 100.00 - 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3          
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

จัดสรร 78,172,137.44 - 78,172,137.44 
เบิกจ่าย 67,575,524.98 - 67,575,524.98 
ร้อยละ 86.44 - 86.44 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ 

จัดสรร 74,414,751.08 6,697,946.08 81,112,697.16 
เบิกจ่าย 51,402,299.44 3,582,505.88 54,984,805.32 
ร้อยละ 69.08 53.49 67.79 

รวมทุกยุทธศำสตร์ 

จัดสรร 158,474,153.92 6,697,946.08 165,172,100.00 
เบิกจ่ำย 122,046,119.18 3,582,505.88 125,628,625.06 
ร้อยละ 77.01 53.49 76.06 

กันเหลื่อมปี 25,898,465.00 2,437,123.00 28,335,588.00 
ร้อยละ 16.34 36.39 17.16 

ใช้ไป 147,944,584.18 6,019,628.88 153,964,213.06 
ร้อยละ 93.35 89.87 93.21 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เบิกจ่าย
งบประมาณได้มากที่สุดคือร้อยละ 100.00 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 3 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 86.44 ที่เบิกจ่าย 
ได้น้อยที่สุดยังคงเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 51.13 เมื่อรวมทุกยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
มี ก าร เบิ ก จ่ าย งบ ป ระม าณ เงิน ร าย ได้  ร้ อ ย ล ะ  7 6 .0 6  ซึ่ งต่ า ก ว่ า เป้ าห ม าย  (ร้ อ ย ล ะ  1 00 .0 0 )  
ดังภาพที่  2.7 ; ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมทุกยุทธศาสตร์ได้ร้อยละ  53.49 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย  
(ร้อยละ 100.00) ดังภาพที่  2.8 ;  และรายจ่ายประจ าเบิกจ่ายได้ร้อยละ 77.01 ซึ่ งต่ ากว่าเป้าหมาย  
(ร้อยละ 100.00) ค่อนข้างมาก  ดังภาพที่ 2.9   
                 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินรายได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 28,335,588.00 บาท  
เมื่อรวมงบประมาณเบิกจ่ายและที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นจ านวน  153,964,213.06 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 93.21 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายรวม (ร้อยละ 100.00)  รอ้ยละ 6.79 
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ภำพที่ 2.7 ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ (งบรำยจ่ำยภำพรวม)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

ภำพที่ 2.8 ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ (งบรำยจ่ำยลงทุน)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

คงเหลือ 23.94%

ใช้ไป 76.06%

คงเหลือ 46.51%

ใช้ไป 53.49%
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ภำพที่ 2.9 ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ (งบรำยจ่ำยประจ ำ)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
ตำรำงท่ี 4  ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ และงบประมำณรวม จ ำแนกตำมประเภท 
  รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564  

ประเภท 

รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รำยจ่ำยภำพรวม 

ผล 
เทียบกับ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

ผล 
เทียบกับ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

ผล 
เทียบกับ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

96.04 100.00 ดีมาก 99.28 100.00 ดีมาก 96.82 100.00 ดีมาก 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

77.01 100.00 พอใช้ 53.49 100.00 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

76.06 100.00 พอใช้ 

งบประมำณ
รวม 

90.27 100.00 ดี 96.79 100.00 ดีมาก 91.51 100.00 ดี 

 

หมายเหตุ  เป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 100.00 
 

 จากตารางที่  4 พบว่า งบประมาณรวมของมหาวิทยาลัยรายจ่ายประจ ามีผลการเบิกจ่าย  
ร้อยละ 90.27 ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 100.00) อยู่ร้อยละ 9.73 รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 96.79  
ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 100.00) อยู่ร้อยละ 3.21 และรายจ่ายภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 91.51 ต่ ากว่าเป้าหมาย  
(ร้อยละ 100.00)อยู่ร้อยละ 8.49  
 งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 96.04 ต่ ากว่าเป้าหมาย  (ร้อยละ 100.00)  
อยู่ร้อยละ 3.96 รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 99.28 ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 100.00) อยู่ร้อยละ 0.72 และ
รายจ่ายภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 96.82 ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 100.00) อยู่ร้อยละ 3.18 

คงเหลือ 22.99%

ใช้ไป 77.01%
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  งบประมาณ รายได้  รายจ่ ายประจ ามีผลการเบิ กจ่ าย  ร้อยละ 77.01 ต่ ากว่ าเป้ าหมาย  
(ร้อยละ 100.00) อยู่ร้อยละ 22.99 รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 53.49 ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 100.00)  
อยู่ ร้อยละ 46.51 และรายจ่ายภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 76.06  ต่ ากว่าเป้ าหมาย  (ร้อยละ 100.00)  
อยู่ร้อยละ 23.94 
 
ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ และงบประมำณรวม  
             ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ประเภท เป้ำหมำย พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
 จ่ำยจริง ผลต่ำง   จ่ำยจริง ผลต่ำง   จ่ำยจริง ผลต่ำง  

งบประมาณแผ่นดิน 100.00 92.50 - 7.5 87.90 - 12.10 96.82 - 3.18 
งบประมาณเงินรายได้ 100.00 83.87 - 16.13 80.04 - 19.96 76.06 - 23.94 

งบประมำณรวม 100.00 90.46 - 9.54 85.75 - 14.25 91.51 - 8.49 
 

 จากตารางที่  5 พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในรอบ 
สามปีที่ผ่านมา มีผลการเบิกจ่ายยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 100.00) การเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย 
ทุกรายการ อย่างไร ก็ตาม ถ้าเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2562 ถึง 2564 พบว่า ในปี 2563  
มีการเบิกจ่ายต่ ากว่าปี 2562 แต่ในปี 2564 เบิกจ่ายได้สูงกว่าปี 2562 และปี 2563  
 

 
 

ภำพที่ 2.10 กำรเปรียบเทียบร้อยละผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรวม 
ช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564 

90.46
85.75

91.51

80

พ.ศ .  2562 พ.ศ .  2563 พ.ศ .  2564
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ตำรำงท่ี 6 สรุปจ ำนวนโครงกำรและจ ำนวนตัวช้ีวัดโครงกำร จ ำแนกตำมผลกำรด ำเนนิงำน       
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รำยกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ทั้งหมด 
ด ำเนินกำร/

บรรลุ 
ร้อยละ 

ไม่ได้ด ำเนินกำร/
ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 

1. โครงการ 252 210 83.33 42 16.67 
2. ตัวชี้วัดของโครงการ 1,564 1,082 69.18 482 30.82 

จากตารางที่ 6 พบว่า มหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะต้องด าเนินงานทั้งหมดจ านวน 252 โครงการ 
ระหว่างปีงบประมาณมีผลการด าเนินงานโครงการแล้วจ านวน 210 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ 
ไม่ได้ด าเนินการจ านวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 เนื่องจากบางโครงการไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้ หรือ 
ชะลอการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ของโครงการรวมทั้ งสิ้ นจ านวน  1,564 ตั วชี้ วัด  มีผลการด าเนิ นงานที่ บ รรลุ  จ านวน  1,082 ตั วชี้ วัด 
คิดเป็นร้อยละ 69.18 และไม่บรรลุจ านวน 482 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.82 
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ส่วนที่ 2 ผลกำรติดตำมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีบุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทั้งสิ้น จ านวน 319 คน โดยมีต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสัดส่วน 
เพ่ิมข้ึนทุกปี รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 7 และ 8  
 

ตำรำงท่ี 7 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวนบุคลำกร

สำยวิชำกำร
ทั้งหมด 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ศ. รศ. ผศ. รวม   ร้อยละ  

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 15 -  -  5 5 33.33 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 86  - 2 33 35 40.70 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 109 1 -  31 32 29.36 
4. คณะวิทยาการจัดการ 61  - 1 27 28 45.90 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 33  - 3 14 17 51.52 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 15 1 1 -  2 13.33 

รวม 319 2 7 110 119 37.30 
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 
 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรสายวิชาการมีต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 โดยเกือบทั้งหมดเป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เมื่อพิจารณา 
เป็นรายคณะ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์มีร้อยละของบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการมากที่สุด รองลงมา 
คือ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ตามล าดับ  ส่วนหน่วยงานที่มีร้อยละของบุคลากรที่มี 
ต าแหน่งทางวิชาการน้อยที่สุดคือวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  
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ตำรำงท่ี 8 จ ำนวนและร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรขอ/ขอปรับต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำรและบุคลำกรที่ยังไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

คณะ/หน่วยงำน 

จ ำนวน
บุคลำกร 
ทั้งหมด 

มีต ำแหน่งทำงวิชำ 
กำรแล้วและไม่ได้อยู่
ระหว่ำงขอปรับเพ่ิม 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
(ขอใหม่และขอปรับเพ่ิม) 

ยังไม่ด ำเนินกำรขอ
ต ำแหน่ง 

จ ำนวน ร้อยละ รศ. ผศ. รวม ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. คณะเกษตร 
และชีวภาพ 

15 4 26.67 1 6 7 46.67 4 26.67 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 86 31 36.05 4 12 16 18.60 39 45.35 
3. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

109 28 25.69 4 18 22 20.18 59 54.13 

4. คณะวิทยาการ
จัดการ 

61 25 40.98 3 8 11 18.03 25 40.98 

5. คณะศึกษาศาสตร์ 33 16 48.48 1 1 2 6.06 15 45.45 
6. วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก 

15 2 13.33 - 1 1 6.67 12 80.00 

รวม 319 106 33.23    13 46 59 18.50 154 48.28 
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 
 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการที่อยู่ระหว่าง
กระบวนการด าเนินงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.และรศ.) ร้อยละ 18.50  ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (ผศ.) 13 คน อยู่ระหว่างกระบวนการด าเนินงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (รศ.) ร้อยละ 11.82  
ของจ านวนต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) ที่มีทั้งหมด 110 คน   
              ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการและไม่ได้อยู่ระหว่างด าเนินการขอต าแหน่งร้อยละ 48.28 ส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ 33.23 เป็นผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการแล้วและไม่ได้อยู่ระหว่างการขอปรับต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะที่บุคลากรอยู่ระหว่างขอและขอปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
ในสัดส่วนมากท่ีสุดคือคณะเกษตรและชีวภาพ รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และคณะวิทยาการจัดการ ตามล าดับ ส่วนคณะศึกษาศาสตร์ กับวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มี สัดส่วน 
ของบุคลากรที่อยู่ระหว่างด าเนินการขอหรือขอปรับต าแหน่งน้อยที่สุด ส าหรับคณะที่บุคลากรที่ยังไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการและไม่ได้อยู่ระหว่างด าเนินการขอเข้าสู่ต าแหน่งที่มีสัดส่วนสูงสุดคือ  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามล าดับ คณะที่มีสัดส่วนของ 
ผู้ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการและไม่ได้อยู่ระหว่างด าเนินการขอเข้าสู่ต าแหน่งน้อยที่สุดคือคณะเกษตรและ
ชีวภาพ 
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 จากการติดตามการด าเนินงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของแต่ละคณะ/หน่วยงาน พบว่า  
แต่ละหน่วยงานมีแนวทางการด าเนินงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 
 

หน่วยงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 1. คณะเกษตรและชีวภาพวางแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

ของบุคลากรสายวิชาการ และมีการติดตามการด าเนินงานอย่าง 
เป็นรูปธรรม 
2. ส่ งเสริมการเข้าสู่ ต าแหน่ งทางวิชาการ โดยมีการกระตุ้น 
จากผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มีแนวทางในการด าเนินงานเข้าสู่ต าแหน่ ง 
ทางวิชาการโดยการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการเข้ าสู่ ต าแหน่ ง 
ทางวิชาการโดยการใช้ระบบพ่ีเลี้ยง 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. จัดท าแผนรายบุคคลของบุคลากรสายวิชาการในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. จัดท าโครงการส่ งเสริมและสนับสนุนการเข้ าสู่ ต าแหน่ ง 
ทางวิชาการของคณะ 
3. จัดเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

4. คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมีการด าเนินงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ 

5. คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์และสนับสนุน 
การส่งผลงานการเข้าสู่ ต าแหน่งทางวิชาการ และแจ้งอาจารย์ 
ตามระยะเวลา เพ่ือกระตุ้นให้เข้าสู่การส่งผลงาน 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ  
มีการพัฒนาตนเองรายบุคคล พร้อมทั้งมีการท ากิจกรรมคลินิก  
พัฒนาการขอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าวิทยาลัย 
แพทย์ทางเลือก 
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ตำรำงท่ี 9  จ ำนวนและร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 

คณะ/หน่วยงำน 

บุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 แนวโน้ม 
60-64 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 4 
(17) 

23.53 5 
(19) 

26.32 5 
(19) 

26.32 6 
(19) 

31.58 5 
(15) 

33.33 เพ่ิม 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 32 
(109.5) 

29.22 35 
(108) 

32.41 35 
(108) 

32.41 35 
(109) 

32.11 35 
(86) 

40.70 เพ่ิม 

3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

22 
(126.5) 

17.39 31 
(117) 

26.50 31 
(117) 

26.50 37 
(121) 

30.58 32 
(109) 

29.36 เพ่ิม 

4. คณะวิทยาการจัดการ 21 
(75.5) 

27.81 21 
(74.5) 

28.19 21 
(74.5) 

28.19 27 
(68) 

39.71 28 
(61) 

45.90 เพ่ิม 

5. คณะศึกษาศาสตร์ 13 
(48) 

27.08 16 
(39.5) 

40.51 16 
(39.5) 

40.51 19 
(38) 

50.00 17 
(33) 

51.52 เพ่ิม 

6. วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลือก 

3 
(13.5) 

22.22 2 
(13) 

15.38 2 
(13) 

15.38 2 
(14) 

14.29 
 

2 
(15) 

13.33 ลดลง 

ภำพรวม 
95 

(390) 
24.36 110 

(371) 
29.65 110 

(371) 
29.65 126 

(369) 
34.15 119 

(319) 
37.30 เพ่ิม 

  ที่มา :  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา และกองบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บคือจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 
 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ในภาพรวม มหาวิทยาลัยมีบุคลากร  
สายวิชาการที่ มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นทุกปี   คือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีร้อยละ 24.36  
เพ่ิมเป็นร้อยละ 37.30 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะที่มีการเพ่ิมในสัดส่วนสูงสุด คือ คณะศึกษาศาสตร์ 
รองลงมาคือคณะวิทยาการจัดการ ส่วนวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีจ านวนผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพียง 3 คน               
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และลดเหลือ 2 คนในปีถัดมา และจ านวนไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  แนวโน้มของภาพรวม และรายคณะ ดังภาพที่ 2.11 และ 2.12 
 

 
 

ภำพที่ 2.11 แนวโน้มร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ภำพรวมของมหำวิทยำลัย ช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564 

24.36
29.65 29.65

34.15

37.30

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ภำพที่ 2.12 แนวโน้มร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
จ ำแนกตำมคณะ ช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรติดตำมกำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร  
 

 ในการติดตามการวิจัย และการสร้างผลงานทางวิชาการ จะพิจารณาจากการใช้งบประมาณ  
ที่ได้รับการจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของแต่ละคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประภทแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน แหล่งทุนภายนอกงบประมาณเงิน
รายได ้เปรียบเทียบระหว่างปี 2562-2564 จ าแนกเป็นรายคณะ ดังตารางที่ 10 และ ตารางที่ 11 
 

ตำรำงท่ี 10 ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำนกำรวิจัยภำพรวม  ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวน
โครงกำร 

 งบประมำณภำพรวมงบภำยนอกและเงินรำยได้ 
 ได้รับ  ใช้ไป   ร้อยละ   คงเหลือ   ร้อยละ  

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 8 1,419,290 1,328,660 93.61 90,630 6.39 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

19 3,362,150 2,372,510 70.57 989,640 29.43 

3. คณะวิทยาศาสตร์ 13 1,632,920 1,199,345 73.45 433,575 26.55 
4. คณะศึกษาศาสตร์ 1 2,591,870 2,591,870 100.00 - - 
5. คณะวิทยาการจัดการ 40 1,899,288 1,599,498 84.22 299,790 15.78 
6. วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก 

1 250,300 250,300 100.00 - - 

รวมทั้งสิ้น 82 11,155,818 9,342,183 83.74 1,813,635 16.26 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณด้านการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่มีจ านวน
โครงการรวม 82 โครงการ จาก 6 คณะ มีการใช้จ่ายงบประมาณไปร้อยละ 83.74 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทั้งหมด คณะที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดคือ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก รองลงมา 
คณะเกษตรศาสตร์และชีวภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 11  งบประมำณทุนสนับสนุนกำรวิจัยท่ีได้รับจัดสรร ช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
ที ่ คณะ งบแผ่นดิน งบภำยนอก งบรำยได้ รวม 

งบประมำณที่ได้รับปี พ.ศ. 2562 
1 คณะเกษตรและชีวภาพ - 855,000 153,200 1,008,200 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 478,800 421,200 658,800 1,558,800 

3 คณะวิทยาศาสตร ์ 416,790 2,311,320 1,851,762 4,579,872 

4 คณะศึกษาศาสตร ์ 969,000 595,000 272,800 1,836,800 

5 คณะวิทยาการจัดการ 678,300 610,750 572,620 1,861,670 

6 วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก - - 147,000 147,000 

รวม 2,542,890 4,793,270 3,656,182 10,992,342 

งบประมำณที่ได้รับปี พ.ศ. ปี 2563 
1 คณะเกษตรและชีวภาพ - - 1,098,292 1,098,292 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 794,700 1,537,841 2,332,541 

3 คณะวิทยาศาสตร ์ 2,208,330 1,7225,362 1,310,850 5,241,242 

4 คณะศึกษาศาสตร ์ - - 683,100 683,100 

5 คณะวิทยาการจัดการ 2,598,300 604,000 755,440 3,957,740 

6 วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก - - 520,000 520,000 

รวม 4,806,630 3,120,762 5,905,523 13,832,915 

งบประมำณที่ได้รับปี พ.ศ. ปี 2564 
1 คณะเกษตรและชีวภาพ - 1,260,690 158,600 1,419,290 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 1,401,250 1,960,900 3,362,150 

3 คณะวิทยาศาสตร ์ - 694,020 938,900 1,632,920 

4 คณะศึกษาศาสตร ์ - 2,591,870 - 2,591,870 

5 คณะวิทยาการจัดการ - 949,288 950,000 1,899,288 

6 วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก - 250,300 - 250,300 

รวม - 7,147,418 4,008,400 11,155,818 
 

จากตารางที่ 11 พบว่า ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งสิ้น 10,992,342 บาท 
โดยทุนที่ได้รับจัดสรรมากที่สุดได้แก่ แหล่งทุนภายนอก รองลงมาคือ งบรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน  
ตามล าดับ โดยคณะที่ ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยมากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ รองลงมา  
ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ ตามล าดับ โดยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกได้รับการจัดสรร 
น้อยที่สุด  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งสิ้น 13,832,915 บาท  
โดยทุนที่ ได้รับจัดสรรมากที่สุดได้แก่ งบรายได้ รองลงมาคือ งบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนภายนอก  
ตามล าดับ โดยคณะที่ ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยมากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ รองลงมา  
ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามล าดับ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้ งสิ้น 11,155,818 บาท  
โดยทุนที่ได้รับจัดสรรมากที่สุดได้แก่ แหล่งทุนภายนอก และงบรายได้ตามล าดับ โดยคณะที่ได้รับจัดสรร 
ทุนสนับสนุนการวิจัยมากที่สุด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์  
และคณะวิทยาการจัดการ ตามล าดับ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2564 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการจัดสรรรวมน้อยที่สุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้รับการจัดสรรมากท่ีสุด รองมาคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในการใช้จ่ายงบประมาณด้านการสนับสนุนการวิจัย และการสร้างผลงานทางวิชาการ พบปัญหา  
และอุปสรรค รวมทั้งมีแนวทางในการแก้ปัญหา ดังนี้ 

 
ปัญหำและอุปสรรค 

1. การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยล่าช้ารวมทั้งมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย รอบที่ 2  
ในระหว่างปีงบประมาณเพ่ืออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
ซึ่งกระบวนการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งบรายได้ มหาวิทยาลัยมีหลายขั้นตอน เช่น การวิพากษ์โจทย์วิจัย  
การวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน การปรับแก้ข้อเสนอ
โครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณฯ  
การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยเพ่ืออนุมัติทุน การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
ในมนุษย์/สัตว์ การจัดท าสัญญารับทุน ฯลฯ ส่งผลให้ที่ผ่านมาการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยแล้วเสร็จ  
ในไตรมาสที่  2 ของปีงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้นักวิ จัยได้เพียงงวดที่  1 (ร้อยละ 40)  
และนักวิจัยมีเวลาด าเนินการวิจัยในปีงบประมาณนั้น ประมาณ 6 เดือน ส่งผลให้ไม่สามารถส่งรายงาน
ความก้าวหน้าได้ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยในงวดถัดไปในปีงบประมาณ ต้องกันเงินเหลื่อมปี  
ไปใช้ในปีถัดไป  

2. โครงการวิจัยส่วนใหญ่เป็นทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการวิจัยจะต้องมีการลงพ้ืนที่ที่ท าวิจัยซึ่งส่วนมากอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาทที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริ หารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ข้อ 3 (1) ก าหนดให้ จังหวัดชัยนาทเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด และ  
ข้อ 5 การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง รวมทั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ฉบับที่ 14) ลงวันที่  17 เมษายน 2564 ข้อ 1 ให้จัดการเรียนการสอน 
ทุกระดับโดยใช้ระบบ online ตั้งแต่บัดนี้จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2563 และให้ผู้สอนใช้ระบบสอบ online และ 
ข้อ 3 ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ส่งผลให้นักวิจัย
ที่ก าหนดพ้ืนที่การวิจัยในจังหวัดชัยนาทไม่สามารถลงพ้ืนที่ เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือด าเนินการวิจัย ได้  และ 
ไม่สามารถส่งรายงานความก้าวหน้าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญารับทุน  
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แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ 
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะท าการเร่งเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้เร็วขึ้น (ภายในเดือน
พฤษภาคมของปีงบประมาณ) เพ่ือที่จะด าเนินงานในกระบวนต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนปีงบประมาณที่นักวิจัย  
จะได้รับทุนเพ่ือด าเนินการวิจัย โดยเมื่อเริ่มปีงบประมาณในเดือนตุลาคม นักวิจัยจะได้รั บเงินทุนอุดหนุน 
การวิจัยในงวดที่  1 (ร้อยละ 40) และเมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน) นักวิจัยสามารถส่งรายงาน
ความก้าวหน้าได้ ก็จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่นักวิจัยในงวดที่ 2 (ร้อยละ 30) และหากการด าเนินงาน
วิจัยของนักวิจัยเป็นไปตามแผน จะท าให้นักวิจัยสามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ภายในปีงบประมาณ  
ซึ่งส่งผลให้มีการเบิกจ่ายสูงขึ้น 
 2. ส าหรับโครงการวิจัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด–19 สถาบันวิจัย 
และพัฒนาได้เสนอคณะกรรมการบริหารการวิจัยเพ่ือขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ตามสัญญา  
รับทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อ 2 วรรคหนึ่ง และข้อ 2 วรรคสอง และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. 2563 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง (1) หากคณะกรรมการบริหารการวิจัย พิจารณาแล้ว  
เห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นให้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม ให้ น าจ านวนวันที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาขยายระยะเวลาท าการตามสัญญาตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง 
ซึ่งพิจารณาจากกฎหมาย ข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งของทางราชการที่ให้มหาวิทยาลัยปิดท าการ หรือสั่งห้าม
เข้าพ้ืนที่เสี่ยง หรือสั่งปิดสถานที่หรือสั่งห้ามกระท าการหรือสั่งการใด ๆ จนถึงวันที่เปิดท าการหรือวันที่กระท าการ
หรือด าเนินการได้ตามปกติ 
           3. เสนอให้นักวิจัยปรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ในกรณีมีผู้ร่วมวิจัยในพ้ืนที่ให้ประสานงาน  
ผู้ร่วมวิจัยในพ้ืนที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแทน หรือ การปรับวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลในรูปแบบออนไลน์  
เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4  ผลกำรติดตำมกำรจัดกำรกำรศึกษำ  
 

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 9,110 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 7,745 คน และภาคนอกเวลาราชการ จ านวน 1,365 คน และ มีหลักสูตรทั้งหมด 
จ านวน 58 หลักสูตร รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 12 
 
 

ตำรำงท่ี 12 จ ำนวนนักศึกษำภำคปกติ และภำคนอกเวลำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

คณะ/หน่วยงำน หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำ 

 รวมทั้งหมด  ภำคปกติ  ร้อยละ  ภำคนอกเวลำ  ร้อยละ 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ  2 99 99 100.00 - - 
2. คณะวิทยาศาสตร์  17 2,235 2,007 89.90 228 10.20 
3. คณะศึกษาศาสตร์  4 940 917 97.55 23 2.45 
4. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

20 3,171 2,737 86.31 434 13.69 

5. คณะวิทยาการจัดการ  10 2,385 1,913 80.21 472 19.79 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  1 72 72 100.00 - - 
7. บัณฑิตวิทยาลัย  4 208 - - 208 100.00 

รวมทั้งสิ้น 58 9,110 7,745 85.02 1,365 14.98 
  ที่มา :  กองนโยบายและแผน ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
 

 จากตารางที่ 12 พบว่า มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทั้งหมด จ านวน  58 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งสิ้น 
จ านวน 9 ,110 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติร้อยละ 85.02 และภาคนอกเวลาราชการร้อยละ 14.98  
เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ/หน่วยงาน พบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนนักศึกษามากที่สุด 
รองลงมาคือคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ โดยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
มีนักศึกษาน้อยที่สุด โดยเกือบทุกคณะเป็นนักศึกษาภาคปกติมากกว่าภาคนอกเวลา ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัย  
ที่ไม่มีนักศึกษาภาคปกติ 
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ตำรำงท่ี 13 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวนนักศึกษำ  

ร้อยละ ภำคปกติ ภำคนอกเวลำ รวม 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ  9 - 9 0.56 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 241 18 259 15.99 

3. คณะศึกษาศาสตร์  139 3 142 8.76 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  363 55 418 25.80 

5. คณะวิทยาการจัดการ 500 91 591 36.48 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 35 - 35 2.16 

7. บัณฑิตวิทยาลัย - 166 166 10.25 

รวมทั้งสิ้น 1,287 333 1,620 100.00 

ร้อยละ 79.44 20.56 100.00  
 

 จากตารางที่ 13 พบว่ามีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,620 คน 
แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ ร้อยละ 79.44 และภาคนอกเวลาราชการ ร้อยละ 20.56 เมื่อจ าแนกตามคณะ/
หน่วยงาน พบว่าจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา มาจากคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ โดยคณะเกษตรและชีวภาพมีผู้จบการศึกษาน้อยที่สุด 
รองลงมาคือวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
  
ตำรำงท่ี 14 ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563  

คณะ/หน่วยงำน 
 บัณฑิตทีส่ ำเร็จ

กำรศึกษำ  
 บัณฑิตที่มีงำนท ำ   บัณฑิตที่ยังไม่มีงำนท ำ  

 จ ำนวน   ร้อยละ   จ ำนวน   ร้อยละ  
1. คณะเกษตรและชีวภาพ  28 23 82.14 5 17.86 
2. คณะวิทยาศาสตร์  256 200 78.13 56 21.88 
3. คณะศึกษาศาสตร์  120 96 80.00 24 20.00 
4. คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์  

379 257 67.81 122 32.19 

5. คณะวิทยาการจัดการ  470 275 58.51 195 41.49 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  36 24 66.67 12 33.33 

รวมทั้งสิ้น 1,289 875 67.88 414 32.12 
 

 

จากตารางที่  14 พบว่า ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาทั้ งสิ้น  
จ านวน 1,289  คน มีงานท าภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 67.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ 
พบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรและชีวภาพมีร้อยละของการมีงานท าสูงสุด รองล งมา 
คือ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  ตามล าดับ คณะที่มีร้อยละของการมีงานท าน้อยที่ สุด  
คือ คณะวิทยาการจัดการ 
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ตำรำงท่ี 15 ผลคะแนนของกำรประเมินตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) 
 

ล ำดับ คณะ คะแนน (TQF) 

1 คณะเกษตรและชีวภาพ 4.46 
2 คณะวิทยาศาสตร์ 4.55 
3 คณะวิทยาการจัดการ 4.52 
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.52 
5 คณะศึกษาศาสตร์ 4.48 
6 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4.61 

รวม 4.52 
 

 จากตารางที่ 15 ผลการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
ที่ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.52 
คะแนนเมื่อพิจารณาคะแนนของแต่ละคณะพบว่า เรียงล าดับคะแนนตามหน่วยงานที่ได้คะแนนมากที่สุด 
ตามล าดับ  ดั งนี้  วิทยาลั ยการแพทย์ทางเลือก  ได้คะแนนมากที่ สุ ด  รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามล าดับ โดยคณะเกษตรและชีวภาพ 
ได้คะแนนน้อยที่สุด  
 
ตำรำงท่ี 16 เปรียบเทียบจ ำนวนนักศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564  

หน่วยงำน 
จ ำนวนนักศึกษำ (คน) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ  155 150 117 106 99 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 2,057 2,002 1,899 1,913 2,235 

3. คณะศึกษาศาสตร์  860 772 830 912 940 
4. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

3,160 2,982 2,726 2,899 3,171 

5. คณะวิทยาการจัดการ 4,102 3,712 3,085 2,768 2,385 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 234 173 132 100 72 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 271 146 201 203 208 

รวมทั้งสิ้น 10,839 9,937 8,990 8,901 9,110 
  ที่มา :  กองนโยบายและแผน ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
 

 จากตารางที่ 16 พบว่า จ านวนนักศึกษาประจ าปี 2564 มีทั้งสิ้นจ านวน 9,110 คน เพ่ิมขึ้น 
จ านวน 209 คน ร้อยละ 2.35 คณะที่มีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นในปี 2564 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 16.83  
คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ร้อยละ 9.38 คณะศึกษาศาสตร์  ร้อยละ 3.07 ตามล าดับ และ 
คณะที่มีนักศึกษาลดลงในปี 2564 ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 28.00 คณะวิทยาการจัดการ  
ร้อยละ 13.84 และคณะเกษตรและชีวภาพ ร้อยละ 6.60  ตามล าดับ 

https://registrar.ku.ac.th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1
https://registrar.ku.ac.th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1
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 จากการติดตามด้านการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 นั้น พบว่า มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผ่านหลากหลายช่องทาง  
เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หนังสือบันทึกแจ้งทาง Facebook/ Line ซึ่ งแต่ละคณะจะมีการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ของคณะ หรือการลงพ้ืนที่แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนต่าง ๆ (แต่เนื่องจากมีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้การประชาสัมพันธ์หรือการลงพ้ืนที่บางพ้ืนที่อาจไม่สะดวก และการไม่ได้ 
จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ท าให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร) 
 

 
 

ภำพที่ 2.13 กำรเปรียบเทียบจ ำนวนนักศึกษำช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564 
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ตำรำงท่ี 17 เปรียบเทียบจ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ปีกำรศึกษำ 2560 – 2564  

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวนนักศึกษำ (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ  24 23 16 17 33 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 525 655 552 424 749 
3. คณะศึกษาศาสตร์  59 45 192 218 225 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  763 885 729 740 988 

5. คณะวิทยาการจัดการ 970 881 703 430 631 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 39 12 22 9 18 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 110 113 134 110 110 

รวมทั้งสิ้น 2,490 2,614 2,348 1,948 2,754 
  ที่มา :  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 จากตารางที่ 17 พบว่า จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564 มีทั้งสิ้นจ านวน 2,754 คน  
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 41.38 คณะที่มีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นในปี 2564 ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 100  
คณะเกษตรและชีวภาพ ร้อยละ 94.12 คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 76.65 คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 46.74 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร้อยละ 33.51 และคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 3.21 ตามล าดับ  
ส่วนบัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนเท่าเดิม 
 

 
 

ภำพที่ 2.14 กำรเปรียบเทียบจ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ช่วงปีกำรศึกษำ  2560 – 2564 
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ส่วนที่ 5 ผลกำรติดตำมโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

 การติดตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะพิจารณาจากการเบิกจ่าย
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดสรรให้หน่วยงาน/โครงการต่าง ๆ รายละเอียดดังตารางที่ 18  
 

ตำรำงที่ 18 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น จ ำแนก 
ตำมหน่วยงำน 

คณะ/หน่วยงำน งปม.จัดสรร งปม.เบิกจ่ำย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 2,662,525.05 1,777,787.81 66.77 884,737.24 33.23 
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 3,759,818.28 2,183,108.43 58.06 1,576,709.85 41.94 
3. คณะศึกษาศาสตร ์ 3,944,931.23 2,621,427.23 66.45 1,323,504.00 33.55 
4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏจันทรเกษม 

15,916.00 15,916.00 100.00 - - 

5. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

6,067,488.34 4,807,988.34 79.24 1,259,500.00 20.76 

6. คณะวิทยาการจัดการ 4,489,705.08 4,294,904.38 95.66 194,800.70 4.34 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 2,050.00 2,050.00 100.00 - - 
8. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

814,016.03 814,016.03 100.00 - - 

9. กองกลาง 1,228,469.63 230,169.40 18.74 998,300.23 81.26 
10. กองคลัง 536,811.00 12,511.00 2.33 524,300.00 97.67 
11. กองนโยบายและแผน 386,364.00 386,364.00 100.00 - - 
12. กองบริหารงานบุคคล 16,159.00 16,159.00 100.00 - - 
13. กองพัฒนานักศึกษา 636,436.95 136,936.95 21.52 499,500.00 78.48 
14. ส านักงานสภามหาวิทยาลยั 4,860.00 4,860.00 100.00 - - 
15. ส านักประกันคณุภาพการศึกษา 237,818.40 237,818.40 100.00 - - 
16. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7,872,134.28 7,094,019.28 90.12 778,115.00 9.88 

17. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 298,858.16 298,858.16 100.00 - - 
18.ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

590,390.00 10,500.00 1.78 579,890.00 98.22 

19. สถาบันวิจัยและพัฒนา 342,051.95 262,051.95 76.61 80,000.00 23.39 
20. ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,598,696.62 1,598,696.62   100.00  - - 

รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ 36,216,800.00 27,309,212.98 75.40 8,907,587.02 24.60 
  

จากตารางที่ 18  พบว่า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานต่าง ๆ มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 75.40 โดยมีหน่วยงาน 
ที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 100  จ านวน  9 หน่วยงาน ใช้จ่ายได้มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง 
ร้อยละ 100 จ านวน 7 หน่วยงาน  และใช้จ่ายไดน้้อยกว่า ร้อยละ 50 จ านวน 4 หน่วยงาน   
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ส่วนที่ 6 ผลกำรด ำเนินงำนรับมือสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีมาตรการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 
ด้ำนที่ 1 กำรแก้ปัญหำจำกผลกระทบ มหาวิทยาลัยมีมาตรการแก้ปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
              1. นักศึกษำ ด้านการเงินปรับลดค่าธรรมเนียมและยกเว้น การผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา         
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นค่าปรับล่าช้า และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมสนับสนุน 
Internet และบริการสื่อการเรียนแบบออนไลน์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยมีมาตรการ
ช่วยเหลือเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติ แต่จะให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในพ้ืนที่ภูมิล าเนาและปรับรูปแบบ 
การฝึกประสบการณผ์่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) 
               2. บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ WFH เพ่ิมสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และให้ยืมอุปกรณ์ส านักงานเพ่ือสะดวกในการ WFH ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาบุคลากร            
สายสนับสนุนวิชาการโดยการอบรมทักษะ IC3, อบรมทักษะภาษาอังกฤษ, อบรมการประเมินค่างาน, อบรม 
Infographics เพ่ือการสื่อสาร, อบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Data Studio และอบรม 
ให้ความรู้การออกก าลังกายที่บ้านเพ่ือป้องกัน Office Syndrome ด้วยตนเอง 
               3. บุคลำกรสำยวิชำกำร สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสอนและ WFH ,เพ่ิมสัญญาณเครือข่าย 
ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและสื่อการสอน Online, สนับสนุนห้อง Mini Studio ห้อง Study Room ส าหรับ 
บันทึกคลิป VDO และการสอน Online จัดเจ้าหน้าที่  TA ส าหรับดูแลการจัดการเรียนการสอน Online  
ให้กับผู้สอน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังมีมาตรการด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ 
ในด้านต่าง ๆ ผ่านการอบรม Online เพ่ือปรับตัวให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้งานมากขึ้น 
 
ด้ำนที ่2 กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมีมาตรการแก้ปัญหา โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
               1. มำตรกำรช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเสนอให้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจันทรเกษม
ปาร์ค เป็นที่พักบุคลากรทางการแพทย์ และมหาวิทยาลัยร่วมกับ กทม. ตอนบน ให้เป็นสถานที่ตรวจคัดกรอง    
โควิด-19 และโครงการ U2T ส ารวจข้อมูลโควิด-19 U2T COVID Week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด-19 
               2. มำตรกำรช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนำท มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดรูปแบบการด าเนิน
โครงการโดยการสื่อสารทางโทรศัพท์ และช่องทางการสื่อสารรูปแบบอ่ืน  ๆ แทน โดยให้ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน รวมถึงมหาวิทยาลัยมีการช่วยเหลือชุมชน 
ด้านอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และการอบรม
อาชีพเสริม สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท 
 
ด้ำนที ่3 กำรขับเคลื่อนวิศวกรสังคม มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
                1. การฝึกอบรมวิศวกรสั งคม (Social Engineer) ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงวันที่ 17 - 19 กันยายน 2563  มีผู้เข้าร่วมอบรม 4  คน 
                2. อบรมแกนน า “วิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ณ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ช่วงวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2564  มีผู้เข้าร่วมอบรม  21 คน 
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ส่วนที่ 7  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)  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ 

ส่วนราชการ 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 าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
(14) การตรวจสอบด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   
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     1.2  หลักกำรและทฤษฎีที่ใช้ 
               ส าหรับหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้  
 (1) หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล 
  (2) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดโคโซ่ COSO : ERM (Enterprise 
Risk Management) 
 (3) แม่บทการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
  (4) แนวทางการตรวจสอบภายในตามที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด 
            

1.3 สิ่งท่ีตรวจสอบ 
การให้ความเชื่อม่ันต่อระบบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยครอบคลุมใน 2 เรื่องต่อไปนี้ 
1.3.1 การสอบทานระบบควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบ  

การควบคุมภายในเป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 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 านึงถึง
เรื่องการรายงานข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ความคุ้มค่าของการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณ และเรื่องอ่ืน ๆ เป็นต้น 

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

          (3) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบโดยค านึงถึง
เรื่องการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและความส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ก 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 หรือประเด็นพิเศษที่ไม่สามารถจัดประเภทตามข้อ  1 – 5 ได้  

การตรวจสอบภายในทั้ง 6 ประเภทข้างต้นครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์นโยบาย              
ของผู้บริหารและกระบวนการด าเนินงานภายในของมหาวิทยาลัยแต่ผลงานตรวจสอบภายในเป็นเพียง                 
การให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น 
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1.4  ผลของกำรตรวจสอบ  
               การรายงานผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1.4.1 ผลกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบการควบคุมภายในที่ดีสอดคล้องกับองค์ประกอบ 

การควบคุมภายในสากลที่นิยมน ามาใช้ในองค์กร รวมทั้ง มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร           
ความเสี่ยงและควบคุมภายในเพ่ือท าหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้สอบทานระบบควบคุมภายในและพิจารณาจุดอ่อนอันจะน าไปสู่ความเสี่ยงในการด าเนินงาน               
ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนากิจกรรม  
การควบคุมให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยครอบคลุม 3 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ด้ำนกำรด ำเนินงำน : ระบบการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นท าให้ 
มั่นใจว่ามีการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง   
หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย แต่ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของกำรก ำกับควบคุมสินทรัพย์ทำงกำยภำพ และข้อมูล 
ในระบบสำรสนเทศซึ่งผู้บริหำรระดับสูงได้สั่งกำรตำมข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภำยในแล้ว  
  (2) ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน  : ระบบการควบคุมภายในที่
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นท าให้มั่นใจว่าการจัดท างบการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ แต่ยังพบจุดอ่อนในเรื่องของระบบรำยงำนย่อย เช่น รำยงำนวัสดุส ำนักงำน
คงเหลือยังไม่สำมำรถใช้งำนได้ทันที รวมทั้งจ ำนวนที่แสดงไว้ ในระบบแสดงยอดไม่สอดคล้องกับจ ำนวน 
ที่มีอยู่จริง ซึ่งก่อนน ำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงำนต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนน ำไปใช้ตัดสินใจ  
จำกจุดอ่อนดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบ ต่อกำรรำยงำนผลในภำพรวมได้ ซึ่งผู้บริหำรระดับสูงได้สั่งกำร 
ให้มีกำรปรับปรุงกำรตรวจสอบข้อมูล ในระบบสำรสนเทศตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยในแล้ว 

  (3) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับ : ระบบการควบคุมภายใน 
ช่วยให้ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกกิจกรรม/โครงการได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมทั้งนโยบายของผู้บริหาร  

ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 พบว่า ระบบควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ 
ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ 
มหาวิทยาลัยฯ แต่ยังมีจุดอ่อนในกิจกรรมกำรควบคุมภำยในบำงกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง เช่น กิจกรรมกำร
ควบคุมกำรด ำเนินงำนในสถำนกำรณ์ไม่ปกติ โดยสำเหตุของจุดอ่อนดังกล่ำวเกิดจำก กิจกรรมกำรควบคุม
ภำยในที่มหำวิทยำลัยฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม ในกำรด ำเนินงำน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป กล่ำวคือ กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน เหมำะสมส ำหรับสถำนกำรณ์ปกติ แต่เนื่องจำก 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์โรคระบำด Covid-19 จึงท ำให้กิจกรรม
กำรควบคุมที่มีเป็นจุดอ่อน จึงท ำให้กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
ซึ่งมหำวิทยำลัยได้เร่งทบทวนและปรับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน ให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ รวมทั้ง 
ก ำหนดให้มีกำรก ำกับติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ ๆ เพื่อสำมำรถแก้ไขปัญหำ  
ได้ทันท่วงที จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวยังส่งผลให้กำรพัฒนำระบบ ควบคุมภำยในของปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำมีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่อย่ำงไร 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานโดยให้ค านึ งถึงการบริหาร 
ในสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยครอบคลุมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การด าเนินงาน 
ของหน่วยงานสนับสนุน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้มอบ
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นโยบายการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้บริหารทุกระดับน าไปสู่การปฏิบัติโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลเป็นหลัก รวมทั้งในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมการให้ค าปรึกษา  
และการพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการด าเนินงาน   
โดยไม่ให้ผิดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในด้านต่าง ๆ ตามระเบียบที่ก าหนด  

อย่างไรก็ตาม ผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน  พบว่า ผู้บริหารทุกระดับได้มี 
การทบทวน การควบคุมภายในของหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าเพียงพอ และเหมาะสมหรือไม่ และได้รายงาน  
ผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น การรายงานผลการตรวจสอบควบคุมสินทรัพย์ หรือการปรับปรุง
กิจกรรมการควบคุมภายใน การอนุมัติสั่งการ เป็นต้น มายังมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 
1.4.2 ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มี 
การประชุมคณะกรรมการ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง  
มีการน าข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ผลการตรวจสอบภายในและผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ของปีที่ผ่านมาข้อมูลการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ .ศ . 2564  
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน  
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงของแผนการบริหาร  
จัดการ ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564) และรายงานผลการก ากับติดตามให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและ
ทบทวน กิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ซึ่งผลที่เกิดจากการติดตามการด าเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยงฯ  
รอบ 12 เดือน พบว่ำ ควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยฯ จ ำนวน 8 ประเด็น มีควำมเสี่ยงท่ีมีระดับควำมเสี่ยงลดลง 
จ ำนวน 4 ประเด็น ดังนี้ (1) ชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ต่อจ ำนวนชุมชนเป้ำหมำยทั้งหมด 
(2) กำรเก็บข้อมูลเพื่อจัดท ำฐำนข้อมูลไม่เป็นไปตำมแผน (3) กำรสอบภำษำอังกฤษของนักศึกษำไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดตำมมำตรฐำน CEFR หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนสำกลอ่ืน ๆ (4) จ ำนวนนักศึกษำ 
ไม่เป็นไปตำมแผนกำรรับนักศึกษำ และควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงคงเดิม มีจ ำนวน 4 ประเด็น ดังนี้  
(1) ผลงำนวิจัยท่ีน ำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด (2) กำรด ำเนินโครงกำร
ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่นไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย (3) บัณฑิตครูที่สำมำรถสอบบรรจุผ่ำนเกณฑ์ของหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  (4) ควำมเสียหำยของข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ 
หำกเกิดเหตุสุดวิสัย   

อย่างไรก็ตามจากผลการสอบทานและการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงสะท้อน 
ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 1.4.3 กำรตรวจสอบภำยในของระบบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
                       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ตรวจสอบภายในได้ด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบ
ภายในที่น าเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม พบว่า โดยทั่วไป
หน่วยงานภายในมีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมกับการด าเนินงาน  ซ่ึ งไม่ก่อให้ เกิดความเสี่ยง 
ที่มีสาระส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับที่ ไม่สามารถยอมรับได้  
แต่เนื่องจำกปัจจัยต่ำง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ำจะเป็นสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด–19 กำรเปลี่ยนแปลง 
ของ นโยบำยกำรปฏิบัติงำน กำรหมุนเวียนของบุคลำกร กำรน ำระบบสำรสนเทศในกำรบริหำร 
เพื่ อกำรตัดสิน ใจมำใช้  อำจท ำให้ ระบบกำรควบคุมภำยในที่ มีอยู่ เดิมไม่ เพี ยงพอและเหมำะสม 
อันจะน ำไปสู่จุดอ่อนของกำรควบคุมภำยใน  นอกจากนั้น ผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดีได้มีการก ากับ 
ติดตาม และสั่งการให้ หน่วยงานภายใน (เรียกว่า หน่วยรับตรวจ) มีการทบทวนระบบการควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ ว่าเพียงพอ และเหมาะสมหรือไม่ และให้ค านึงถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานเป็นส าคัญ  

ส าหรับการรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน การเบิกจ่ายและ 
การควบคุมสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ แต่ยังพบจุดอ่อนของระบบควบคุมภำยในเกี่ยวกับลูกหนี้ เงินยืม  
และกำรควบคุมสินทรัพย์ในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) ผลกำรตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ  
   พบว่า จ านวนลูกหนี้ค้างช าระและไม่จ่ายคืนตามก าหนดเวลามีจ านวนลดลง 
เนื่องจากกองคลังได้ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมบัญชีลูกหนี้ ใหม่ โดยการก าหนดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ  
ลูกหนี้เงินยืมเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการก ากับ ติดตามลูกหนี้เงินยืม และให้สอดคล้องกับระเบียบ
ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติ จากการปรับปรุงดังกล่าว พบว่า ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ถือปฏิบัติ ส่วนลูกหนี้ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ  
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จะติดตามเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในทางปฏิบัติและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
ทราบอย่างต่อเนื่อง การจัดท าหลักเกณฑ์ ระเบียบเพ่ิมเติมต่อไป  

(2) ผลกำรตรวจสอบทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย  
    พบว่ำ กำรรำยงำนในระบบสำรสนเทศยังไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรตัดสินใจ 
ในด้ำนต่ำง ๆ ได้ทันที เนื่องจำกผู้รับผิดชอบยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  ซึ่งผู้บริหารระดับสูง 
โดยอธิการบดีได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว โดยน าส่งข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานพัสดุกลาง ผลการติดตามจากผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ได้ด าเนินการตามค าสั่งการจากอธิการบดี ซึ่งในปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ  
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบาย เกี่ยวกับการรายงานสินทรัพย์ทุกสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งสอดคล้อง
ตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการดูแลสินทรัพย์ ที่ถือปฏิบัติ  

(3) ผลกำรตรวจสอบกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ของหน่วยงำน  
   พบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลือ

ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือส ารวจสินทรัพย์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ตรวจสภาพการใช้งาน หากพบว่า
สินทรัพย์มีความช ารุด เสียหาย อายุการใช้งานนาน และไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ 
หน่วยงานมีการรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว เพ่ือไม่ให้ เกิดภาระ  
ในการดูแลสินทรัพย์ที่ไม่สามารถน ามาใช้งานได้โดยการจ าหน่าย โอน หรือบริจาคแล้วแต่หน่วยงานเห็นสมควร
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          ในภำพรวมที่ผ่ำนมำยังพบว่ำ หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยฯ  
ให้ควำมส ำคัญกับกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์น้อยมำก จึงมีกำรพบเห็นสินทรัพย์ ที่ มีสภำพช ำรุด เสียหำย  
กองอยู่ทั่วไป ภำยในบริเวณมหำวิทยำลัยหำกไม่มีกำรก ำกับ ดูแล อย่ำงรัดกุม อำจท ำให้สินทรัพย์ดังกล่ำว  
สูญหำยได้ ทั้งนี้  ตำมระเบียบวินัยของทำงรำชกำร เม่ือสินทรัพย์เกิดกำรสูญหำยจะต้องหำผู้รับผิดชอบ  
และต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง ถึงแม้ว่ำสินทรัพย์นั้นจะมีรำคำเพียง 1 บำท ก็ตำม  
ทั้งนี้ เพื่อให้สินทรัพย์เกิดประโยชน์และคุ้มค่ำกับงบประมำณที่ได้จัดหำ หน่วยงำนควรมีกำรก ำกับดูแล 
บ ำรุงรักษำ สินทรัพย์ที่อยู่ใน ควำมรับผิดชอบให้อยู่ในสภำพที่ดีพร้อมใช้งำนได้อยู่เสมอ  
           ส ำหรับกำรควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผู้บริหำร 
ทุกระดับ ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดเก็บทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยฯ ได้ แก่ กำรตรวจสอบรำยงำน 
ทรัพย์สินเป็นประจ ำ สอบทำนขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรดูแลทรัพย์สินอย่ำงสม่ ำเสมอ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร ชุดย่อยเพื่อเป็นคณะท ำงำน และให้รำยงำนผลตำมกรอบที่ก ำหนดพร้อมปัญหำและอุปสรรค 
รวมทั้ง ผู้บริหำรสำมำรถน ำผลกำรติดตำมดังกล่ำวไปใช้เพื่อประเ มินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
เพื่อให้เห็นถึงควำมส ำคัญและจ ำเป็นในเรื่องของกำรควบคุมทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

 (4) ผลกำรสอบทำนแผนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย  
      พบว่า มหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยงที่ เสนอโดย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และได้ก ากับติดตามโดยการรายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

      ส าหรับการตรวจสอบการด าเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการรับสินบน การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
รวมทั้ง ก าหนดให้มีคู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
     จากผลการตรวจสอบภายในข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมได้น ารายงานผลการตรวจสอบภายในไปใช้ เป็น เครื่องมือในการตัดสินใจ รวมถึง   
การวางแผน ในการบริห ารจั ดการและสั่ งการเพ่ื อ ให้ การด า เนิ น งาน เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ  
และประสิทธิผล และยังท าให้ เกิดความมั่น ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักที่ก าหนดไว้ 

(5)  ผลกำรจัดกำรเรื่องกำรร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
      พบว่า ในภาพรวมของเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่มีประเด็นที่ส าคัญ 

ต่อความไม่มีประสิทธิผล ของการจัดซื้อจัดจ้างที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ แต่ผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นมักพบว่ำ 
หลังจำกได้ผู้รับจ้ำงแล้ว เกิดควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรต่ำง  ๆ หรือส่งงำนไม่ทันตำมงวดที่ก ำหนด  
ในประเด็นนี้ ควรมีกำรปรับปรุง กิจกรรมกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนเพื่อลดปัญหำที่เกิดขึ้น   
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1.5 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบผลการด าเนินงานในภาพรวมแบ่งได้ 3 ข้อ ดังนี้ 
1.5.1 ข้อเสนอแนะด้านการสอบทานระบบควบคุมภายใน 
1.5.2 ข้อเสนอแนะด้านการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง  
1.5.3 ข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบภายในของระบบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.5.1 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยใน  

                        จากภาพรวมพบว่ามหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามกรอบการควบคุมภายในสากล 
และเป็นไปตามหลักการของหน่วยงานภาครัฐ แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดอ่อน ที่เกิดขึ้น จำกกำรประเมิน  
ระบบกำรควบคุมภำยใน เนื่องจำกในปัจจุบันมหำวิทยำลัยได้ปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรด ำเนินงำน  ในบำงเรื่อง 
และอยู่ภำยใต้ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์โรคระบำด ส่งผลให้ระบบควบคุมภำยในเดิมไม่เหมำะสม  
และมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
ดังนั้น มหำวิทยำลัยควรมีกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรทุกระดับ รวมทั้ง ก ำหนดแนวทำง  
ในกำรก ำกับติดตำมเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อให้ม่ันใจว่ำระบบควบคุมภำยใน  
ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนอยู่มีควำมเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงและช่วยลดผลกระทบที่จะสร้ำงควำมเสียหำย 
ต่อมหำวิทยำลัย  

1.5.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรสอบทำนแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผู้บริหารให้ความส าคัญ 

และเข้าใจในประเด็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานที่ส าคัญร่วมกัน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนกระท่ัง
ระดับปฏิบัติการ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แต่งตั้งมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  
จึงท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจะเป็นไปอย่างระมัดระวังและ
เหมาะสม อย่ำงไรก็ตำม มหำวิทยำลัยยังคงต้องค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภำยในและข้อมูล
สำรสนเทศที่สนับสนุนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงให้มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกเป็นข้อจ ำกัดที่ส ำคัญในกำรบริหำร  
ควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย แต่เนื่องจำกปัจจัยเสี่ยงในปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 เป็นปัจจัยภำยนอก  
กำรบริหำรควำมเสี่ยง จึงควรมีควำมยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนได้อย่ำงทันต่อสถำนกำรณ์ และทบทวนกลยุทธ์ 
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือ กิจกรรมที่สำมำรถช่วยให้มหำวิทยำลัยบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

 1.5.3 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรตรวจสอบภำยในของระบบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
   มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ กับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหารได้น าผลการตรวจสอบ 
ภายในไปใช้ประโยชน์ในการก ากับติดตาม โดยน าข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน  สั่งการไปยังหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในยังได้ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ  
ที่อธิการบดีสั่งการด้วยและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในประเด็นนี้ถือว่า  
มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งในเรื่องของการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรตรวจสอบภำยใน  
เป็นเพียงกำรให้ควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลเท่ำนั้น ดังนั้น กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงควรยึดหลักปฏิบัติตำม
ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี รวมทั้ง ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกิจกรรม  ในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
ด้ำนต่ำง ๆ ต้องร่วมกันพิจำรณำถึงปัญหำ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน  และน ำเสนอ 
แนวทำงแก้ไข ซ่ึงจะเป็นไปตำมหลักกำรพัฒนำคุณภำพงำนโดยรวมอย่ำงต่อเนื่อง 
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2. กำรตรวจสอบภำยนอก  
2.1 รำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบาย การบัญชีภาครัฐที่  กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐและ  
แสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องรูปแบบการน าเสนอรายงานการเงิน   
ของหน่วยงานภาครัฐตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
   รายงานการเงินได้รวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใช้ในการด าเนินงาน และได้น าข้อมูลทางบัญชีของเงินนอกมหาวิทยาลัย  
เข้าระบบ GFMIS และประมวลผลงบการเงินภาพรวม โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  
ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป  และมหาวิทยาลัยได้รับการสอบบัญชี  จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ทุกปีงบประมาณ  ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ผู้สอบบัญชีจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  เข้ามาด าเนินการ
ตรวจสอบในช่วงเดือนตุลาคม 2564 

2.1.1 อัตรำส่วนวิเครำะห์สภำพคล่องทำงกำรเงิน  
2.1.1.1 อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สินทรัพย์หมุนเวียน : หนี้สิน

หมุนเวียน  คิดเป็นอัตราส่วน = 11 : 1 (สินทรัพย์หมุนเวียน 1,729,879,220.17 บาท : หนี้สินหมุนเวียน 
146,216,819.43 บาท) แสดงว่าความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม            
มีความคล่องตัวมาก โดยทั่วไปอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 2 : 1 ถือว่าเหมาะสม 

2.1.1.2 อัตรำส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้า
คงเหลือ) : หนี้สินหมุนเวียน  คิดเป็นอัตราส่วน = 11 : 1 (สินทรัพย์หมุนเวียน 1,729,879,220.17  บาท หัก สินค้า
คงเหลือ 5,361,472.50 บาท = 1,724,517,747.67 บาท) : หนี้สินหมุนเวียน 146,216,819.43 บาท) แสดงว่า
ความสามารถในการช าระหนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีความคล่องตัวสูง โดยปกติอัตราส่วน 1 : 1       
ถือว่าเหมาะสม  

2.1.2 อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน  
        อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม  (Debt Ratio) หนี้สินรวม : สินทรัพย์รวม                

คิดเป็นอัตราส่วน = 0.09 : 1 (หนี้สินรวม 311,755,119.78 บาท : สินทรัพย์รวม 3,526,253,830.96 บาท)  
แสดงว่าการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีความเสี่ยงต่ า มีความสามารถในการช าระหนี้สูง 
มีภาระหนี้สินต่ า  

2.1.3 ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน  
                             ร้อยละของรายได้สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายรวม – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย) คิดเป็นร้อยละ 16 (รายได้ 852,981,523.36 บาท สูงกว่าค่าใช้จ่าย 716,828,251.47 บาท จ านวน 
136,153,271.89 บาท) (ค่าใช้จ่ ายรวม 789 ,696 ,020 .43  บาท – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
72,867,768 .96 บาท) แสดงว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลการด าเนินงานทางการเงินเกินดุล  
โดยค่าใช้จ่ายครั้งนี้ไมน่ ารายการค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินมารวมค านวณ 
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2.2 ข้อพึงระวังเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบมีดังนี้ 
(1) รายการลูกหนี้ เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่  30 กันยายน 2564 มักพบปัญหา 

เรื่องการส่งใช้เงินยืมล่าช้าจากวันที่ครบก าหนดตามสัญญาตั้งแต่ 9-335 วัน จ านวน 49 สัญญา      
(2) การติดตามลูกหนี้ผิดสัญญาทุนพัฒนาบุคลากรค้างทุน 
(3) การควบคุมสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ที่ตัวเครื่อง

ครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนทุกรายการ 
(4) การรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดท าประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุน 

ซึ่งเป็นแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 มีการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 และหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563  

ตำรำงที่ 19 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน 

(โครงกำร) 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
อัตรำร้อยละของ

งบประมำณลงทุนทั้งหมด 
1 โครงการงบลงทุน 27 116,395,139.94 100.00 
2 โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว 26 115,555,139.94 99.28 
3 โครงการที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา 1 840,000.00 0.72 

จากตารางที่ 19 พบว่า  โครงการที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มีการติดตามเร่งรัด ให้ผู้รับจ้างด าเนินการส่งมอบงานให้ทันตามก าหนดระยะเวลาของสัญญา  และด าเนินการ 
เบิกจ่ายเงิน ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.3  มำตรกำรของมหำวิทยำลัย 
(1) มหาวิทยาลั ยออกประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลัก เกณ ฑ์ 

การเบิกค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการและช าระคืนเงินยืม 
และการส่งใช้ใบส าคัญ 

(2) มหาวิทยาลัยมีหนังสือถึงหน่วยงานก าชับให้มีการควบคุมสินทรัพย์จากการตรวจรับ 
ทุกรายการ ให้มีการเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ไว้บนตัวเครื่องให้ชัดเจนให้ครบถ้วนทุกรายการ 
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บทท่ี 3 
ผลการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564) และปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
(1) ผลการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด และ (2) ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็น 5 มาตรฐาน  ดังผลการประเมินผลต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1 ผลการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง หลักสูตร 
ที่มีการผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินงาน และประเมินผลการสร้างนวัตกรรม 
ทั้งประเภทโครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นผลงานในการแก้ไขปัญหาให้ชุมชน 
หรือท้องถิ่น  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยนวัตกรรม 
ที่ เกิดขึ้นนั้น  ต้องมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน ซึ่ งหลักการดั งกล่าวเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่ วมสร้าง
นวัตกรรม โดยน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะในช่วงปี
การศึกษา 2563 

ตารางที่ 20  จ านวนและร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
ช่วงปีการศึกษา 2562 - 2563 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 

จ านวนหลกัสูตรที่
นักศึกษามีส่วนร่วม

สร้างนวัตกรรม 
ร้อยละ ผลการประเมินผล 

ปีการศึกษา 2562 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 2 2 100.00 ดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

18 17 94.44 ด ี

3. คณะวิทยาการจัดการ 5 5 100.00 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร์ 15 11 73.33 ต้องปรับปรุง 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 5 4 80.00 พอใช้ 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 46 40 86.96 ดี 
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คณะ/หน่วยงาน 
จ านวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 

จ านวนหลกัสูตรที่
นักศึกษามีส่วนร่วม

สร้างนวัตกรรม 
ร้อยละ ผลการประเมินผล 

ปีการศึกษา 2563 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 2 1 50.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

15 15 100.00 ดีมาก 

3. คณะวิทยาการจัดการ 6 4 66.67 ต้องปรับปรุง 
4. คณะวิทยาศาสตร์ 15 15 100.00 ดีมาก 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 5 3 60.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 44 39 88.64 ดี 
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
หมายเหตุ : เริม่เก็บข้อมลูครั้งแรกในปีการศึกษา 2562 จึงมีข้อมูลเพียง 2 ปี 

จากตารางที่  20 พบว่า หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 86.96 มีผลประเมินผลอยู่ในระดับดี 
โดยคณะที่มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมากมี 3 คณะ คือ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการจัดการ 
และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ส่วนคณะที่มีผลการประเมินผลในระดับดี ระดับพอใช้ และต้องปรับปรุง 
ระดับละ 1 คณะ 

 และในปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ภาพรวมของมหาว ิทยาล ัย  ค ิดเป ็นร้อยละ 88.64 มีผลการประเม ินผลอยู ่ในระดับด ี โดยคณะที ่มี 
ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมากมี 3 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ส่วนคณะที่เหลืออีก 3 คณะมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
และต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ภาพที่ 3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
เปรียบเทียบปีการศึกษา  2562 กับ 2563 
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  จากภาพที่ 3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยพบว่า ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วม 
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ของปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปี  2563  เล็กน้อย เมื่ อพิจารณา 
แยกตามคณะพบว่า คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการจัดการ และคณะศึกษาศาสตร์ มีร้อยละ 
ของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ของปีการศึกษา 2563 ลดลง 
จากปีการศึกษา 2562 ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กับคณะวิทยาศาสตร์  ร้อยละของ 
ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปี 2562 
  
 
  



 

72 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564 
 

ตัวชี้วัดที่  2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด  
 

 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
และน าไปใช ้ อย่างเกิดประโยชน์ โดยค านวนหาสัดส ่วนจากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจ ัย หรือ 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์  
ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ที่ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับจ านวนอาจารย์ประจ าทั ้งหมด โดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะในช่วงปีการศึกษา 2563 
 

ตารางที่ 21 จ านวนและร้อยละของผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัย 
               ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 - 2563 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวนผลงานวจิัย

ทั้งหมด 
ผลงานวิจัยที่น าไป 

ใช้ประโยชน ์
ร้อยละ ผลการประเมินผล 

ปีการศึกษา 2561 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 12 8 66.67 ดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 13 65.00 ดีมาก 
3. คณะวิทยาการจัดการ 15 8 53.33 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร์ 19 2 10.53 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 6 2 33.33 พอใช้ 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 73 34 46.58 ดี 
ปีการศึกษา 2562 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 4 1 25.00 ต้องปรับปรุง 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 6 27.27 ต้องปรับปรุง 
3. คณะวิทยาการจัดการ 14 3 21.43 ต้องปรับปรุง 
4. คณะวิทยาศาสตร์ 16 6 37.50 พอใช้ 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 6 6 100.00 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 2 1 50.00 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 64 23 35.94 พอใช้ 
ปีการศึกษา 2563 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 3 1 33.33 พอใช้ 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 15 55.56 ดีมาก 
3. คณะวิทยาการจัดการ 21 6 28.57 ต้องปรับปรุง 
4. คณะวิทยาศาสตร์ 12 4 33.33 พอใช้ 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 3 3 100.00 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 2 1 50.00 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 68 30 44.12 ดี 
ที่มา : 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2562 และประจ าป ี2563 
 2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 



  

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564  73 
 

              จากตารางที่ 21 พบว่า ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัย
ทั้ งหมด ในปีการศึกษา 2561 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 46.58 ผลการประเมินผล 
อยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินผลอยู่ใน 
ระดับดีมากมี 4 คณะ คือ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ส่วนอีก 2 คณะมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้ และต้องปรับปรุง
เร่งด่วนระดับละ 1 คณะ   
  ในปีการศึกษา 2562 มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัย
ทั้งหมด ภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 35.94 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้ โดยคณะ 
ที่มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมากมี 2 คณะ คือ  
คณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ส่วนที่เหลืออีก 4 คณะมีผลประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้ 
1 คณะ และระดับต้องปรับปรุง 3 คณะ 
  ในปีการศึกษา 2563 มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
คิดเป็นร้อยละ 44.12 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
ท้องถิ่นที่มีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมากมี 3 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
คณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ส่วนอีก 3 คณะมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้  
2 คณะ และระดับต้องปรับปรุง 1 คณะ 
  

 
 

ภาพที่ 3.2 ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด  
ช่วงปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

  จากภาพที่ 3.2 พบว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
กับชุมชนท้องถิ่นลดลงในปีการศึกษา 2562 แล้วเพ่ิมข้ึนในปี 2563 เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่า มี 3 คณะ
ที่มีแนวโน้มเช่นเดียวกับภาพรวมของมหาวิทยาลัย  คือคณะเกษตรและชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์มีร้อยละเพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา 2562 แล้วลดลง
ในปีการศึกษา 2563 ส าหรับคณะศึกษาศาสตร์มีร้อยละเพ่ิมขึ้นในปี 2562 และคงที่ในปี 2563 และ 
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีร้อยละลดลงในปี 2562 และคงที่ในปี 2563 
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74 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการก าหนดพื้นที ่รับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน โดยมี 
การก าหนดชุมชนเป้าหมายที ่จะพัฒนา ไว้ในแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จึงต้องศึกษา  
ความต้องการหรือสภาพของชุมชนเป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุตามแผน โดยใช้ข้อมูล
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะในช่วงปีการศึกษา 2562 -2563 
  ช ุมชนเป ้าหมาย หมายถ ึง ช ุมชนหร ือหน ่วยงานหรือสถาบ ันภายนอกมหาว ิทยาล ัย  
ที ่เป ็น เป ้าหมายหล ักในการให ้บร ิการว ิชาการของมหาว ิทยาล ัย  เพื ่อให ้ช ุมชนเก ิดการพ ัฒนาขึ ้น  
อันเป็นผลจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยชุมชนเป้าหมายก าหนดมาจากคณะ  
  ต่อเนื่อง หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 
 

ตารางที่ 22 จ านวนและร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชน 
                เป้าหมายทั้งหมด ช่วงปีการศึกษา 2562 และ 2563 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวนชุมชน

เป้าหมาย
ทั้งหมด 

ชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
ร้อยละ ผลการประเมินผล 

ปีการศึกษา 2562 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 8 3 37.50 พอใช้ 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 1 50.00 ดีมาก 

3. คณะวิทยาการจัดการ 2 2 100.00 ดีมาก 

4. คณะวิทยาศาสตร ์ 2 2 100.00 ดีมาก 

5. คณะศึกษาศาสตร ์ 5 4 80.00 ดีมาก 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 20 13 65.00 ดีมาก 
ปีการศึกษา 2563 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 9 3 33.33 พอใช้ 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 1 50.00 ดีมาก 

3. คณะวิทยาการจัดการ 2 2 100.00 ดีมาก 

4. คณะวิทยาศาสตร ์ 2 2 100.00 ดีมาก 

5. คณะศึกษาศาสตร ์ 5 4 80.00 ดีมาก 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 21 13 61.90 ดีมาก 
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 และ 2563 
หมายเหตุ : เริม่เก็บข้อมลูครั้งแรกในปีการศึกษา 2562 จึงมีข้อมูลเพียง 2 ปี 
 

 จากตารางที่  22 พบว่า ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชน
เป้าหมายทั้งหมด ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีผลการประเมินผล 
อยู่ในระดับดีมาก โดยคณะที่มีร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวน 
ชุมชนเป้าหมายทั้งหมดที่มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 5 คณะ และมีเพียงคณะเดียว 
ทีม่ีผลการประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้  



  

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564  75 
 

 ในปีการศึกษา 2563 มีชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็น 
ร้อยละ 61.90 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก โดยในระดับคณะเป็นเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2562  
ทุกประการ 
 

 
 

ภาพที่ 3.3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 
ช่วงปีการศึกษา  2562 - 2563 

 

  จากภาพที่ 3.3 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องของปีการศึกษา 2563 ลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย เนื่องการเปลี่ยนแปลงของคณะเกษตร 
และชีวภาพที่มีร้อยละลดลงในปี 2563 ส่วนคณะอ่ืน ๆ อีก 5 คณะมีค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมาย 
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 เท่ากัน 
  
ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย ที ่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ซึ่งผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม 
ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม หรือน าไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน 
ครอบคร ัว  ท ้อ งถิ ่น  ช ุมชน  ส ังคม  และปร ะเทศชาต ิ ใน ร ูปแบบขององค ์ความรู ้ซึ ่งองค ์ความรู้ 
ดังกล ่าวจะต้องม ีขั ้นตอนการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่าง เป ็นระบบ และ 
มีเอกสารทางวิชาการที ่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ ่นนั ้นอย่างเป็นระบบ  
อาจเป็นรูปแบบของเอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยน าข ้อมูลจากผลการด าเน ินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และ สถาบ ัน  
ในช่วงปีการศึกษา 2562 - 2563 

0

50

100

37.5 50

100 100

80

100

65

33.33
50

100 100

80

100

61.9

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563



 

76 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564 
 

ตารางที่ 23 ผลการประเมินผลองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ช่วงปีการศึกษา 2562 - 2563 

หน่วยงาน รายละเอียดองค์ความรู้ รวมจ านวน 
ผลการ

ประเมินผล 
ปีการศึกษา 2562 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 1. คู่มือมารยาทไทยงามอย่างไทย 
2. คู่มือการปฏิบัติงานศาสนพิธ ี
3. คู่มือการจัดงานพิธีท าบุญ 
4. คู่มือการจัดโต๊ะหมู่บูชา 
5. คู่มือพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
6. บทความการอนุรักษ์ท่าร าต้นแบบของชุมชน 
7. เอกสารการแต่งกาย 4 ภาค 

7 ผลงาน ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 7 ผลงาน ดีมาก 
ปีการศึกษา 2563 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 1. คู่มือการปฏิบัติงานศาสนพิธ ี
2. องค์ความรู้ “ลานธรรมจันทรเกษม” 
3. องค์ความรู้ “มหกรรมส้มต าบันลือโลก” 
4. องค์ความรู้ “ถนนวัฒนธรรมจนัทรเกษม” 
5. องค์ความรู้ “ศิลปหัตถกรรมหนังตะลุง” 
6. องค์ความรู้ “ศิลปหัตถกรรมกระจกจืน กระจกเกรียบ” 
7. องค์ความรู้ “การช่างฝีมือเครื่องถม คร่ าโบราณ” 
8. องค์ความรู้ “การช่างฝีมือคนโทน้ า” 
9. องค์ความรู้ “การช่างฝีมือแทงหยวก” 
10. องค์ความรู้ “งานศิลปะลายก ามะลอ” 

10 ผลงาน ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 10 ผลงาน ดีมาก 
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 
 

  จากตารางที่ 23 พบว่า หน่วยงานที่มีองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมีหน่วยงานเดียว  
คือ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัยเท่ากับ 7 ผลงาน มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก และในปีการศึกษา 2563 ภาพรวม 
มี 10 ผลงาน มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก เช่นเดียวกัน 
 
ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ต่อจ านวนครู 

บุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
 

  การยกระดับวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในวิชาชีพที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
(Reskill and Upskill) ของคร ูป ระจ าการ  เพื ่อ ให ้ค ร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษ าม ีค วามพร ้อม  
ในการจ ัดการศ ึกษา การเร ียนการสอน ในบร ิบทของการเปลี ่ยนแปลงของโลก ประเทศ และ 
การเปลี ่ยนแปลงในชุมชน ท้องถิ ่น โดยวิธ ีการเทียบสัดส่วนของครู บุคลากรทางการศึกษา ที ่ได ้ร ับ  
การยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษา ก ับกลุ ่มเป ้าหมายตามแผนทั ้งหมด  โดยใช ้ข ้อม ูลจากคณะต่าง ๆ  
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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ตารางที่ 24 จ านวนและร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
               ต่อจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               ทั้งหมด ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวนครูและ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาตามแผน 

จ านวนครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา

ที่ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ ผลการประเมินผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 9 9 100.00 ดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 80 80 100.00 ดีมาก 

3. คณะวิทยาการจัดการ - - - - 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 120 178 148.33 ดีมาก 

5. คณะศึกษาศาสตร ์ 270 330 122.22 ดีมาก 

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

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 579 1,407 234.01 ดีมาก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 25 23 92.00 ด ี
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 30 30 100.00 ดีมาก 
3. คณะวิทยาการจัดการ 30 30 100.00 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 400 352 88.00 ด ี
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 660 588 89.09 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก - - - - 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 1,145 1,023 89.34 ดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ - - - - 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 100 139 139 ดีมาก 
3. คณะวิทยาการจัดการ - - - - 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 160 264 165 ดีมาก 
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 1,900 1,980 104.21 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก - - - - 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 2,160 2,383 110.32 ดีมาก 
ที่มา : คณะ และหน่วยงาน 
หมายเหตุ ข้อมูลตามตารางนี้ไม่รวมข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ หน่วยงานไม่มีการตั้งเป้าหมายไว้   

จากตารางที่ 24 พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีครู 
บุคลากรทางการศึกษา ที่ ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ต่อจ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  คิดเป็นร้อยละ 234.01  
มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า ทุกคณะมีผลการประเมิน ผลอยู่ในระดับ
ดีมาก ยกเว้นคณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ที่ไม่มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 89.34 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
เป็นรายคณะ พบว่า มีคณะที่มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ระดับดีมี 3 คณะ 
 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 110.32 มีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมาก  
โดยคณะ ทีม่ีการตั้งเป้าหมายมีเพียง 3 คณะ และทุกคณะมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 

ทั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาที่มีค่ามากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจาก 
มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผน 
 

   

ภาพที่ 3.4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ 
การศึกษา ต่อจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาทั้งหมด ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

  จากภาพที่ 3.4  พบว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเพ่ิมขึ้นในปี 2564 เมื่อพิจารณา
เป็นรายคณะ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์  มีร้อยละลดลงและเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับ 
ภาพรวม ส่วนคณะเกษตรและชีวภาพมีร้อยละลดลงเล็กน้อยในปี 2563 แต่ไม่มีข้อมูลในปี 2564  ส าหรับ 
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและสถาบันวิจัยและพัฒนา มีแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพียงปีเดียวหรือไม่มีเลย จึงไม่สามารถสรุปแนวโน้มได้ 
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สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  
ตารางที่ 25 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด ผลการ 
ประเมินผล 

คะแนนจากผล
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่  1 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ดี 4 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
ท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด 

ดี 4 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

ดีมาก 5 

ตัวชี้วัดที่  4 จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ดีมาก 5 
ตัวชี้วัดที่  5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา ต่อจ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

ดีมาก 5 

                          คะแนนเฉลี่ย 4.60 
 ผลการประเมินผลโดยรวมของยุทธศาสตร์ ดีมาก 

ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 92.00 
  

  จากตารางที่  25 พบว่า ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  1 ซึ่งมี 5 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัด 
ที่ได้ระดับดีมาก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และตัวชี้วัดที่ 5  
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ต่อจ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด มีตัวชี้วัดที่ได้ระดับดี 2 ตัวชี้วัด  
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และตัวชี้วัดที่ 2 
ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด ผลการประเมินผล
โดยรวมของยุทธศาสตร์ ที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก ระดับความส าเร็จเท่ากับร้อยละ 92 .00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถสอบ

บรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในเวลา 1 ปี 
 

 การวัดความส าเร็จการส่งเสริมให้บ ัณฑิตครูที ่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม มีความรู ้ ความสามารถ ท างานตรงตามวิชาช ีพและเป ็นที ่ต ้องการของหน ่วยงานและ  
เป ็นก าล ังส าคัญในการพัฒนานักเรียนและการศึกษาของประเทศ โดยน าจ านวนบัณฑิตครูที ่ส าเร ็จ 
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที ่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง  ๆ ทั ้งภาครัฐ 
และเอกชน ภายในเวลา 1 ปี ไปเทียบกับจ านวนบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
โดยใช้ข้อมูลจากคณะต่าง ๆ ในช่วงปีการศึกษา 2562 - 2563 
 

ตารางที่ 26 จ านวนและร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
                สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา  1 ปี   
               ในช่วงปีการศึกษา 2562 - 2563 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวนบัณฑิตครู

ทั้งหมด 

จ านวนบัณฑิตครูที่
สอบบรรจุได ้

ภายในระเวลา 1 ป ี
ร้อยละ ผลการประเมินผล 

ปีการศึกษา 2562 
1. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

22 16 72.73 ดีมาก 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 43 14 32.56 พอใช้ 

3. คณะศึกษาศาสตร ์ 110 50 45.45 ด ี

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 175 80 45.71 ดี 
ปีการศึกษา 2563 

1. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

18 14 77.78 ดีมาก 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 43 37 86.05 ดีมาก 
3. คณะศึกษาศาสตร ์ 84 34 40.48 ด ี

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 145 85 58.62 ดีมาก 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
หมายเหตุ : เริ่มเก็บข้อมูลครั้งแรกในปีการศึกษา 2562 จึงมีข้อมูลเพียง 2 ป ี
 

 จากตารางที่ 26 พบว่า บัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี ในปีการศึกษา 
2562 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 45.71 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีร้อยละของบัณฑิตครู 
ที่สามารถสอบบรรจุได้ภายในเวลา 1 ปี ที่มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ได้ระดับดีคือคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้ 
 ในปีการศึกษา 2563 ภาพรวมร้อยละของบัณฑิตครูที่สามารถสอบบรรจุได้ภายในเวลา 1 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 58.62 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก โดยคณะที่มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
มี 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ส่วนคณะศึกษาศาสตร์  
มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 
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ภาพที่ 3.5 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
สามารถสอบบรรจุ ผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 

เปรียบเทียบช่วงปีการศึกษา 2562  กับ  2563 
 

  จากภาพที่ 3.5 พบว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถสอบบรรจุ ผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ภายในเวลา 1 ปีเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2563 เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีร้อยละของบัณฑิตครูที่สามารถสอบบรรจุได้ภายในเวลา 1 ปีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในปีการศึกษา 
2563 และคณะวิทยาศาสตร์มีร้อยละเพ่ิมขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด  ส่วนคณะศึกษาศาสตร์มีร้อยละลดลง
เล็กน้อยในปีการศึกษา 2563 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ ภายใน 1 ปี 
 

  การวัดความส าเร็จด้านการส่งเสริมให้บัณฑิตครูที ่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มีคุณภาพ สามารถแข่งขันทางวิชาชีพได้ โดยวิธีการเทียบสัดส่วน ของบัณฑิตครูที่สอบใบประกอบวิชาชีพครู
ได ้ก ับจ านวนบ ัณฑ ิตหลักส ูตรคร ุศาสตร ์บ ัณฑ ิต หลักส ูตรศ ึกษาศาสตร์ที ่ส าเร ็จการศ ึกษา ทั ้งหมด  
ผลการประเมินผลปรากฏดังตาราง ที่ 27 
ตารางที่ 27  จ านวนและร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ ภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2563 

คณะ 
จ านวนบัณฑิต

ครูทั้งหมด 

บัณฑิตครูที่สอบใบ
ประกอบวิชาชีพครูได้ 

ภายใน 1 ป ี
ร้อยละ ผลการประเมินผล 

ปีการศึกษา 2563 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 21 18 85.71 ด ี
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 43 43 100.00 ดีมาก 
3. คณะศึกษาศาสตร ์ 84 84 100.00 ดมีาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 148 145 97.90 ดีมาก 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
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 จากตารางที่ 27 พบว่าบัณฑิตครูที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ ภายใน 1 ปี ในปีการศึกษา 
2563ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 97.90 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก โดยคณะที่มีร้อยละของบัณฑิตครู 
ที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ ภายใน 1 ปี ที่มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก คือ คณะวิทยาศาสตร์ 
และคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลประเมินอยู่ในระดับดี 
 
ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ. 

ก าหนด 
 

  การวัดความส าเร็จด้านการส่งเสริมให้นักศึกษา ค.บ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มีความสามารถ และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยวิธีการเทียบสัดส่วนของนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้าย  
ที ่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที ่หลักสูตร ค.บ. ก าหนดกับจ านวนนักศึกษา ค.บ. ชั ้นปีสุดท้าย  
ที่เข้าสอบทั้งหมด  
 

ตารางที่ 28 จ านวนและร้อยละของนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
                ที่หลักสูตร ค.บ.ก าหนด ช่วงปีการศึกษา 2562 - 2563 

คณะ 

จ านวน 
นักศึกษา ค.บ. 
ชั้นปสีุดท้าย 

ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
ค.บ. ที่ทดสอบ

ภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ ผลการประเมินผล 

ปีการศึกษา 2562 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 43 2 4.65 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 46 5 10.87 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
3. คณะศึกษาศาสตร ์ 81 46 56.79 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 170 53 31.18 ดีมาก 
ปีการศึกษา 2563 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 98 87 88.78 ดีมาก 
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 43 0 0.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
3. คณะศึกษาศาสตร ์ 105 41 39.05 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 246 128 52.03 ดีมาก 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
 

  จากตารางที่ 28 พบว่า นักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
ที่หลักสูตร ค.บ.ก าหนด ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 31.18 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี
มากโดยคณะที่มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก คือ คณะศึกษาศาสตร์ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์ และ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 ในปีการศึกษา 2563 ภาพรวมมีนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ที่หลักสูตร ค.บ.ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 52.03 ผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมาก โดยมีคณะที่ มี 
ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับคณะศึกษาศาสตร์  
ส่วนคณะวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนเพียงคณะเดียว 
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ภาพที่ 3.6 ร้อยละของนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ. 
ก าหนด เปรียบเทียบช่วงปีการศึกษา 2562 กับ 2563 

 

  จากภาพที่ 3.6 พบว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีร้อยละของนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้าย 
ที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร  ค.บ.ก าหนดในปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปี  2562   
เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า ในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
มีร้อยละลดลง ในขณะที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีร้อยละสูงกว่าปี 2562 มากอย่างเห็นได้ชัด  
ท าให้ในภาพรวมมีค่าร้อยละเพ่ิมข้ึนในปี 2563  
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สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู 
  
ตารางที่ 29 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู 
 

ตัวชี้วัด ผลการ
ประเมินผล 

คะแนนจาก 
ผลการประเมินผล 

ตัวชี้ วัดที่  6 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 

ดีมาก 5 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ 
ภายใน 1 ปี 

ดีมาก 5 

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

ดีมาก 5 

                           คะแนนเฉลี่ย 5.00 
 ผลการประเมินผลโดยรวมของยุทธศาสตร์ ดีมาก 

ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100.00 
 

จากตารางที่ 29 พบว่า ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่มี 3 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ได้ 
ระดับดีมาก ทั้ง 3 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก ระดับความส าเร็จ
เท่ากับ ร้อยละ 100  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 
 

 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ และภาคนอกเวลา ในสาขานั้น  ๆ  
ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา  1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา                
เมื ่อเทียบกับบัณฑิตที ่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั ้น การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริต  
ทุกประเภทที ่สามารถสร้างรายได ้เข้ามาเป ็นประจ า  เพื ่อเลี ้ยงช ีพตนเองได ้ การค านวณร้อยละของ 
ผู ้มีงานท าต่อผู ้ส าเร็จการศึกษาที ่ลงทะเบียนเรียนในภาคนอกเวลา ค าน วณเฉพาะผู ้ที ่เปลี ่ยนงานใหม่ 
หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั ้น โดยน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 - 2563 
 

ตารางที่ 30  จ านวนและร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา   
                1 ปี ช่วงปีการศึกษา 2561 – 2563 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวนบัณฑิตที่
ตอบแบบส ารวจ 

จ านวนบัณฑิตที่ได้
งานท า 

ร้อยละ ผลการประเมินผล 

ปีการศึกษา 2561 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 15 15 100.00 ดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 643 551 85.69 ด ี
3. คณะวิทยาการจัดการ 848 753 88.80 ด ี
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 449 435 96.88 ดีมาก 
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 203 181 89.16 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 41 41 100.00 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 2,199 1,976 89.86 ดี 
ปีการศึกษา 2562 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 19 18 94.74 ด ี
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 398 325 81.66 พอใช้ 
3. คณะวิทยาการจัดการ 239 188 78.66 พอใช้ 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 212 205 96.70 ดีมาก 
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 121 104 85.95 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 43 32 74.42 ต้องปรับปรุง 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 1,032 872 84.50 พอใช้ 
ปีการศึกษา 2563 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 27 23 85.19 ด ี
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 318 257 80.82 พอใช้ 
3. คณะวิทยาการจัดการ 392 275 70.15 ต้องปรับปรุง 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 227 200 88.11 ด ี
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 109 96 88.07 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 29 24 82.76 พอใช้ 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 1,102 875 79.40 พอใช้ 
ที่มา : 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2563 
 2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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 จากตารางที่ 30 พบว่า บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 
ในปีการศึกษา 2561 มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี ภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 89.86 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีบัณฑิตปริญญาตรี 
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปีที่มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก  3 คณะ  
คือ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ที่ ได้ระดับดีมี 3 คณะ  
คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะศึกษาศาสตร์  
 ปีการศึกษา 2562 มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 84.50 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้ โดยคณะวิทยาศาสตร์ 
มีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมาก   และระดับดีมี  2 คณะ คือ คณะเกษตรและชีวภาพ  และ 
คณะศึกษาศาสตร์ ระดับพอใช้มี 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
ส่วนวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
             ปีการศึกษา 2563 มีบ ัณฑิตปริญญาตรีที ่ได ้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 79.40 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้ โดยคณะที่มีผลการประเมินผล 
อยู่ในระดับดี 3 คณะ คือ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ระดับพอใช้ 
มี 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ส่วนคณะวิทยาการจัดการ  
มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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ภาพที่ 3.7 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในเวลา 1 ปี ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

  จากแผนภาพที่ 3.7 พบว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปีลดลงตามล าดับจากปีการศึกษา 2561-2563 เมื่อพิจารณา 
เป็นรายคณะ พบว่าคณะเกษตรและชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
และคณะวิทยาศาสตร์  มีแนวโน้มลดลงทุกปี เช่น เดียวกับภาพรวม ส่วนคณะศึกษาศาสตร์  และ 
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีร้อยละลดลงในปี 2562 และเพ่ิมขึ้นในปี 2563 
  สาเหตุที่ท าให้มีแนวโน้มบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา  
1 ปีลดลง เนื่องจากช่วงปีการศึกษา 2562 - 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อ 
เศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการบางรายไม่มีนโยบายรับพนักงานใหม่ และสถานประกอบการ 
บางประเภทไม่สามารถเปิดกิจการได้อย่างปกติ 
 
ตัวชี้ วัดที่  10 ระดับคะแนนเฉลี่ ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

  กรอบมาตรฐานค ุณ ว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษาแห ่งชาต ิ (Thai Qualifications Framework  
for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ใน
มาตรฐานการอุดมศึกษา (มคอ.2) ซึ ่งครอบคลุมผลการเรียนรู ้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านท ักษะความสัมพันธ์ระหว่างบ ุคคลและ 
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต และใช้ข้อมูลจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร     
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ตารางที่ 31 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา  
               แห่งชาติ ช่วงปีการศึกษา 2561 – 2563 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวน

บัณฑิตที่จบ
การศึกษา 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ
การประเมิน 

ระดับ
คะแนน 

ผลการประเมินผล 

ปีการศึกษา 2561 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 18 15 3.97 ด ี
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 558 489 4.34 ด ี
3. คณะวิทยาการจัดการ 758 673 4.66 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 408 363 4.78 ดีมาก 
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 852 290 4.48 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 59 54 4.48 ด ี

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 2,653 1,884 4.45 ดี 
ปีการศึกษา 2562 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 20 19 4.10 ด ี
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 474 398 4.46 ด ี
3. คณะวิทยาการจัดการ 281 239 4.59 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 253 212 4.57 ดีมาก 
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 222 121 4.46 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 48 48 4.48 ด ี

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 1,298 1,032 4.44 ดี 
ปีการศึกษา 2563 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 28 27 4.46 ด ี
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 379 318 4.52 ดีมาก 
3. คณะวิทยาการจัดการ 470 392 4.52 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 256 227 4.55 ดีมาก 
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 120 109 4.48 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 36 29 4.61 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 1,289 1,102 4.52 ดีมาก 
ที่มา : 1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2561 และประจ าป ี2562 
 2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 จากตารางที่  31 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปีการศึกษา 2561 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีระดับคะแนนเท่ากับ  
4.45 คะแนน มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติที่ มีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมาก มี  2 คณะ คือ  
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ส่วนคณะอ่ืน ๆ  มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับด ี
 ในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินคุณภาพบัณ ฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.44 คะแนน มีผลประเมินผล 
อยู่ ในระดับดี โดยคณะที่มีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมากมี 2 คณะ คือ คณะวิทยาการจัดการ  
และคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนคณะอ่ืน ๆ อีก 4 คณะมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับด ี
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 ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.52 คะแนน มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
โดยคณะที่มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมากมี 4 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ส่วน อีก 2 คณะที่ เหลือ 
มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับด ี
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.8 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

         จากภาพที่  3 .8 พบว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของระดับคะแนนเฉลี่ ย 
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ิม ขึ้นเล็กน้อย  
โดยในระดับคณะพบว่า คณะที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คือคณะเกษตรและชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก คณะที่มีแนวโน้มลดลงคือ คณะวิทยาการจัดการ และ 
คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนคณะศึกษาศาสตร์มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในปี 2562 แล้วในปี 2563 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
มาเท่ากับปี 2561  
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ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
CEFR (B1) หรือเทียบเท่า 

 

  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู ้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะ  
การใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู ้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้ 
เพื่อพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียน  
การสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ ่งที ่ส าค ัญ คือ การส ่งเสริมการยกระ ดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด ้านการจ ัดการเร ียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาล ัยจึงต ้อง 
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายซึ ่งจะน าไปสู ่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ โดยน าข้อมูลจากผลการด าเน ินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
และสถาบันในช่วงปีการศึกษา 2563 
  CEFR (B1) ย่อมาจาก The Common European Framework of Reference for Languagesคือ หน่วยงาน
ที่ก าหนดเกณฑ์ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ แบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ A1 – C2 ดังนี้ 
 A1: สามารถอ่านบทความสั้น ๆ และพูดประโยคที่ได้เตรียมมาแล้วเท่านั้น (Beginner) 
 A2: สามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อง่าย ๆ และแนะน าตัวเอง (Beginner) 
 B1: สามารถเตรียมการพูด/เขียน เกี่ยวกับหัวข้อที่ตัวเองสนใจ (Intermediate) 
 B2: สามารถท า Presentation ได้ชัดเจน และคล่องแคล่ว (Intermediate) 
 C1: สามารถวางรูปแบบ และรายงานในหัวข้อที่ท้าทาย (Advance) 
 C2: สามารถอธิบาย และอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ อย่างมั่นใจ (Advance) 
 

ตารางที่ 32 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษ 
ผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า ช่วงปีการศึกษา 2562 และ 2563 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวน
นักศึกษา 

ชั้นปีสุดท้าย 

จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าสอบ 
ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
ที่ผ่านเกณฑ์ CEFR 
(B1) หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ ผลการประเมินผล 

ปีการศึกษา 2562 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 10 10 2 20.00 พอใช้  
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 340 77 20 25.97 ดี 
3. คณะวิทยาการจัดการ 559 158 13 8.23 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
4. คณะวิทยาศาสตร์ 237 46 6 13.04 ต้องปรับปรุง 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 32 30 6 20.00 พอใช้ 
6. วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก 34 10 4 40.00 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวทิยาลัย 1,212 331 51 15.41 ต้องปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2563 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 28 8 4 50.00 ดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 429 255 195 76.47 ดีมาก 
3. คณะวิทยาการจัดการ 283 70 21 30.00 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร์ 311 68 6 8.82 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 130 105 41 39.05 ดีมาก 
6. วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก 23 10 7 70.00 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวทิยาลัย 1,204 516 274 53.10 ดีมาก 
ที่มา : ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 
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 จากตารางที่  32 พบว่า ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมเท่ากับร้อยละ 15.41  
มีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับต้องปรับปรุง โดยคณะที่มีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมาก คือ  
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์อยู่ ในระดับดี  ส่ วนคณะอ่ืน ๆ  
มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับพอใช้ 2 คณะ ต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ระดับละ 1 คณะ 
  ในปีการศึกษา 2563 พบว่า ภาพรวมมีร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย 
ที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า เท่ากับร้อยละ 53.10 มีผลการประเมิน 
อยู่ ในระดับดีมาก โดยมี  5 คณะ มีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมาก  ส่ วนคณะวิทยาศาสตร์  
ทีม่ีผลการประเมินผลอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 
 

ภาพที่ 3.9 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR 
(B1) หรือเทียบเท่า เปรียบเทียบช่วงปีการศึกษา 2562 กับ 2563 

 

  จากภาพที่  3.9 พบว่าภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) ในปีการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้นจากปี 2562  
เป็นมากกว่า 3 เท่ า ถ้ าพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า เกือบทุกคณะมี ร้อยละเพ่ิมขึ้น ในปี  2563  
มีเพียงคณะเดียวที่ลดลง คือคณะวิทยาศาสตร์  
  
  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

20 25.97

8.23
13.04

20

40

15.41

50

76.47

30

8.82

39.05

70

53.1

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563



 

92 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564 
 

ตัวชี ้วัดที ่ 12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั ้นปีสุดท้ายที ่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

  กระทรวงศ ึกษาธ ิการม ีนโยบายเร ่งปฏ ิร ูปการเร ียนรู ้ทั ้งระบบให ้ส ัมพ ันธ ์เชื ่อมโยงก ัน  
เพื ่อยกระด ับค ุณ ภาพการศ ึกษาและพ ัฒนาศ ักยภาพผู ้เร ียน  โดย เฉพาะอย ่างยิ ่ง ความสามารถ 
ด้านดิจิทัลเป็นสิ ่งที ่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที ่มีความรู ้ และทักษะในการน าเครื ่องมือ อุปกรณ์  
และเทคโนโลย ีในป ัจจ ุบ ันมาใช ้ให ้เก ิดประโยชน ์ส ูงส ุดในการเร ียนรู ้ การแก ้ไขป ัญหาการสื ่อสาร  
ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีว ิจารณญาณ เพื ่อรู ้เท ่าทันการใช้งานและการเปลี ่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื ่อง โดยน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
และสถาบันในช่วงปีการศึกษา 2563 
  ทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  คือ IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง  
การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ ความสามารถในการใช้งานทักษะ
ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมส านักงานส าเร็จรูป อินเทอร์เน็ต และการจัดการกับระบบโครงข่ายระดับพื้นฐาน IC3 
ก่อตั้ งโดย Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับรองมาตรฐานกลางจาก 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) 
 

ตารางที่ 33  ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
             ช่วงปีการศึกษา 2562 - 2563 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวน

นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย 

จ านวน
นักศึกษาท่ี
เข้าสอบ
ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษาที่
สอบทักษะด้าน

ดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

ร้อยละ 
ผลการ

ประเมินผล 

ปีการศึกษา 2562 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 10 24 24 100.00 ดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 340 340 198 58.24 ดีมาก 

3. คณะวิทยาการจัดการ 559 80 50 62.50 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 237 237 128 54.01 ดีมาก 

5. คณะศึกษาศาสตร ์ 32 34 22 64.70 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 34 20 18 90.00 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 1,212 735 440 59.86 ดีมาก 
ปีการศึกษา 2563 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 28 20 16 80.00 ดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 429 391 242 61.89 ดีมาก 

3. คณะวิทยาการจัดการ 283 482 304 63.07 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 311 262 139 53.05 ดีมาก 

5. คณะศึกษาศาสตร ์ 130 156 108 69.23 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 23 27 24 88.89 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 1,204 1338 833 62.26 ดีมาก 
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 
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จากตารางที่ 33 พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีการศึกษา 2562 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 59.86 มีผลการประเมินผล 
อยู่ในระดับดีมาก โดยทุกคณะมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก  
 และในปีการศึกษา 2563 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 62.26 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
และทุกคณะก็มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก เช่นเดียวกับปี 2562 
 

 
 

ภาพที่ 3.10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เปรียบเทียบช่วงปีการศึกษา 2562 กับ 2563 

 

  จากภาพที่ 3.10 พบว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดที่ เพ่ิมขึ้น ในปีการศึกษา 2563  
เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า มีคณะที่มีร้อยละเพ่ิมขึ้นในปี 2563 จ านวน 3 คณะคือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และศึกษาศาสตร์ ส่วนคณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีร้อยละลดลง  
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ตัวชี้วัดที่ 13 จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาติ  
 

  การวัดผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมให้นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มีคุณภาพตามคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยดูจากนักศึกษา และศิษย์เก่า  
ที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ  หรือระดับสากล ซึ ่งรวบรวมข้อมูล           
ผลการด าเนินงานจากคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาประเมินผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

ตารางที่ 34 จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาติ  
 ช่วงปีการศึกษา 2561 – 2563 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวนผลงานของนกัศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล แนวโน้ม 

เพ่ิม – ลด ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 2 1 1 ลดลง 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 2 1 ลดลง 
3. คณะวิทยาการจัดการ 14 2 6 ทั้งลดและเพิ่ม 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 5 9 6 ทั้งเพิ่มและลด 
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 7 2 1 ลดลง 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก - 5 6 เพิ่มขึ้น 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 31 21 21 ลดลง 
ระดับการประเมินผล ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

 

 จากตารางที่ 34 พบว่า ผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
ในช่วงปีการศึกษา 2561 – 2563 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่ลดลง เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ
พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มของจ านวนผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาติ
ลดลง ที่เพ่ิมขึ้นมีเพียงคณะเดียว คือ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก แต่มีข้อมูลเพียงสองปี และอีก 2 คณะ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งลดลงและเพ่ิมข้ึน 
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ตัวชี้วัดที่ 14  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานต่อจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมด 

 

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นการพัฒนาผู ้เรียน  
แบบบูรณาการกับการท างาน เพื ่อให ้ม ีค ุณล ักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาต ิและ 
ความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยน าข้อมูลจากผลการด าเนินงาน 
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบันในปีการศึกษา 2563 
 

ตารางที่ 35 จ านวนและร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานต่อจ านวน 
               หลักสูตรทั้งหมดปีการศึกษา 2562 - 2563 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

จ านวนหลกัสูตรที่มี
การจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับ

การท างาน 

ร้อยละ ผลการประเมินผล 

ปีการศึกษา 2562 
1. เกษตรและชีวภาพ 2 1 50.00 ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 18 2 11.11 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
3. วิทยาการจัดการ 6 1 16.67 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
4. วิทยาศาสตร ์ 15 2 13.33 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5. ศึกษาศาสตร ์ 5 2 40.00 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 47 9 19.15 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ปีการศึกษา 2563 

1. เกษตรและชีวภาพ 2 2 100.00 ดีมาก 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 6 40.00 ด ี
3. วิทยาการจัดการ 6 1 16.67 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
4. วิทยาศาสตร ์ 15 7 46.67 ด ี
5. ศึกษาศาสตร ์ 5 3 60.00 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 1 100.00 ดีมาก 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 44 20 45.45 ดี 
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 
 

  จากตารางที่ 35 พบว่า หลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ในปีการศึกษา 
2562 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 19.15 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
เร่งด่วน โดยคณะที่ มีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมาก  มี  2 คณะ คือ คณะเกษตรและชีวภาพ  
กับวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ส่วนคณะศึกษาศาสตร์มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี ส าหรับคณะอ่ืน ๆ 
นอกจากที่กล่าวแล้วอีก 3 คณะ มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
  ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ในภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 45.45 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีผลการประเมินผล 
อยู่ในระดับดีมาก มี 3 คณะ คือ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
ที่ได้ระดับดีมี 2 คณะ ในขณะที่คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ภาพที่ 3.11 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานต่อ 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด เปรียบเทียบช่วงปีการศึกษา 2562 กับ 2563 

 

  จากภาพที่ 3.11 พบว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการท างานต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมดเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2563 ถ้าพิจารณาเป็นรายคณะ
พบว่า มี 4 คณะที่ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานต่อจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมดเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2563 คือ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนคณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  
มีร้อยละเท่ากันท้ังสองป ี
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สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  
ตารางที่ 36 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด ผลการประเมินผล คะแนนประเมิน  
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 

พอใช้ 3 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ดีมาก 5 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย 
ที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า 

ดีมาก 5 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย 
ที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ดีมาก 5 

ตัวชี้วัดที่ 13 จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่า 
ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ดีมาก 5 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการท างานต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

ดี 4 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 
ผลการประเมินผลโดยรวมของยุทธศาสตร์ ดี 

ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 90.00 
 

จากตารางที่ 36 พบว่า ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งมีจ านวน 6 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัด 
ที่ ได้ระดับดีมาก 4 ตัวชี้วัด ได้แก่  ตัวชี้วัดที่  10 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีสุดท้ายที่ สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์  CEFR (B1) หรือเทียบเท่า ตัวชี้ วัดที่  12 ร้อยละ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และตัวชี้วัดที่  13 จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่าที่ ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาติ  
มีตัวชี้วัดที่ได้ระดับดี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
กับการท างานต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด และมีตัวชี้วัดที่ ได้ระดับพอใช้  1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9  
ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับด ีมีระดับความส าเร็จร้อยละ 90.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 15 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
 

 ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จัดท าขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และมีกระบวนการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ที ่ด ีขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง โดยน าเสนอข้อมูลจากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับสถาบัน ในช่วงปีการศึกษา 2561 – 2563 
 

 
ที่มา : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ภาพที่ 3.12 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  
ช่วงปีการศึกษา 2561 - 2563 

 

 จากภาพที่  3.12 พบว่า มหาวิทยาลัยมีคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับสถาบัน ช่วงปีการศึกษา 2561 – 2563 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในปีการศึกษา 2562 แล้วในปีการศึกษา 2563 
คะแนนการประเมินคุณภาพลดลงมาเท่ากับปีการศึกษา 2561  
  ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 
4.62 คะแนน ผลประเมินผลอยู่ในระดับดมีาก 
  

4.62
4.64

4.62

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
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ตัวชี้วัดที่ 16  คะแนนผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 

  ระบบการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) จัดท าขึ ้น เพื ่อให ้มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏจ ันทรเกษม 
มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  
เป็นที ่ยอมรับในสังคม และมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ ้น โดยน า เสนอข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

 
ที่มา : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ภาพที่ 3.13 คะแนนผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

  จากภาพที่ 3.13 พบว่า มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2564 เท่ากับ 91.36 คะแนน 92.22 คะแนน และ 93.90 คะแนน ซึ่งผลคะแนนมีแนวโน้มดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีผลประเมินอยู่ในระดับดีทุกปีงบประมาณ 
  ผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เท่ากับ 93.90 คะแนน ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี  
 
 
 
 
 

91.36

92.22

93.90

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)
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ตัวชี้วัดที่ 17 คะแนนผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

 การว ัด ผ ลล ัพ ธ ์ด ้าน ก าร ให ้บ ร ิก ารแก ่น ัก ศ ึกษ าจากผล การส า รวจ  โด ยน าข ้อ ม ูล  
จากการเก ็บแบบประเม ิน ผลความพ ึงพอใจของน ักศ ึกษาที ่ม ีต ่อการให ้บร ิการของมหาว ิทยาล ัย  
ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 
 

 
ที่มา : คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

 

ภาพที่ 3.14 คะแนนผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในช่วงปีงบประมาณ 2561-2563 
 

  จากภาพที่ 3.14 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ช่วงปีการศึกษา 2561 - 2563 เท่ากับ 3.66 คะแนน 4.11 คะแนน และ 3.80 คะแนน ตามล าดับ  
ซึ่งมีผลคะแนนที่ เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2562 แล้วลดลงในปี 2563 ถ้าพิจารณาคะแนนของปี 2561  
กับปี 2563 กล่าวได้ว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการมีแนวโน้มสูงขึ้น 
  ส าหรับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี
การศึกษา 2563 เท่ากับ 3.80 คะแนน ผลประเมินผลอยู่ในระดับดี  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.66 4.11 3.80

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

คะแนนผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ตัวชี้วัดที่ 18  ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

  การว ัดผลด ้านการก าก ับการใช ้จ ่ายงบประมาณแผ ่นด ิน งบประมาณเงินรายได ้ และ  
งบประมาณรวม ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการบริหารงบประมาณระดับชาติ และ
มหาว ิทยาล ัย โดยน าข ้อม ูลจากผลการเบ ิกจ ่ายงบประมาณแผ ่นด ิน งบประมาณเงินรายได ้ และ  
งบประมาณรวม ประจ าปีงบประมาณ 
 

 
ที่มา : กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี   

ภาพที่ 3.15 ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมภาพรวม 
ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

 

   จากภาพที่ 3.15 พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม               
ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ที่ลดลงและเพ่ิมขึ้น คือ ร้อยละ 90.46 ร้อยละ 85.75 และร้อยละ 
91.51 ตามล าดับ 
   ส าหรับร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เท่ากับร้อยละ 91.51 ผลการประเมินผลอยู่ในระดับด ี
 
  
  

90.46

85.75

91.51

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม
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ตัวชี้วัดที่ 19 ผลการพัฒนาบุคลากร 
 

                19.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้านต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญาเอก 
ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 
             การศึกษาระดับอุดมศ ึกษาถือเป ็นการศึกษาที ่ต ้องการบ ุคลากรที ่ม ีความรู ้ และ
ความสามารถในศาสตร์ทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจในการผลิตบัณฑิต   การศึกษาวิจัย การบริการ
วิชาการ และการ บูรณาการองค์ความรู ้ ดังนั ้นจึงควรมีอาจารย์ที ่ม ีคุณวุฒ ิ และต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามมาตรฐานที ่ก าหนด โดยน าข้อมูลจากผลการด าเน ินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ และสถาบันในช่วงปีการศึกษา 2563 
            (1) ด้านการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ตารางที่ 37 จ านวนและร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่อจ านวนบุคลากร 
               สายวิชาการทั้งหมด ช่วงปีการศึกษา 2561 – 2563 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวนอาจารย์

ทั้งหมด 
จ านวนอาจารย์ท่ีมี

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ ผลการประเมินผล 

ปีการศึกษา 2561 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 19 5 26.32 ด ี
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 117 31 26.50 ด ี
3. คณะวิทยาการจัดการ 75 21 28.00 ด ี
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 108 35 32.41 ดีมาก 
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 40 16 40.00 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 13 2 15.38 ต้องปรับปรุง 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 372 110 29.57 ดี 
ปีการศึกษา 2562 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 19 6 31.58 ดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 121 37 30.58 ดีมาก 
3. คณะวิทยาการจัดการ 68 27 39.71 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 106 35 33.02 ดีมาก 
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 38 19 50.00 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 14 2 14.29 ต้องปรับปรุง 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 366 126 34.43 ดีมาก 
ปีการศึกษา 2563 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 17.50 6 34.29 ดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 122 39 31.97 ดีมาก 
3. คณะวิทยาการจัดการ 61 28 45.90 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 100 37 37.00 ดีมาก 
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 30 18 60.00 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 12 1 8.33 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 342.50 129 37.66 ดีมาก 
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2563 
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 จากตารางที่ 37 พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่อจ านวนบุคลากร 
สายวิชาการทั้งหมด ในปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 29.57 มีผลการประเมินผล 
อยู่ ในระดับดี  โดยคณะที่มีบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่มีผลการประเมินผล 
อยู่ในระดับดีมาก 2 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ คณะที่อยู่ในระดับดีมี 3 คณะ  
และอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 1 คณะ 
  ในปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่อจ านวนบุคลากร 
สายวิชาการทั้งหมด ภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 34.43 มีผลประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า เกือบทุกคณะมีบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่มีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมาก ยกเว้น วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีผลการประเมิน ผล 
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
  ในปีการศึกษา 2563 มีบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 37.66 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2562  
โดยคณะที่มีบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 5 คณะ 
อยู่ในระดับต้องปรับปรงุเร่งด่วน 1 คณะ  
 

   

ภาพที่ 3.16 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ช่วงปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

 จากภาพที่ 3.16 พบว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะเกษตรและชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  
ส่วนวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีร้อยละลดลงเพียงหน่วยงานเดียว 
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     (2) ด้านคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ตารางที่ 38 จ านวนและร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต่อจ านวนบุคลากร 
               สายวิชาการทั้งหมด ช่วงปีการศึกษา 2561 - 2563 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวนอาจารย์

ทั้งหมด 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 
ผลการ

ประเมินผล 
ปีการศึกษา 2561 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 19 13 68.42 ดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 117 30 25.64 ต้องปรับปรุง 
3. คณะวิทยาการจัดการ 75 38 50.67 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 108 48 44.44 ด ี
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 40 23 57.50 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 13 3 23.08 ต้องปรับปรุง 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 372 155 41.67 ดี 
ปีการศึกษา 2562 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 19 13 68.42 ดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 121 39 32.23 พอใช้ 
3. คณะวิทยาการจัดการ 68 38 55.88 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 106 48 45.28 ด ี
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 38 22 57.89 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 14 3 21.43 ต้องปรับปรุง 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 366 163 44.54 ดี 
ปีการศึกษา 2563 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 17.50 13 74.29 ดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 122 44 36.07 พอใช้ 
3. คณะวิทยาการจัดการ 61 39 63.93 ดีมาก 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 100 44 44.00 ด ี
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 30 21 70.00 ดีมาก 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 12 3 25.00 ต้องปรับปรุง 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 342.50 164 47.88 ดี 
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 จากตารางที่ 38 พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 
โดยคณะที่มีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 3 คณะ  
คือ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยการจัดการ และคณะศึกษาศาสตร์ ระดับดี 1 คณะ และระดับ 
ต้องปรับปรุง 2 คณะ 
  ในปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  คิดเป็นร้อยละ 44.54 มีผลประเมินอยู่ ในระดับดี  โดยคณะที่มี 
ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมากมี 3 คณะ คือ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการจัดการ และ 
คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับต้องปรับปรุง มีระดับละ 1 คณะ 
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 และในปีการศึกษา 2563 มีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวนบุคลากร 
สายวิชาการทั้งหมด ภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 47.88 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี  
โดยคณะที่  มีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมากมีจ านวน 3 คณะ คือ คณะเกษตรและชีวภาพ  
คณะวิทยาการจัดการ และคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีผลการประเมิน ผล 
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ที่ได้ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับต้องปรับปรุง มีระดับละ 1 คณะ เช่นเดียวกับ 
ปีการศึกษา 2562 
 

 
 

ภาพที่ 3.17 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนบุคลากร 
สายวิชาการทั้งหมด ช่วงปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

 จากภาพที่ 3.17 พบว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณาเป็นรายคณะก็พบว่า คณะเกษตรและชีวภาพ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะศึกษาศาสตร์ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
ส่วนคณะวิทยาศาสตร์ม ีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นและลดลง และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีแนวโน้มลดลง 
และเพ่ิมข้ึน 
 

    (3) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้านการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญา
เอก ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2563  

 (3.1) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่อจ านวนบุคลากร 
สายวิชาการทั้งหมด ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 37.66 ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 

 (3.2) ร ้อยละของบุคลากรสายว ิชาการที ่ม ีค ุณวุฒ ิปริญญาเอก ต ่อจ านวนบุคลากร  
สายวิชาการทั้งหมด ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 47.88 ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 

เมื ่อน าร้อยละของบุคลากรสายวิชาการด้านการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ปีการศึกษา 2563 มารวมกันแล้วเฉลี่ย ได้ค่าร้อยละเฉลี่ย
เท่ากับ  42.77 คะแนนประเมินตามเกณฑ์การประเมินเท่ากับ 5 คะแนน ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก  
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 19.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาต่อจ านวนบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 
 

การวัดผลด้านการก ากับ ติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ โดยน าข้อมูลจากผลการติดตามและเก็บข้อมูลจากเอกสารและรายงานของหน่วยงาน
กองบริหารงานบุคคล 

 

ตารางที่ 39 จ านวนและร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาต่อจ านวนบุคลากร 
               สายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 

คณะ/หน่วยงาน 

บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการทีไ่ด้รับการพัฒนาต่อจ านวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการทั้งหมด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่ 
พัฒนา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่ 
พัฒนา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่ 
พัฒนา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 11 11 100.00 10 10 100.00 9 9 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

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

3. คณะวิทยาการจัดการ 25 25 100.00 25 25 100.00 25 25 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

4. คณะวิทยาศาสตร ์ 23 23 100.00 23 23 100.00 23 23 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

5. คณะศึกษาศาสตร ์ 17 17 100.00 17 17 100.00 15 15 100.00 
ผลประเมิน ดีมาก ผลประเมิน ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

6. วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก 

18 18 100.00 17 17 100.00 15 15 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

7. ศูนย์การศึกษา 
มจษ. – ชัยนาท 

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

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

9. ส านักงานอธิการบด ี 127 127 100.00 119 105 88.24 127 125 98.43 
 ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ด ี ผลการประเมินผล ดีมาก 
10. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

37 37 100.00 37 37 100.00 38 38 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

11. ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน 

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

12. ส านักศลิปะและ
วัฒนธรรม 

7 7 100.00 6 6 100.00 5 5 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 13 13 100.00 10 10 100.00 12 12 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

14. ส านักประกันคณุภาพ
การศึกษา 

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

15. ส านักงานตรวจสอบ 3 3 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00 
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คณะ/หน่วยงาน 

บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการทีไ่ด้รับการพัฒนาต่อจ านวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการทั้งหมด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่ 
พัฒนา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่ 
พัฒนา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่ 
พัฒนา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ภายใน ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 
16. ส านักงานหมวดวิชา
การศึกษาท่ัวไป 

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

ภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัย 

344 344 100.00 334 320 95.81 340 338 99.41 
ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก ผลการประเมินผล ดีมาก 

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล   

  จากตารางที่ 39 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา ช่วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 – 2564 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เท่ากับร้อยละ 100 ร้อยละ 95.81 และร้อยละ 99.41 
ตามล าดับ มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมากทุกปีงบประมาณ โดยคณะ/หน่วยงานส่วนใหญ่มีบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาครบทุกคน ยกเว้นส านักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 88.24 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากร                   
สายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 98.43 
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ตัวชี้วัดที่ 20 คะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

  การวัดผลลัพธ์ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาและบุคลากร จากผลการส ารวจ โดยน าข้อมูลจากการเก็บแบบประเมิน  
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัย 
 

 
ที่มา : คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

 

ภาพที่ 3.18 คะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย 
ช่วงปีการศึกษา 2561 - 2563 

 

  จากแผนภาพที่ 3.18 พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของคะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการ ช่วงปีการศึกษา 2561 - 2563 เพ่ิมขึ้น คือ 3.60 คะแนน 3.97 คะแนน และ  
3.73 คะแนน ตามล าดับ 
  ส าหรับคะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 3.73 ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี  
 
  

3.60 

3.97 
3.73 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

คะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย



  

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564  109 
 

สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  

ตารางที่ 40 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 
ผลการ

ประเมินผล 
ตัวชี้วัดที่ 15 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน 

ดีมาก 5 

ตัวชี้วัดที่ 16 คะแนนการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

ดี 4 

ตัวชี้วัดที่ 17 คะแนนผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดี 4 
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

ดี 4 

ตัวชี้วัดที่ 19 ผลการพัฒนาบุคลากร ดีมาก 5 
ตัวชี้วัดที่ 20 คะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย 

ดี 4 

คะแนนเฉลี่ย 4.33 
ผลการประเมินผลโดยรวมของยุทธศาสตร์ ดี 

ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 86.67 
 

จากตารางที่ 40 พบว่า ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 6 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัด 
ที่ได้ระดับดีมาก 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 15 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
และตัวชี้วัดที่ 19 ผลการพัฒนาบุคลากร มีตัวชี้วัดที่ ได้ระดับดี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 16 คะแนน 
การประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)ตัวชี้วัดที่ 17 คะแนนผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละ 
การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และตัวชี้วัดที่ 20 คะแนนผลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยยุทธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีคะแนนประเมินเท่ากับ 4.33 ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 
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ส่วนที่ 2 การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมด าเนินการตามกฎกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ประกอบด้วยมาตรฐานทั้งสิ้น 5 ด้าน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
 มาตรฐานที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 
ตารางที่ 41 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 
ผลการ 

ประเมินผล 
คะแนน 
ประเมิน 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมสรา้งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด ี 4 
2. ร้อยละของบัณฑติครูทีส่ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม สามารถ
สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 

ดีมาก 5 

3. ร้อยละของบัณฑติครูทีส่อบใบประกอบวิชาชีพครูได้ ภายใน 1 ปี ดีมาก 5 
4. ร้อยละของนักศึกษา ค.บ.ช้ันปสีุดท้ายทีส่อบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ ์
ที่หลักสูตร ค.บ.ก าหนด 

ดีมาก 5 

5. ร้อยละบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี พอใช้ 3 
6. ระดับคะแนนเฉลีย่ผลการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ดีมาก 5 

7. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปสีุดท้ายทีส่อบทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า 

ดีมาก 5 

8. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปสีุดท้ายทีส่อบทักษะด้านดิจิทัลผา่นเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ดีมาก 5 

9. จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ระดับชาต ิหรือนานาชาต ิ ดีมาก 5 
10. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานต่อจ านวน
หลักสตูรทั้งหมด 

ด ี 4 

คะแนนเฉลี่ย 4.60 
ผลการประเมินผลโดยรวมตามมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ดีมาก 

ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 92.00 
   

 จากตารางที่ 41 พบว่า ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ซึ่งมีจ านวน  
10 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่ ได้ระดับดีมาก 7 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ ได้ระดับดี  2 ตัวชี้วัด  และมีตัวชี้วัด 
ที่ได้ระดับพอใช้ 1 ตัวชี้วัด ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มีผลการประเมินผล 
อยู่ในระดับดมีาก มีระดับความส าเร็จเท่ากับร้อยละ 92.00 
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ตารางที่ 42 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ประเมินผล 
คะแนน
ประเมิน 

 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัยท้ังหมด ดี 4.00 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 

ผลการประเมินผลโดยรวมตามมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ดี 
ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 80.00 

  

  จากตารางที่ 42 พบว่า ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมี
เพียงตัวชี้วัดเดียว ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี มีระดับความส าเร็จเท่ากับร้อยละ 80.00 
 
ตารางที่ 43 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ประเมินผล 
คะแนน
ประเมิน 

1. ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชน
เป้าหมายทั้งหมด 

ดีมาก 5 

2. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ต่อจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตามแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

ดีมาก 5 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 
ผลการประเมินผลโดยรวมตามมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ดีมาก 

ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100.00 
  

  จากตารางที่ 43 พบว่า ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่  3 ด้านการบริการวิชาการ ซึ่งมี 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้ระดับดีมากทั้งสองตัวชี้วัด ภาพรวมของมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มีคะแนน
ประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดมีาก มีระดับความส าเร็จเท่ากับร้อยละ 100 
 
ตารางที่ 44  สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                และความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด ผลการประเมินผล คะแนนประเมิน 
 จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศลิปวฒันธรรม ดีมาก 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 
ผลการประเมินผลโดยรวมตามมาตรฐานที่ 4 ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ดีมาก 

ระดับความส าเร็จ 100.00 
 

 จากตารางที่ 44  พบว่า ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่  4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย ซึ่งมีเพียงตัวชี้วัดเดียว ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก มีระดับความส าเร็จเท่ากับ 
ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 45 สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด ผลการประเมินผล 
คะแนน 
ประเมิน  

1. คะแนนการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ดีมาก 5 
2. คะแนนผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ด ี 4 

3. คะแนนผลประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด ี 4 
4. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด ี 4 
5. ผลการพัฒนาบุคลากร ดีมาก 5 
6. คะแนนผลการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ด ี 4 

คะแนนเฉลี่ย 4.33 
ผลการประเมินผลโดยรวมตามมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ดี 

ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 86.67 
 

 จากตารางที่ 45 พบว่า ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจ านวน  
6 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ได้ระดับดีมาก 2 ตัวชี้วัด และได้ระดับดี 4 ตัวชี้วัด ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของมาตรฐาน 
ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี และ 
มีระดับความส าเร็จเท่ากับร้อยละ 86.67 
 

 สรุปการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นการประเมินผลความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งเป็น  
2 ส่วน คือ 1) ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  และ 2) ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  
มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 46 สรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กับ 
    มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตัวชี้วัด 

ผลการประเมินผล จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา มจษ. 
1.  

ผลลัพธ์
ผู้เรียน 

2.  
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

3.  
การบริการ
วิชาการ 

4.  
การท านุบ ารุง

ศิลปฯ 

5.  
การบริหาร

จัดการ 
ดีมาก 

ความส าเร็จ 
 92.00 % 

ดี 
ความส าเร็จ 
80 .00 % 

ดีมาก 
ความส าเร็จ 
 100.00 % 

ดีมาก 
ความส าเร็จ 
 100.00 % 

ดี 
ความส าเร็จ 
86.67 % 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น ดีมาก ระดับความส าเร็จเท่ากบัร้อยละ 92.00 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ดี - - - - 

ตัวชี้วัดที่  2 ร้อยละของผลงานวิจยัที่น าไปใช้
ประโยชน์กบัชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนผลงานวิจัย
ทั้งหมด 

- ดี - - - 

ตัวชี้วัดที่  3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชนเป้าหมาย
ทั้งหมด 

- - ดีมาก - - 

ตัวชี้วัดที่  4 จ านวนองค์ความรู้ทาง 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

- - - ดีมาก - 
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ตัวชี้วัด 

ผลการประเมินผล จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา มจษ. 
1.  

ผลลัพธ์
ผู้เรียน 

2.  
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

3.  
การบริการ
วิชาการ 

4.  
การท านุบ ารุง

ศิลปฯ 

5.  
การบริหาร

จัดการ 
ตัวชี้วัดที่  5 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ต่อจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

- - ดีมาก - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู    ดีมาก ระดับความส าเร็จเท่ากบัร้อยละ 100.00 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถสอบ
บรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ภายในเวลา 1 ปี 

ดีมาก - - - - 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบใบประกอบ
วิชาชีพครูได้ ภายใน 1 ป ี

ดีมาก - - - - 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักศึกษา ค.บ.ชั้นปีสุดท้ายที่
สอบทักษะภาษาอังกฤษผา่นเกณฑ์ที่หลกัสูตร ค.บ.
ก าหนด 

ดีมาก -    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา    ดี ระดับความส าเร็จเท่ากับร้อยละ 90.00 
ตัวชี้วัดที่  9 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชพีอิสระภายในเวลา 1 ปี 

พอใช้ - - - - 

ตัวชี้วัดที่  10 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ดีมาก - - - - 

ตัวชี้วัดที่  11 ร้อยละของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี
ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทกัษะภาษาอังกฤษผา่นเกณฑ์ 
CEFR (B1) หรือเทียบเท่า 

ดีมาก - - - - 

ตัวชี้วัดที่  12 ร้อยละของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี
ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทกัษะด้านดจิิทัลผ่านเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ดีมาก - - - - 

ตัวชี้วัดที่  13 จ านวนผลงานของนักศึกษา และศิษย์
เก่าที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ดีมาก - - - - 

ตัวชี้ วั ดที่  14 ร้อยละของหลักสูตรที่ มี การจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานต่อจ านวน
หลักสูตรทั้งหมด 

ดี - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดี ระดับความส าเร็จเท่ากับร้อยละ 86.67 
ตัวชี้วัดที่ 15 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน 

- - - - ดีมาก 

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

- - - - ดี 

ตัวชี้วัดที่ 17 คะแนนผลประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

- - - - ดี 

ตัวชี้วัดที่  18 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

- - - - ดี 

ตัวชี้วัดที่ 19 ผลการพัฒนาบุคลากร 
19.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการดา้นต าแหน่ง
ทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญาเอก ตอ่จ านวนสาย
วิชาการทั้งหมด 

- - - - ดีมาก 
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ตัวชี้วัด 

ผลการประเมินผล จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา มจษ. 
1. 

ผลลัพธ์
ผู้เรียน 

2. 
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

3. 
การบริการ
วิชาการ 

4. 
การท านุบ ารุง

ศิลปฯ 

5. 
การบริหาร

จัดการ 
19.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาต่อจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทั้งหมด 
ตัวชี้วัดที่ 20 คะแนนผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนามหาวทิยาลัย 

- - - - ดี 

ภาพรวมทุกตัวชี้วดั ดีมาก ระดบัความส าเร็จเทา่กับ ร้อยละ 92.17 

จากตารางที่ 46 พบว่า ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา มีจ านวนตัวชี้ วัดทั้ งสิ้น  20 ตัวชี้ วัด  ในภาพรวมมีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมาก 
ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 92.17 แบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
มียุทธศาสตร์ที่ได้ระดับดีมาก 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาครู มียุทธศาสตร์ที่ได้ระดับดี 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และมิติที่ 2 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา มีมาตรฐานการศึกษาที่ได้ระดับดีมาก 3 มาตรฐานการศึกษา คือ มาตรฐานการศึกษาที่ 1 
ด้ านผลลัพธ์ผู้ เรียน  มาตรฐานการศึกษาที่  3 ด้ านการบริการวิชาการ และมาตรฐานการศึกษาที่  4 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีมาตรฐานการศึกษาที่ได้ระดับดี 2 มาตรฐานการศึกษา 
คือ มาตรฐานการศึกษาที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และมาตรฐานการศึกษาท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ 
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บทท่ี 4 
ผลการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี  

และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของอธิการบดี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ สะท้อนวิสัยทัศน์ ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
และเปาหมาย (Target) จากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และสอดคล้อง 
กับนโยบายสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ งพิจารณาคุณลักษณะการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) โดยก าหนดกรอบการประเมินเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

(1) ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารจัดการ 
(2) นโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย 
(3) ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(4) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
(5) ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยก าหนดกรอบการประเมินผลเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

(1) ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
(3) ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
(4) ด้านการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

4.1.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด 4.1.1 ผลการถ่ายทอด และก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 
การถ่ายทอด และก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

พิจารณาจากการด าเนินงานของอธิการบดี   และคณบดี/ผอ.ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ในการก าหนดนโยบาย 
การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ของอธิการบดี คณบดี และ 
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางที่ 47 

ตารางท่ี 47 ผลการประเมินผลงานของอธิการบดีด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
แหล่งข้อมูล  

(ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์) 
คะแนนจากผู้ประเมิน* 

เฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

อธิการบดี (ประเมินตนเอง) 4.90 4.65 4.90 5.00 5.00 4.89 
คณบดี/ผอ.ส านัก/ศูนย์/สถาบัน (เฉลี่ย) 4.80 4.57 4.50 5.00 4.80 4.73 

คะแนนเฉลี่ย 4.79** 
ผลการประเมินผล ดีมาก 

* ผู้ประเมินผล คือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
** คะแนนเฉลี่ยได้จากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินตนเอง: ผู้อื่นประเมนิ = 2 : 3) 

 จากตารางที ่ 47 พบว่า อธิการบดีมีผลการประเมินผลด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแล 
ให ้ม ีการปฏิบ ัต ิตามปรัชญา ว ิส ัยทัศน ์ และพันธกิจของมหาวิทยาล ัย ม ีคะแนนเฉลี ่ย เท ่าก ับ  4.79 
ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 

4.1.2 นโยบาย และมติสภามหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด 4.1.2 ผลการด าเนินงานตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย 

 การด าเนินงานของผู้บริหารตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย จ านวน 8 ด้าน พิจารณา
จากรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และพิจารณา  จากบทสัมภาษณ์
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางที่ 48 

ตารางท่ี 48  จ านวนและร้อยละของการด าเนินการตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

การด าเนินการ 
ตามนโยบายและมติสภา 

มีการก าหนดนโยบาย
หรือมีมติสภาฯ 

มีการด าเนินการ 
ตามมติสภา 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  

2. ด้านการวิจัย  

3. ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  

4. ด้านบริการแก่ชุมชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา  

5. ด้านธรรมาภิบาล  
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

การด าเนินการ 
ตามนโยบายและมติสภา 

มีการก าหนดนโยบาย
หรือมีมติสภาฯ 

มีการด าเนินการ 
ตามมติสภา 

6. ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมายและการประกันคุณภาพ   
7. ด้านระบบบริหารและการพัฒนาบุคลากร   
8. ด้านการมุ่งผลส าเร็จที่ยั่งยืน   

ร้อยละของการด าเนินงาน 100.00 
ผลการประเมินผล ดีมาก 

 

 จากตารางที่ 48 พบว่า การด าเนินงานของผู้บริหารตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน (จ านวนรวม 154 เรื่อง) และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามนโยบาย 
และมติสภามหาวิทยาลัยครบทุกเรื่อง ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
 
4.1.3  ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด 4.1.3 ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 การด าเนินงานของอธิการบดี ที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ  
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ประเมินโดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินผลปรากฏดังตารางที่ 49 
 

ตารางท่ี 49  ผลการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี 
 

 
 
 
 
 
 

  *คะแนนเฉลี่ยได้จากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินตนเอง: ผู้อื่นประเมิน = 2 : 3) 
 จากตารางที่ 49 พบว่า ผลการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี
แบ่งเป็นสองส่วนคือ การประเมินผลตนเองและประเมินผลโดยผู้ใต้บังคับบัญชา ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 
ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 
 
4.1.4 ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
 คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า พิจารณาจากการบริหารงานของอธิการบดี เพ่ือสะท้อน
ให้เห็นถึงการบริหารงานที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากแบบสอบถามที่ประเมิน ผลตนเอง 
และประเมินผลโดยผู้บริหารระดับคณะ/ส านัก/ศูนย์ และผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน ผลการประเมินผล
ปรากฏ ดังตารางที่ 50 
 
 
 

ผู้ประเมิน ผลการประเมินผล 
อธิการบดี (ประเมินผลตนเอง) 4.60 
คณบดี/ผอ./ข้าราชการ/พนักงาน 4.34 

คะแนนเฉลี่ย* 4.44 
ผลการประเมินผล ดี 
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ตารางท่ี 50  ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าของอธิการบดี  
 

 
 
 
 
 
     

 *คะแนนเฉลี่ยได้จากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินผลตนเอง: ผู้อื่นประเมินผล = 2 : 3) 
 จากตารางที่ 50 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารงานและภาวะผู้น าของอธิการบดี 
ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ การประเมินผลตนเองและประเมินผลโดยผู้ใต้บังคับบัญชา ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
4.42  ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 
 
4.1.5 ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 ระดับความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยพิจารณาจากการบริหารงาน
ของอธิการบดี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดย วิเคราะห์ข้อมูล 
จากแบบสอบถามที่ประเมินตนเองและประเมินผลโดยคณบดี/ผอ.ศูนย์/ส านัก/สถาบัน และผู้ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานต่าง ๆ ผลการประเมินผลปรากฏดังตารางที่ 51 
 

ตารางท่ี 51 ผลการประเมินผลระดับความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี  
 

 
 
 
 
 
 
    *คะแนนเฉลี่ยได้จากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมินผลตนเอง: ผู้อื่นประเมินผล = 2 : 3 
 จากตารางที่ 51 พบว่า ผลการประเมินผลระดับความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี  ซึ่ งแบ่ งเป็นสองส่วน คือ การประเมิน ผลตนเองและประเมินผล 
โดยผู้ใต้บังคับบัญชา ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ผลการประเมินผลอยู่ในระดับด 
 
 
 
 

ผู้ประเมินผล ผลการประเมินผล 
อธิการบดี (ประเมินผลตนเอง) 4.56 
คณบดี/ผอ./ข้าราชการ/พนักงาน 4.32 

คะแนนเฉลี่ย* 4.42 
ผลการประเมินผล ด ี

ผู้ประเมินผล ผลการประเมินผล 
อธิการบดี (ประเมินผลตนเอง) 4.00 
คณบดี/ผอ./ข้าราชการ/พนักงาน 4.31 

คะแนนเฉลี่ย* 4.19 
ผลการประเมินผล ดี 
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ส่วนที่ 2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ มี 
ฐานะเทียบเท่าคณะ 

 

4.2.1 ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 การด าเนินงานของคณบดี/ผอ.ศูนย์/ส านัก/สถาบัน ที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
10 ประการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ประเมินตนเองและประเมินผลโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของตน ผลการประเมินผลปรากฏดังตารางที่ 52 
 

ตารางที่ 52  ผลการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน  
ทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

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

 จากตารางที ่ 52 การประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี และ
ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน ที่พิจารณาจากการตอบแบบสอบถาม ผลการประเมินผล จากคะแนน
เฉลี่ย พบว่าคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 3 คน คือคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการส านักศิลปะ 
และวัฒนธรรม ส่วนคณบดีและหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน ๆ อีก 9 คน ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 

ผู้ประเมินผล 
ผลการ

ประเมินผล ประเมินผล 
ตนเอง 

กบม./
ข้าราชการ/
พนักงาน 

คะแนนเฉลี่ย* 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 5.00 4.09 4.45 ดี 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 4.00 4.29 4.17 ดี 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ             4.40 4.22 4.29 ดี 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 4.80 4.28 4.49 ดี 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.10 4.51 4.35 ดี 
6. คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4.90 4.33 4.56 ดีมาก 
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    3.50 4.33 4.00 ดี 
8. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3.60 4.42 4.09 ดี 
9. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.80 4.61 4.69 ดีมาก 
10. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.00 4.67 4.40 ดี 
11. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 4.90 4.31 4.55 ดีมาก 
12. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 5.00 4.12 4.47 ดี 
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4.2.2 ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
 คุณลักษณะของผู ้บริหารและภาวะผู ้น า พิจารณาจากการบริหารงานของคณบดีและ
ผู ้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน โดยพิจารณาจากการตอบแบบสอบถามที ่ประเมิน ผลตนเองและ
ประเมินผลโดยผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน ผลการประเมินผลปรากฏผลดังตารางที่ 53 
 

ตารางท่ี 53  ผลการประเมินผลคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

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

 จากตารางที่ 53 การประเมินผลคุณลักษณะและภาวะผู้น าของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะแบ่งเป็นสองส่วน คือ การประเมินผลตนเองกับประเมินผลโดย
ผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 4 คน คือ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนคนอ่ืน ๆ อีก 8 คน ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 

ผู้ประเมินผล 
ผลการ

ประเมินผล ประเมิน 
ผลตนเอง 

กบม./
ข้าราชการ
/พนักงาน 

คะแนนเฉลี่ย* 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 5.00 3.86 4.32 ดี 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 4.56 4.20 4.34 ดี 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ             4.33 4.24 4.28 ดี 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 4.78 4.22 4.44 ดี 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.89 4.50 4.66 ดีมาก 
6. คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4.78 4.37 4.53 ดีมาก 
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    3.89 4.37 4.18 ดี 
8. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3.33 4.28 3.90 ดี 
9. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.44 4.60 4.54 ดีมาก 
10. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.00 4.69 4.41 ดี 
11. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.33 4.60 ดีมาก 
12. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 4.67 4.05 4.30 ดี 
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4.2.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 ระดับผลสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยพิจารณาจากการบริหารงานของ
คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื ่ออย่างอื่นที ่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดย วิเคราะห์ข้อมูลจากการ 
ตอบแบบสอบถามที่ประเมินตนเองและประเมินผลโดยผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน ผลการประเมินผล
ปรากฏดังตารางที่ 54 
 

ตารางท่ี 54  ผลการประเมินผลระดับผลสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยของคณบดี   
               และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

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

 จากตารางที ่ 54 การประเม ินผลระด ับ ผลสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที ่เร ียกชื ่ออย่างอื่นที ่ม ีฐานะเทียบเท่าคณะแบ่งเป ็น  
สองส่วน คือ การประเมินผลตนเองกับการประเมินผลโดยผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า ผลการประเมินผล 
อยู ่ในระด ับด ีมาก  1 คน  ค ือ  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  โดยคน อื ่น  ๆ  อ ีก  11 คน  
ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดี 

 

ผู้บริหาร 

ผู้ประเมินผล 
ผลการ

ประเมินผล ประเมินผล 
ตนเอง 

กบม./
ข้าราชการ/
พนักงาน 

คะแนน
เฉลี่ย* 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 5.00 3.89 4.33 ดี 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 4.20 4.34 4.28 ดี 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ             4.40 4.23 4.30 ดี 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 4.00 4.28 4.17 ดี 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.00 4.50 4.30 ดี 
6. คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4.60 4.39 4.47 ดี 
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    3.60 4.33 4.04 ดี 
8. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3.00 4.47 3.88 ดี 

ผู้บริหาร 

ผู้ประเมินผล 
ผลการ

ประเมินผล ประเมินผล 
ตนเอง 

กบม./
ข้าราชการ/
พนักงาน 

คะแนน
เฉลี่ย* 

9. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.20 4.58 4.43 ดี 
10. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.00 4.63 4.38 ดี 
11. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.43 4.66 ดีมาก 
12. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 4.40 4.24 4.30 ดี 
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4.2.4 ด้านการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากความพึงพอใจของนักศึกษา  

ที ่ม ีต ่อการด าเน ิน งานของหน่วยงานในด ้านต ่าง ๆ  ที ่สะท ้อนใ ห ้เห ็นถ ึงการบริหารงานที ่ช ัด เจน 
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางที่ 55 
 

ตารางท่ี 55  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจ าแนกตามคณะและ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

หน่วยงาน* 
จ านวน 

ผู้ให้ข้อมูล 
การจัด 

การศึกษา 
การพัฒนา
เทคโนโลยีฯ 

เฉลี่ย 
ผลการ 

ประเมินผล 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 45 3.70 3.72 3.71 ด ี
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 178 3.74 3.63 3.69 ด ี
3. คณะวิทยาการจัดการ 292 3.72 3.65 3.69 ด ี
4. คณะศึกษาศาสตร ์ 44 3.84 3.69 3.77 ด ี

หน่วยงาน* 
จ านวน 

ผู้ให้ข้อมูล 
การจัด 

การศึกษา 
การพัฒนา
เทคโนโลยีฯ 

เฉลี่ย 
ผลการ 

ประเมินผล 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 463 3.84 3.75 3.80 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 24 3.99 3.96 3.98 ด ี

รวม 1,046 3.81 3.73 3.77 ดี 
*เฉพาะหน่วยงานที่มีนักศึกษา 
 

 จากตารางที่ 55 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา และการพัฒนา
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล โดยเฉลี ่ยแล้วทุกหน่วยงานมีผลการประเมินผลอยู ่ในระดับดี ดีขึ ้นกว่าปีที ่แล ้ว  
ซึ่งผลการประเมินผลส่วนใหญ่ของปีที่แล้วอยู่ในระดับพอใช้ 
 
ตารางท่ี 56  สรุปผลการประเมินผลคณบดี และหัวหน้างานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

ผู้บริหาร                     ธรรมาภิบาล 
คุณลักษณะ 
ผู้บริหารฯ 

ผลงาน 
ตามภารกิจ 

เฉลี่ย 
ผลการ

ประเมินผล 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 4.45 4.32 4.33 4.37 ด ี
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ 4.17 4.34 4.28 4.26 ด ี
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ             4.29 4.28 4.30 4.29 ด ี
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ 4.49 4.44 4.17 4.37 ด ี
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 4.35 4.66 4.30 4.44 ด ี
6. คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4.56 4.53 4.47 4.52 ดีมาก 
7. คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย    4.00 4.18 4.04 4.07 ด ี
8. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 4.09 3.90 3.88 3.96 ด ี
9. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยฯี 

4.69 4.54 4.43 4.55 ดีมาก 

10. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

4.40 4.41 4.38 4.40 ด ี

11. ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม 4.55 4.60 4.66 4.60 ดีมาก 
12. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 4.47 4.30 4.30 4.36 ด ี



  

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564 123 
 

 

 จากตารางที่ 56 พบว่า เมื่อน าผลการประเมินทั้ง 3 ด้านของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมาเฉลี่ย พบว่าคณบดี/หัวหน้ าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
มีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมาก 3 คน คือ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนคนอ่ืน ๆ 
อีก 9 คน ผลการประเมนิผลอยู่ในระดับดี  
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บทที่ 5 
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจ าปี 2564 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อธิการบดี  
คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในด้านประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือติดตาม 
การด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และการปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย  เพ่ือตรวจสอบ 
ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอกของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ได้รายงานผลที่เป็นข้อมูลสะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทาง                
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                
การด าเนินงานใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง แล้วใช้ข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์/สั งเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย 
 
5.1 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 5.1.1 ผลการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
    5.1.1.1 ผลการติดตามการด าเนินงานในด้านประสิทธิผลของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
พบว่า มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 เท่ากับ ร้อยละ 100 โดยมี  
ผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ภาพรวมได้ร้อยละ 91.51 ต่ ากว่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด ส่วนงบประมาณแผ่นดินมีการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 96.82 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนด ส าหรับ
งบประมาณ  เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 76.06 ต่ ากว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก 
   5.1.1.2 ผลการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  พบว่า มหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย
การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์)  ของบุคลากร 
สายวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 60 (จ านวน 192 คน) ของจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิช าการ  
โดยมีผลการติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 319 คน  
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด และยังไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 200 คน คิดเปนนร้อยละ 62.70 และต้องเร่งรัดเพิ่มอีกอย่างน้อย 73 คน 
    5.1.1.3 ผลการติดตามการวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 82 โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้ไปร้อยละ 83.74 
ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
        5.1.1.4 ผลการติดตามการจัดการการศึกษา  พบว่า ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัย 
มีหลักสูตรทั้ งหมด จ านวน 58 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้ งสิ้น 9,110 คน แบ่ งเป็นนักศึกษาภาคปกติ  
จ านวน 7,745 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.02 และภาคนอกเวลาราชการ จ านวน 1,365 คน คิดเป็นร้อยละ 14.98                   
มีนักศึกษาเข้าใหม่ จ านวน 2,754  คน ปีการศึกษา 2563 มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1,620 คน แบ่งเป็น
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นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 1,287 คน คิดเป็นร้อยละ 79.44 และภาคนอกเวลาราชการ จ านวน 333 คน              
คิดเป็นร้อยละ 20.56 บัณฑิตที่มีงานท าทั้งสิ้น 875 คน คิดเป็นร้อยละ 67.88 ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด   
มีบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท าทั้งสิ้น 414 คน คิดเป็นร้อยละ 32.12 ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด และบัณฑิต  
มีผลประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่ประเมินโดยผู้ ใช้บัณฑิต  
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.52 คะแนน 
         5.1.1.5 ผลการติดตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนา  
ทั้งสิ้น จ านวน 36,216,800.00 บาท ใช้ไป จ านวน 27 ,309,212.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.40 คงเหลือ 
จ านวน 8,907,587.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.60 
    5.1.1.6 ผลการด าเนินงานรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 พบว่า 
มหาวิทยาลัยมีมาตรการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ               
ด้านที่ 1 การแก้ปัญหาจากผลกระทบ ด้านที่ 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น และด้านที่ 3 การขับเคลื่อน
วิศวกรสังคม 
         5.1.2 ผลการตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     5.1.2.1 การตรวจสอบภายใน 
                         (1) ผลประเมินการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ได้ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน พบว่า มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังมีความเสี่ยงและได้ก าหนดให้มี 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป โดยสรุปได้ดังนี้ 
 (1) ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 (1.1) ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่น ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 (1.2) บัณฑิตครูที่สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนมีจ านวนน้อย 
 (1.3) จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
 (2)  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 (2.1) ก าหนดรูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม
 (2.2) พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มากยิ่งข้ึน 
                      (2)  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 
พ .ศ. 2564 พบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ได้มีการประชุมคณะกรรมการ  
และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง มีการน าข้อสังเกตจาก  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  
ผลการตรวจสอบภายในและผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา  
ข้อมูลการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  
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มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละประเด็นความเสี่ยงของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ .ศ . 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  และรายงานผลการก ากับติดตาม 
ให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและทบทวนกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ และมอบนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งผลที่เกิดจากการติดตามการด าเนินงานแผนการบริหาร  
ความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน พบว่า ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ  มีจ านวน 8 ประเด็น มีความเสี่ยงที่มี 
ระดับความเสี่ยงลดลง จ านวน 4 ประเด็น ดังนี้  (1) ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด (2) การเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลไม่เป็นไปตามแผน (3) ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า 
มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ  (4) จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา และความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงคงเดิม มีจ านวน 4 ประเด็น ดังนี้ (1) ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  (2) การด าเนินโครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่นไม่บรรลุตามเป้าหมาย (3) บัณฑิตครู 
ที่สามารถสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชนไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย   
(4) ความเสียหายของข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญหากเกิดเหตุสุดวิสัย   

อย่างไรก็ตาม จากผลการสอบทานและการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง 
สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล 
ว่าการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
                     (3) ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า  
ผู้ตรวจสอบภายในได้ด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ที่น าเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม พบว่า โดยทั่วไปหน่วยงานภายในมีระบบการควบคุมภายใน  
ที่เหมาะสมกับการด าเนินงาน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงานในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ แต่เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการปฏิบัติงาน การหมุนเวียน 
ของบุคลากร การน าระบบสารสนเทศในการบริหารเพ่ือการตัดสินใจมาใช้อาจท าให้ระบบการควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอและเหมาะสมอันจะน าไปสู่จุดอ่อนของการควบคุมภายใน นอกจากนั้น ผู้บริหารระดับสูง
โดยอธิการบดีได้มีการก ากับติดตาม และสั่งการให้หน่วยงานภายใน (เรียกว่า หน่วยรับตรวจ) มีการทบทวน
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ และให้ค านึงถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  
ต่อการด าเนินงานเป็นส าคัญ 

ส าหรับการรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน การเบิกจ่าย 
และการควบคุมสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามหาวิทยาลัยมีระบบควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ แต่ยังคงพบจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับ 
ลูกหนี้เงินยืม และการควบคุมสินทรัพย์ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 (4) ผลการสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  พบว่า 
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ เสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ของมหาวิทยาลัย และได้ก ากับ ติดตามโดยการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
รวมทั้งผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และมอบหมาย 
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

 (5) การตรวจสอบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามแนวทางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ
กับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกัน 
การรับสินบน การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง ก าหนด 
ให้มีคู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

(6) ผลการจัดการเรื่องการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง  ในภาพรวมของ 
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่มีประเด็นที่ส าคัญต่อความไม่มีประสิทธิผลของการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ แต่ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นมักพบว่า หลังจากได้ผู้รับจ้างแล้วเกิดความล่าช้า  
ในกระบวนการต่าง ๆ หรือส่งงานไม่ทันตามงวดที่ก าหนดในประเด็นนี้ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม                          
การด าเนินงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดข้ึน  
 
           5.1.2.2 การตรวจสอบภายนอก  

         มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสถานะทางการเงินในภาพรวม ดังนี้  
(1) อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน  

1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สินทรัพย์หมุนเวียน : 
หนี้สินหมุนเวียน  คิดเป็นอัตราส่วน = 11 : 1  (สินทรัพย์หมุนเวียน 1,729,879,220.17  บาท : หนี้สิน
หมุนเวียน 146,216,819.43 บาท) แสดงว่าความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมมีความคล่องตัวมาก โดยทั่วไปอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 2 : 1 ถือว่าเหมาะสม 
                                     1.2 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) (สินทรัพย์หมุนเวียน – 
สินค้าคงเหลือ) : หนี้สินหมุนเวียน  คิดเป็นอัตราส่วน = 11 : 1 (สินทรัพย์หมุนเวียน 1,729,879,220.17  บาท     
หัก สินค้าคงเหลือ 5,361,472.50 บาท =1,724,517,747.67 บาท) : หนี้สินหมุนเวียน 146,216,819.43 บาท) 
แสดงว่าความสามารถในการช าระหนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีความคล่องตัวสูง โดยปกติ
อัตราส่วน 1 : 1 ถือว่าเหมาะสม  

           (2) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
               อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม  (Debt Ratio) หนี้สินรวม : สินทรัพย์รวม 

คิดเป็นอัตราส่วน = 0.09 : 1 (หนี้สินรวม 311,755,119.78 บาท : สินทรัพย์รวม 3,526,253,830.96 บาท) 
แสดงว่าการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีความเสี่ยงต่ า มีความสามารถในการช าระหนี้สูง  
มีภาระหนี้สินต่ า  
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            (3) ผลการด าเนินงานทางการเงิน  
                              ร้อยละของรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ าย (ค่าใช้จ่ายรวม – ค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจ าหน่าย) คิดเป็นร้อยละ 16 (รายได้ 852,981,523.36 บาท สูงกว่าค่าใช้จ่าย 716,828,251.47 บาท 
จ านวน 136,153,271.89 บาท) (ค่าใช้จ่ายรวม 789,696,020.43 บาท – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
72,867,768.96 บาท) แสดงว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลการด าเนินงานทางการเงินเกินดุล                    
โดยค่าใช้จ่ายครั้งนี้ไมน่ ารายการค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินมารวมค านวณ 
 
  5.1.3 ผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เป็นการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ผลการประเมินผล 
ดีมาก ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 92.17 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  (1) ผลการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ที่ได้ระดับดีมาก 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
คะแนนเฉลี่ย 4.60 ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 92.00 และยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 100.00 มียุทธศาสตร์ที่ได้ระดับดี 2 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.50 ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 90.00   
และยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.33 ระดับความส าเร็จเท่ากับ  
ร้อยละ 86.67 และส่วนที่  (2) ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา มี มาตรฐานการศึกษาที่ ได้ 
ระดับดีมาก 3 มาตรฐานการศึกษา คือ มาตรฐานการศึกษาที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน คะแนนเฉลี่ย 4.60  
ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 92.00 มาตรฐานการศึกษาที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 
ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 100.00 และมาตรฐานการศึกษาที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 100.00  มีมาตรฐานการศึกษาที่ได้
ระดับดี 2 มาตรฐานการศึกษา คือ มาตรฐานการศึกษาที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม คะแนนเฉลี่ย 4.00 
ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 80.00 และมาตรฐานการศึกษาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 
4.33 ระดับความส าเร็จเท่ากับ ร้อยละ 86.67 

สรุปผลการวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมา พบว่า มีตัวชี้วัดที่ ได้คะแนนลดลง 
อย่างต่อเนื่อง 2 ตัวชี้วัด คือ “ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ต่อจ านวนชุมชนเป้าหมายทั้ งหมด” เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถลงชุมชนได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และ“ตัวชี้วัดที่  9 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรี 
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี ” เนื่องจากระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 
มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการบางราย 
ไม่มีนโยบายรับพนักงานใหม่ และสถานประกอบการบางประเภทไม่สามารถเปิดกิจการได้อย่างปกติ 

 
5.1.4 ผลการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี พบว่า 
(1) ด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยของอธิการบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.79  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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(2) การด าเนินงานน านโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของอธิการบดี                         
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

(3) ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับด ี

(4) คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับด ี

(5) ความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.19                          
ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

 
ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พบว่า 
(1) ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 3 คณะ/หน่วยงาน 
ได้แก่ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 9 คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ คณบดี
คณะเกษตรและชีวภาพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท  

(2) คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าของคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4 คณะ/หน่วยงาน 
ได้แก่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ผู้อ านวยการ  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน  
อยู่ในระดับดี 8 คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท  

(3) ความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก 1 คณะ/หน่วยงาน คือ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
11 คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท  
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 5.2 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

  จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ตามตัวชี้วัดต่าง ๆ และผลจากการประเมินอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ               
พบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
   5.2.1  จุดเด่น 
        5.2.1.1 ผลงานของมหาวิทยาลัย 
                  (1) มหาวิทยาลัยมีการก าหนดพ้ืนที่ รับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น  
มีชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 13 ชุมชน ต่อจ านวนชุมชนเป้าหมาย  21 ชุมชน  
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 (2) จ านวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  10 ผลงาน ได้แก่ คู่มือ 
การปฏิบัติงาน ศาสนพิธี  องค์ความรู้ “ลานธรรมจันทรเกษม” “มหกรรมส้มต าบันลือโลก” “ถนนวัฒนธรรม
จันทรเกษม” “ศิลปหัตถกรรมหนังตะลุง” “ศิลปหัตถกรรมกระจกจืน กระจกเกรียบ” “การช่างฝีมือ 
เครื่องถม คร่ าโบราณ” “การช่างฝีมือคนโทน้ า” “การช่างฝีมือแทงหยวก” และ“งานศิลปะลายก ามะลอ” 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
                            (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 110.32 มีผลการประเมินผลอยู่ ในระดับดีมาก โดยคณะ 
ที่มีการตั้งเป้าหมายมีเพียง 3 คณะ และทุกคณะมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
                            (4) บัณฑิตครูที่สามารถสอบบรรจุไดภ้ายในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.62 
มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
                            (5) บัณฑิตครูที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ ภายใน 1 ปี ในปีการศึกษา 
2563ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 97.90 มีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
                            (6) นักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
ที่หลักสูตร ค.บ.ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 52.03 ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
                            (7) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.52 คะแนน มีผลประเมินผล 
อยู่ในระดับดีมาก 
                            (8) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะภาษาอังกฤษ 
ผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเทียบเท่า เท่ากับร้อยละ 53.10 มีผลประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
                   (9) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ สอบทักษะด้านดิจิทัล 
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีการศึกษา 2563 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 62.26 มีผลประเมินผล 
อยู่ในระดับดีมาก 
                  (10) ผลงานของนักศึกษาและศิษย์เก่าที ่ได้รับรางวัล ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ มีจ านวน 21 ผลงาน ผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
                 (11) มหาวิทยาลัยมีคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 เท่ากับ 4.62 คะแนน 4.64 คะแนน และ 4.62 คะแนน  
มีผลประเมินผลอยู่ในระดับดีมากทุกปีการศึกษา  
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                 (12) บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่ 
อยู่ในคณะหน่วยงานต่าง ๆ รวม 16 หน่วยงานได้รับการพัฒนาบุคลากรมากเกือบครบถ้วน ผลการประเมินผล
อยู่ในระดับดีมาก 
 

     5.2.1.2 ผลงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
                   (1) อธิการบดีมีผลงานในด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแลให้ปฏิบัติ 
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย การก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามนโยบาย 
และมติสภามหาวิทยาลัย ทั้งสองด้านมีผลการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก 
                   (2) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 3 คณะ/หน่วยงาน  
มีผลการบริหาร งาน ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
                   (3) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 4 คณะ/หน่วยงาน 
มีผลการประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น าอยู่ในระดับดีมาก  ได้แก่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
                 (4) คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ จ านวน 1 คณะ/หน่วยงานมีผลการประเมิน
การบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก คือ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

           5.2.2  จุดที่ควรพัฒนา 
    ผลงานของมหาวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลงานในปี  256 4 ที่มีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับพอใช้และต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งควรได้รับการพัฒนาเพียงตัวชี้วัดเดียวคือ ร้อยละของบัณฑิต 
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
     ผลงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 
     ในปี 2564 ไม่ปรากฏว่ามีอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะใด ที่มีผลงานอยู่ในระดับที่ควรพัฒนา 
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  5.3  ข้อเสนอแนะ 
    ข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล 
    5.3.1  เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
                      ก. ข้อเสนอแนะ   
          (1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการควรด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
และเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้การเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลา   
โดยมีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้าง และด าเนินการได้ทันที เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายผ่านการพิจารณาของรัฐสภา 
                        (2) แม้ว่าจะมีการปรับปรุงการบริหารงบประมาณวิจัย ซึ่งค่อนข้างต่ ามาทุกปี  
แม้แต่ในปีงบประมาณที่ผ่านมาก็ยังมีการเบิกจ่ายอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า จึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณด้านงานวิจัยอย่างจริงจัง 
    ข. แนวทางการแก้ไขการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                      (1) กองนโยบายและแผนควรก ากับ ลงพื้นที่เพ่ือติดตาม และเร่งรัดผลการด าเนิน
โครงการของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามโครงการและแผนงาน 
                      (2) ทุกหน่วยงานควรด าเนินการเร่งรัดการด าเนินโครงการและเบิกจ่าย
งบประมาณให้เร็วขึ้นเพ่ือให้ทันทุกรอบไตรมาส 
                      (3) ทุกหน่วยงานควรจัดท ารายงานการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ย้อนหลัง 3 ปี  โดยจ าแนกแหล่งงบประมาณ วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณที่ เพ่ิมขึ้นและลดลง  
ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                      (4) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยในแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือหาสาเหตุและมีมาตรการแก้ไข อาจจัดกลุ่มหน่วยงานที่ท าได้เร็วตามเป้าหมายหรือ  
ดีกว่ากลุ่มที่ค่อนข้างล่าช้า และกลุ่มที่ช้าที่สุด เพ่ือเร่งรัดได้ตามสภาพความเป็นจริง 
 
  5.3.2  เรื่องการสอบทาน มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
                      ก. ข้อเสนอแนะ 
 (1) ด้านการสอบทานระบบควบคุมภายใน จากภาพรวมพบว่ามหาวิทยาลัย 
มีการด าเนินงานตามกรอบการควบคุมภายในสากล และเป็นไปตามหลักการของหน่วยงานภาครัฐ   
แต่มี ข้อสั งเกตเกี่ ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน เนื่ องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัย  
ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหารได้ปรับเปลี่ยน
นโยบายการด าเนินงานในบางเรื่องเพ่ือให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น  หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบควรปรับตัวโดยเร็ว เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
    นอกจากนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้กับทุกฝ่ายเข้าใจ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และ 
ลดผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย และควรเน้นไปที่การก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง  
ให้มากยิ่งขึ้น 
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                      (2) ด้านการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ 
ตามกรอบการบริหารความเสี่ ยง ที่ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงมาจากบุคลากรฝ่ายต่าง  ๆ  
ของมหาวิทยาลัย และมีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นไปอย่างระมัดระวัง  
และเหมาะสม  แต่มีข้อสังเกต คือ ต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอน การบริหารความเสี่ยงควรมี 
ความยืดหยุ่น ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันต่อสถานการณ์ (resilience) อย่างฉับไว 
                     ข. แนวทางแก้ไข 
     มหาวิทยาลัยต้องมีระบบและกลไกที่ดี ในการตรวจระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงให้ เชื่อมโยงระบบกัน โดยควรจัดท าเป็นคู่มือหรื อแนวปฏิบัติ ให้ทันสมัย 
จัดให้มีการให้ความรู้ และจัดอบรมบุคคลที่รับผิดชอบที่อาจจัดเป็นคู่  เช่น งานหนึ่งรับผิดชอบ 2 คน  
เพ่ือว่าถ้าคนหนึ่งไม่อยู่ คนที่เหลือจะท าแทนได้ทันที 
 
               5.3.3  เรื่องการตรวจสอบภายในของระบบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ
และแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
                       ก. ข้อเสนอแนะ 
                         (1) การตรวจสอบภายใน เป็นงานที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานได้ถูกต้อง  
ตามกฏ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ จึงควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
โดยทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน  
และน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัย 
 (2) ผู้ตรวจสอบภายในควรก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ที่ผู้บริหาร สั่งการหรือมอบหมาย และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบไปปรับปรุง โดยยึด
หลักการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้เป็นไปตามระเบียบ และการให้บริการที่รวดเร็ว 
                     ข. แนวทางแก้ไข 
     ผู้ตรวจสอบภายในต้องท างานด้วยความรวดเร็ว เมื่อพบปัญหาก็ต้องรีบน าเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือลดความเสี่ยง และต้องช่วยกันพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและ  
น าเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการความถูกต้องและพัฒนาคุณภาพงานโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 
 
                5.3.4  เรื่องการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม การสร้างผลงานทาง
วิชาการ มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
                         ก. ข้อเสนอแนะ 
         (1) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นทุกปี  
โดยในปี งบประมาณ 2564 มีต าแหน่งทางวิชาการ รวมทุกคณะ จ านวน 119 คน จากจ านวนบุคลากร  
สายวิชาการ 319 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 อยู่ระหว่างกระบวนการด าเนินการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 
ยังไม่ด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28 จึงควรมีกลไกขับเคลื่อน 
ระดับคณะและหลักสูตร โดยอาจจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ของแต่ละคณะ หรือหลักสูตร เป็นรายบุคคลโดยก าหนดเวลาที่แน่นอนของแต่ละคน ทั้งนี้  อาจมอบ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ก ากับหลักที่ส าคัญในระดับมหาวิทยาลัย 
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         (2) การวิจัยและนวัตกรรม เป็นพันธกิจหลักและส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา 
ส านักวิจัยและพัฒนา ต้องเร่งด าเนินงาน เช่น การสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ  
การจัดท าโครงการชุดวิจัย ชุดใหญ่ โดยเฉพาะชุดวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเท ศและสังคม  
ไว้ล่วงหน้า และทยอยของบประมาณเป็นระยะ ๆ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยและ
นวัตกรรม 
         (3) คณะและมหาวิทยาลัย ควรมีกลไกในการสนับสนุนและเร่งรัดการสร้างและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากร เพ่ือให้เป็นไปตามพระราโชบาย  
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางจัดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งอยู่ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการ 
ของประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
                     ข. แนวทางแก้ไข 
      จัดท าตารางเสนอให้เห็นแผนการพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การวิจัยและ
นวัตกรรม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แยกเป็นรายคณะ รายหลักสูตร และเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ที่ก าหนดระยะเวลาและมีการก ากับติดตาม ตามแผนที่ก าหนด และมีระบบบริหารสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
 
  5.3.5  เรื่องการลดลงอย่างต่อเนื่องของจ านวนนักศึกษา และรายได้ของมหาวิทยาลัย  
มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
                          ก. ข้อเสนอแนะ 
          (1) จากจ านวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหลายปี แต่ในปี พ.ศ 2564 
มหาวิทยาลัยมีการปรับกลยุทธ์การรับนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นจากปีที่แล้ว อย่างไรก็ดี 
จากจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในภาพรวมลดลง  ส่งผลกระทบต่อระบบงบประมาณ   
จึงควรมีการวิเคราะห์แนวโน้มจ านวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยทั้งระบบในระยะ 10 ปีข้างหน้า 
โดยค านึงถึงประชากรที่ลดลงในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าด้วย  จ านวนนักศึกษา จ านวนอาจารย์ จ านวน
หลักสูตร ทั้งภาคปกติและระยะสั้น ควรเป็นอย่างไร เช่น การเพ่ิมหลักสูตรที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ  
การเรียนการสอนแบบใหม่ และเพ่ิมยุทธศาสตร์ใหม่  ๆ ในการบริหาร การรับนักศึกษา การดูแลนักศึกษา
ระหว่างการศึกษาอย่างใกล้ชิด เป็นต้น เช่นเดียวกันในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์ 
เชิงการตลาดกว้างขวางมากขึ้น แต่ยังต้องด าเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
         (2) ควรมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์
การท างานจริงให้ต่อเนื่อง และเพ่ิมอัตราผลการการสอบของนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีสุดท้ายในการสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร ค.บ.ก าหนด แม้ว่าในปีการศึกษา 2563 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 52.03 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบทักษะด้านดิจิทัล  
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีการศึกษา 2563 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 62.26 มีผลประเมิน 
อยู่ในระดับดีมากก็ตาม ก็ถือว่ายังเป็นเป้าหมายที่ยังไม่สูง จึงต้องยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น เพราะทักษะ  
ทั้งสองเป็นที่ต้องการของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
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        (3) ในภาวะวิกฤตจากโควิด–19 ควรเพ่ิมทุนการศึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด  
ให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งทุน และขจัดปัญหาอุปสรรคของการรับทุนในทุกข้ันตอน อย่างต่อเนื่อง 
                       ข. แนวทางแก้ไข 
            ก าหนดกลุ่มผู้รับผิดชอบดูแลร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร ในการจัดการ 
ในการลดลงของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง การฝึกทักษะนักศึกษา การเพ่ิมทุนนักศึกษา ที่มีการท างานร่วมกัน 
เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ หลักสูตร ฝ่ายสนับสนุน จัดเป็นประเด็นในการแก้ไข ที่มีแผนรองรับชัดเจน 
 

  5.3.6  เรื่องการประเมินผล มีข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
                      ก. ข้อเสนอแนะ 
           (1) ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ที่ได้ระดับดี 2 ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.50 และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.33 จึงควรตรวจสอบเพ่ือหาจุดแก้ไขทั้งสองยุทธศาสตร์ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ได้             
ผลอยู่ระดับดีมากแล้ว ควรเพ่ิมเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ท้าทายให้มากขึ้น หรือสูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัด
การศึกษา 
         (2) ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  มีมาตรฐานการศึกษาที่ได้ 
ระดับดี 2 มาตรฐานการศึกษา คือ มาตรฐานการศึกษาที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม คะแนนเฉลี่ย 4.00 และ
มาตรฐานการศึกษาที่  5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย  4.33 จึงควรตรวจสอบเพ่ือหาจุดแก้ไข  
ทั้งสองมาตรฐาน ส่วนมาตรฐานที่ได้ผลอยู่ระดับดีมากแล้ว ควรเพ่ิมเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ท้าทายให้มากขึ้น 
หรือสูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานการศึกษา 
        (3) ผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง พบว่า มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนลดลง  
คือ “ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนชุมชนเป้าหมาย
ทั้งหมด” และ“ตัวชี้วัดที่  9 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี ” 
เนื่องจากช่วงปีการศึกษา 2562 – 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ควรสรุปเป็นบทเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือวางแผนรองรับการเกิดวิกฤต  
ในอนาคต 
                   ข. แนวทางแก้ไข 
       จัดการก ากับติดตามผลการด าเนินตามยุทธศาสตร์ และมาตรฐานการศึกษา 
เป็นระยะ ๆ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามการด าเนินงาน 
ตามโครงการ ยุทธศาสตร์ ในแต่ละข้ันตอน 
 
            5.3.7 ข้อเสนอแนะตามจุดที่ควรพัฒนา คือ  
      บัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาและได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี  
หลังจากจบการศึกษา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 79.40) จึงถือว่า
เป็นความท้าทายที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งการด าเนินการให้ทุกหลักสูตรพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และ  
น าผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรมาก าหนดสมรรถนะของหลักสูตรให้ชัดเจน และเป็นไปตาม  
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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  5.4  ข้อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 
             มีข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   (1) การพัฒนาคุณภาพนักศีกษา ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ จบแล้วมีงานท า  
เป็นไปตามเป้าหมาย และการเพ่ิมการเรียนการสอนตลอดชีวิต ที่รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น   
ในระบบสะสมหน่วยกิต (คลังหน่วยกิต) 
             (2) การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่สอดรับกับความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชีวิตวิถีใหม่  รวมทั้งระบบการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ต้องเปลี่ยนแปลง เช่น การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ แผนพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตก าลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2570)   
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องท้าทายของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การปรับตัว การปรับความคิด 
(mindset) และปรับวิธีการท างาน เป็นพื้นฐานที่ต้องพัฒนาอย่างยิ่ง 
 
                  (3) การผลิตและพัฒ นาครู  และการพัฒ นาท้องถิ่ นและชุมชน  เป็ นจุด เด่นและ 
เป้าหมายหลักที่สั งคมคาดหวัง จึงต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับต้น  ๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุน 
การด าเนินงานให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์ที่สามารถตรวจสอบ ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ  
ได้จริงตามพันธกิจและแผนพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการ
ของประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
                  (4) การวิจัยและนวัตกรรม จะต้องปรับแผนให้ชัดเจนและรองรับแผนพัฒนาประเทศ  
โดยเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ และแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ การมีเครือข่ายวิจัยทั้งภายใน 
และภายนอก และแนวโน้มการให้ทุนวิจัยของหน่วยงานหรือกองทุน และการท าวิจัยเป็นชุดโครงการใหญ่
ล่วงหน้าไว้ก่อนขอทุนวิจัยในแต่ละปี 
                  (5) แนวทางการพัฒนาในภาพรวม ควรวางแผนอนาคตที่มหาวิทยาลัยคาดว่าต้องเผซิญ 
กับความท้าทายที่ ส าคัญ เช่น นักศึกษาลด หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สถานประกอบการและผู้ เรียน การเรียนการสอนที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพ เป็นต้น  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
และค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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1. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับหลักสูตร คณะ
และสถาบัน

  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ค าชี้แจง : 
1. แบบประเมินนี้จัดท าข้ึนเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของหลักสูตร

คณะ และมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 ตอน ขอให้ตอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. ขอให้นักศึกษาตอบตามความเป็นจริง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการ

ให้บริการของหลักสูตร คณะ และ มหาวิทยาลัย โดยจะประมวลผลการตอบในภาพรวม ข้อมูลการ
ตอบของแต่ละบุคคลจะไม่ถูกเผยแพร่ และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อนักศึกษา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
เพศ   ชาย    หญิง 
ชั้นปี   ปีที่ 1   ปีที่ 2   ปีที่ 3   ปีที่ 4   ปีที่ 5   อ่ืนๆ 
สังกัดคณะ 
01 คณะเกษตรและชีวภาพ 02 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
03 คณะวิทยาการจัดการ 04 คณะวิทยาศาสตร์ 
05 คณะศึกษาศาสตร์  06 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
สังกัดหลักสูตร ....................... (ในแบบสอบถามมีให้เลือก) 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยแบ่ง
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด) 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการนักศึกษา ระดับหลักสูตร 

1.1 หลักสูตรจัดผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับรายวิชา 
1.2 หลักสูตรจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.3 หลักสูตรจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
1.4 หลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.5 หลักสูตรมีระบบการรับนักศึกษาที่เหมาะสม 
1.6 หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่เหมาะสม 
1.7 หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพและทักษะที่

จ าเป็นต่อการใช้ชีวิต 
1.8 หลักสูตรจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการศึกษา 
1.9 หลักสูตรจัดให้มีช่องทางในการให้ค าปรึกษาท่ีหลากหลายและ

เหมาะสม 
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ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1.10 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทาง

ที่เป็นประโยชน์ในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต 
     

1.11 หลักสูตรด าเนินงานตามข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

     

1.12 หลักสูตรมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการฝึก
ปฏิบัติงานหรือการท างาน 

     

1.13 หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม      
2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการนักศึกษา ระดับคณะ      

2.1 คณะจัดให้มีการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ หรือการใช้ชีวิต
ที่เหมาะสม 

     

2.2 คณะส่งเสริมด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีเหมาะสม      
2.3 คณะให้ข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา หรือข้อมูล

การศึกษาต่อ ที่เป็นประโยชน์ 
     

2.4 คณะมีช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย      
2.5 คณะมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาของ

นักศึกษามีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 
     

2.6 คณะส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่
เหมาะสม 

     

2.7 คณะส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม      
2.8 คณะจัดให้มี อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการ

เรียนรู้ 
     

2.9 คณะส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

     

3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย      
3.1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย

ให้บริการที่เหมาะสม 
     

3.2 ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ของมหาวิทยาลัยมีการ
ให้บริการที่เหมาะสม 

     

3.3 มหาวิทยาลัยส่งเสริมด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เหมาะสม      
3.4 มหาวิทยาลัยบริการให้ค าปรึกษาท่ีเหมาะสม      
3.5 มหาวิทยาลัยให้บริการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง แหล่งงานเต็มเวลา 

นอกเวลา การศึกษาต่อ ทุนการศึกษาที่เหมาะสม 
     

3.6 มหาวิทยาลัยส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยที่เหมาะสม 

     

3.7 มหาวิทยาลัยส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนที่
เหมาะสม 
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ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
3.8 มหาวิทยาลัยจัดให้มีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
     

3.9 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วม
สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม 

     

4 ความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย  

     

4.1 การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (WIFI) ครอบคลุมพ้ืนที่ 
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 

     

4.2 การสนับสนุนเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (SIM Internet) ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสม 

     

4.3 การให้บริการของห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เหมาะสม      
4.4 การให้บริการระบบ MIS (เฉพาะระบบการศึกษา) ที่เหมาะสม      

 
 

ตอนที่ 3 
(โปรดระบุ หากท่านมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย) 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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2. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัย 
 

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ส าหรับบุคลากร) 

ค าชี้แจง :  
1. แบบประเมินนี้จัดท าเพ่ือประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แบ่งเป็น 3 ตอน ขอให้ตอบให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2. ขอให้บุคลากรตอบตามความเป็นจริง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการ
ให้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย
จะประมวลผลการตอบในภาพรวม ข้อมูลการตอบของแต่ละบุคคลจะไม่ถูกเผยแพร่ และไม่ส่งผล
กระทบใดๆ ต่อบุคลากร 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
เพศ  ชาย  หญิง 
อายุ  ต่ ากว่า 30 ปี  31 - 40 ปี  41 - 50 ปี  มากกว่า 50 ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
สังกัดหน่วยงาน …………………. (มีหน่วยงานให้เลือกตอบ) 
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 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 

กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีความหมายของ
ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 
 
1. ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งสนับสนุน ฯลฯ) 
1.1 ระบบเครือข่าย (WIFI และ LAN)  

1.1 การให้บริการระบบเครือข่าย (WIFI และ LAN) ครอบคลุมทั่วถึงแก่การปฏิบัติงาน 
1.2 การสนับสนุนเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (SIM Internet) ในการปฏิบัติงานเพียงพอและ

เหมาะสม 
1.3 ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
1.4 ความทันสมัยของระบบเครือข่าย 
1.5 ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเครือข่าย 

 
1.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุน 
 1.6 คอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
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 1.7 อุปกรณ์ต่อพ่วง มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
 1.8 สิ่งสนับสนุนต่างๆ เช่น เครื่องเสียง เครื่องโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมมีความพร้อมและ
เหมาะสมกับการใช้งาน 
 
2. ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 
 2.1 ข้อมูลมีความทันสมัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
 2.2 ข้อมูลตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 2.3 การค้นหาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล มีความรวดเร็ว 
 2.4 สามารถเข้าถึงระบบได้สะดวก และใช้งานง่าย 
 2.5 ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
 
3. ด้านการบริการ / เจ้าหน้าที่ 
 3.1 ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อ/ประสานงาน 
 3.2 การตอบข้อซักถาม และให้ค าแนะน า 
 3.3 มีกิริยา วาจาสุภาพ และยิ้มแย้ม แจ่มใส 
 3.4 ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 
 3.5 การเอาใจใส่ และมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) 
 
ตอนที่ 3 การให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. แบบสอบถามเกี่ยวกับผู้บริหาร และการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

แบบสอบถามเกี่ยวกับผู้บริหาร และการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ค าชี้แจง 
1. ข้อมูลที ่ได้จากแบบสอบถามนี ้ จะน าไปใช้ประโยชน์เพื ่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  

จันทรเกษม จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเป็นจริง 
2. หน่วยงานผู้ตอบแบบประเมินหมายเลข 1 – 12 ให้ท่านพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรม

และสัมฤทธิ์ผลของอธิการบดี และคณบดี หรือผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

3. หน่วยงานผู้ตอบแบบประเมินหมายเลข 13 – 19 ให้ท่านพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
และสัมฤทธิ์ผลของอธิการบดี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ตาม
รายการในแต่ละข้อ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกประเมิน (ใช้เพื่อความชัดเจนของการประเมิน ผลการประเมินจะถูกวิเคราะห์
ในภาพรวม ไม่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)  

 

หน่วยงานผู้ตอบแบบประเมิน ..................................................  
 

แบบสอบถามเก่ียวกับผู้บริหาร และการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

ประเมินคณบดี หรือผู้อ านวยการศูนย์ /ส านัก /สถาบัน หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกประเมิน (ใช้เพ่ือความชัดเจนของการประเมิน ผลการประเมินจะถูกวิเคราะห์

ในภาพรวม ไม่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)  
ให้ท่านพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมฤทธิ์ผลของคณบดี หรือผู้อ านวยการศูนย์ /ส านัก 

/สถาบัน หน่วยงานที่ท่านสังกัด ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ดังนี้ 
 
 (1) คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ (รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย  ตรงวานิชนาม) 
 (2) คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ฉิมท้วม) 
 (3) คณบดีคณะวิทยาการจดัการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ  วงศ์ทองค า) 
 (4) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  สวัสดิ์นะที) 
 (5) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร) 
 (6) คณบดีวิทยาลัยการแพทยท์างเลือก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสทุธ์ิ  พวงนาค) 
 (7) คณบดีบณัฑติวิทยาลยั (ผูช่้วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  เจนวิถีสขุ) 
 (8) ผอ.ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท (ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์) 
 (9) ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล) 
 (10) ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา (ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์) 
 (11) ผอ.ส านักศลิปะและวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร สายเสนา) 
 (12) ผอ.ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมยั จัตุรตัน์) 
 (13) ผอ.ส านักงานอธิการบดี (นายบุญเกียรติ ชีระภากร) 
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ให้ท่านพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมฤทธิ์ผลของผู้บริหารหน่วยงานท่าน ตาม
ระดับคะแนน 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 ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 
     

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) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  

     

3.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนว
ทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
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ข้อ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
3.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่

สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้าง
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ  

     

3.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 

     

3.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้  

     

3.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ 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  

     

 
 
ประเมินอธิการบดี (ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ) 
 

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       
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ข้อ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
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 ด้านความสัมฤทธิ์ผลการบริหารงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 
     

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) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
 

     

3.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนว
ทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

     

3.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่
สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้าง
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ  

     

3.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 

     

3.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้  
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ข้อ รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
3.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ 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 

เกณฑ์การประเมินผล และค าอธิบายตัวชี้วัด 
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3. เกณฑ์การประเมิน
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 
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ภาคผนวก ง 
ภาพโครงการภายใต้ยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ประมวลภาพโครงการภายใต้ยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

ภาพที่ 1  คณะเกษตรและชีวภาพ  ด าเนินโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรเชิงระบบเพื่อ 
 นักศึกษาและคนเมือง  อบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์  เมื่อวันที่ 1 และ 14 สิงหาคม 2564 

ภาพที่ 2  คณะเกษตรและชีวภาพ  ด าเนินโครงการ : ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา เพื่อเกษตร 
 เชิงพื้นที่ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 
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ภาพที่ 3  คณะวิทยศาสตร์  ด าเนินโครงการ : สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
          เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์  ด าเนินโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
            ให้กับเยาวชน  รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2564 และรุ่นที่ 2 วันที่  14  มีนาคม  2564      
           
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  คณะวิทยาศาสตร์  ด าเนินโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการออกก าลังกายและส่งเสริมสุขภาพ 
            เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 
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ภาพที่ 6  คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินโครงการ : พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงบน 
            ฐานอัตลักษณ์ชุมชน ในอ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   เมื่อวันที ่13,14 ธันวาคม 2563   
            วันที่ 13,14,18,19,21 มีนาคม 2564  วันที่ 19-23,31 กรกฎาคม 2564 วันที่ 3,4,9 สิงหาคม  
            2564 วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2564  และวันที่ 7,8,10 กันยายน 2564 
 

 
 

ภาพที่ 7  คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินโครงการ : ผลิตสื่อภูมิปัญญาวัฒนธรรมผ้าทอพื้นเมือง ลาวเวียง 
            เนินขาม จ.ชัยนาท เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2564 วันที่  30 กรกฎาคม 2564   และวันที่  11  
            สิงหาคม 2564   
 

 
 

ภาพที่ 8  ศูนย์การศึกษา มจษ. – ชัยนาท ด าเนินโครงการ :  ส่งเสริมการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
            ชุมชนจังหวัดชัยนาท  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           
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ภาพที่ 9  คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินโครงการ :  แนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความ 
            ยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและป้องกันแม่วัยใส ให้แก่นักเรียน 
            ในเขตลาดพร้าวและจตุจักร  เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์  2564, 17-18 มีนาคม 2564,                      
            22-23 มีนาคม 2564  , 26 สิงหาคม 2564  และ 30 สิงหาคม 2564  - 1 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินโครงการ :  โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
              ออกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ในอ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท                      
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ภาพที่ 11  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  ด าเนินโครงการ : แพทย์จีนรวมใจภักดิ์จิตอาสา เพื่อประชาพ้น 
              โรค “เรียนรู้ สู้โรค กับ วิทยาลัยการแพทย์ ทางเลือก”  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564    
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ประมวลภาพโครงการภายใต้ยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาครู  

ภาพที่ 12  คณะศึกษาศาสตร์  ด าเนินโครงการ :  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  ส าหรับนักศึกษาครู   เม่ือวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2564  วันที่ 20, 27 พฤษภาคม  2564 
  และ วันที่ 1,7 มิถุนายน 2564 

ภาพที่ 13  คณะศึกษาศาสตร์  ด าเนินโครงการ :  สร้างความเข้มแข็งในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   เมื่อวันที่ 17,18 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 10,24 มีนาคม 2564        
  วันที่ 2,28,30 เมษายน 2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 วันที่ 2,7 มิถุนายน 2564 วันที่ 21 

   กรกฎาคม 2564  และวันที่ 17,20,27 สิงหาคม 2564  



184 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564 

ภาพที่ 14  คณะศึกษาศาสตร์  ด าเนินโครงการ :  เตรียมความพร้อมการวัดระดับภาษาอังกฤษ 
   เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2564  วันที่  6 - 7, 13, 20 – 21, 27 - 29  มีนาคม 2564 
   และวันที่ 5 เมษายน 2564 

ภาพที่ 15  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินโครงการ :  พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ของครูยุคดิจิทัล : การผลิตสื่อดิจิทัล   เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2564 
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ภาพที่ 16  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินโครงการ :  อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง 
   จิตวิญญาณความเป็นครูในยุคดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
   เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 2564 

ภาพที่ 17  คณะวิทยาศาสตร์  ด าเนินโครงการ :  พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครูให้แก่ 
   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2564 



186 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564 

ภาพที่ 18  คณะวิทยาศาสตร์  ด าเนินโครงการ :  พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 

ภาพที่ 19  คณะวิทยาศาสตร์  ด าเนินโครงการ :  พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา            
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 และ 20-21 มีนาคม 2564



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564 187 

ประมวลภาพโครงการภายใต้ยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ภาพที่ 20 คณะเกษตรและชีวภาพ  ด าเนินโครงการ : อบรมเสวนาออนไลน์ “การจัดตู้ปลาสวยงามและ
พันธุ์ไม้น้ า จากงานอดิเรกสู่อาชีพ  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 

ภาพที่ 21 คณะวิทยาศาสตร์  ด าเนินโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตาม
การศึกษาต่อและอาชีพแห่งอนาคต รุ่นที่ 2 ระบบออนไลน์ Zoom cloud meetings 
เมื่อวันที่ 29-30 พ.ค.64 
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ภาพที่ 22 คณะวิทยาศาสตร์  ด าเนินโครงการ : พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเพิ่มทักษะเทคโนโลยีการสร้าง
หุ่นยนต์และแถลงกติกาการแข่งขันโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ 
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งท่ี  12 “EV : The Next Future Journey” ประจ าปี 
2564  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud meeting เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 

ภาพที่ 23 คณะศึกษาศาสตร์  ด าเนินโครงการ : พัฒนาทักษะความรู้และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 
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ภาพที่ 24 คณะวิทยาการจัดการ  ด าเนินโครงการ : ทักษะการสื่อสารและการน าเสนองานอย่างมืออาชีพ 
ให้แก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ แขนงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ และแขนง
วารสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 

ภาพที่ 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินโครงการ :  ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษ (มาตรฐาน TOEIC)  เมื่อเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
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ภาพที่ 26 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด าเนินโครงการ :  ฝึกอบรมและทดสอบวัด
มาตรฐานความรู้ทางด้านไอที ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๔ หลักสูตร : LIVING ONLINE 
รอบท่ี 1 ผ่านระบบออนไลน์  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 

ภาพที่ 27 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  ด าเนินโครงการ : อบรมทักษะภาษาจีนเพื่อเพิ่มระดับ
ความสามารถตามเกณฑ์พื้นฐานภาษาจีน HSK 4 -5  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม - 29  มิถุนายน 
2564 และวันที่  1- 16 กรกฎาคม 2564 
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ประมวลภาพโครงการภายใต้ยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ 

ภาพที่ 28 กองบริหารงานบุคคล   ด าเนินโครงการ :  อบรมให้ความรู้ เรื่อง เขียนผลงานวิชาการอย่างไร 
   ...ไม่คัดลอก  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2564 

ภาพที่ 29 กองบริหารงานบุคคล ด าเนินโครงการ :  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อ
ก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 23,27 สิงหาคม  
2564 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ไดร้ับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ผลงานของนักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ไดร้ับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะ ชื่อผลงาน รายชื่อนักศึกษา/ศิษย์เก่า รวมจ านวน 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ ทีมวิจัยเด่น ประจ าปี 2563 จากผลงานร่วมพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของบริษัทเอกชน ชนะเลิศ 2 
รางวัล (เส้นขนมจีนสมุนไพรเบญจรงค์ในภาชนะปิด
สนิท และผลิตภัณฑ์พะแนงเนื้อในภาชนะปิดสนิท) ใน
โครงการ Innovative house จาก สกว. และ สวทช. 

ดร.สันติธรรม  โชติประทุม 1 ผลงาน 

2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รางวัลชมเชย การแข่งขันการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

นายวรวุฒิ  แก้วแกมพุทธ 1 ผลงาน 

3. คณะวิทยาการจัดการ รางวัลชมเชย โครงการแบรนด์ เลอืดใหม่ ต่อพลังชีวิต 
2563 

1. น.ส.กุมารรีัตน์  พิชญ์พัฒน์
2.นายสุรตัิวรรษ  อุตรเทพ
3.นายธนพล  คงทน
4.นายพีรดนย์  ฉัตรสริินานนท์

6 ผลงาน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการลมหายใจไร้มลทิน 
ประจ าปี 2563 

1. น.ส.กัญญรัตน์  แขวงมาศ
2. นายมาซาชิ  อิวาบุจิ
3. น.ส.ณัฐชยา  ชาววันดี
4. นายพรเทพ  แก้วคง
5. น.ส.กันธิยา  แย้มสคุนธ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการลมหายใจไร้มลทิน 
ประจ าปี 2563 

1. นายเสรี  แสงจันทร์
2. น.ส.ชรัญญา  โสประดิษฐ์
3. น.ส.มุฑิตา  มั่นสุวรรณ์
4. น.ส.สุดารัตน์  ค าจันดา
5. นายสรรพสิทธิ  แย้มสุคนธ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพถ่ายบันทึกคน
ไทย หัวใจไม่ท้อ 

นายจารุวิทย์  ผ่องผดุ  

รองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลชมเชย  ประกวดสื่อ
ดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทภาพยนตร์สั้น ประจ าปี 
2564 

1. นายปิติ  ลัดลอย
2. นายคามิน  ศิลปประเสริฐ
3. นายวีรวิชญ์  นพวัฒน์ธีรธร

รางวัลเหรียญเงิน แข่งขัน Thailand Accounting 
Case Competition 2021 

1. นายคงยศ  ประเสริฐสุข
2. นายกฤษกร  มุขธเมธา
3. นายธีรพงศ์  วงศ์ถาติ๊บ
4. น.ส.ศิริประภา  แสงสุวรรณ์
5. น.ส.อาทิตยา  ใจแกล้ว

4. คณะวิทยาศาสตร์ การน าเสนอผลงานวิจัยรางวัล Very Good Paper 
Awards 

นายธนกร  ศรณีรงค์สุข 6 ผลงาน 

การน าเสนอผลงานวิจัยรางวัล Excellent Paper 
Awards 

นายสิทธินนท์  แนบเนียน 

การน าเสนอผลงานวิจัยรางวัล Very Good Paper 
Awards 

นางสาวภรณ์ธิดา  พลเยี่ยม 
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คณะ ชื่อผลงาน รายชื่อนักศึกษา/ศิษย์เก่า รวมจ านวน 
การน าเสนอผลงานวิจัยรางวัล Excellent Paper 
Awards 

นางสาวภรณ์ธิดา  พลเยี่ยม 

รางวัลบทความดีเด่นที่มีคะแนนประเมินสูง Top 
Awards ให้ตีพิมพ์วารสาร RJST 

นายพูนลาภ  พนุอินทร ์

การน าเสนอผลงานวิจัยรางวัล Good Paper Awards นายกตัญญู  ดาราแสน 
5. คณะศึกษาศาสตร์ รางวัลนิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ในการเข้ารับ

พระราชทานรางวัลเกียรติยศและรางวัลดี เด่น
แห่งชาติทางครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 
2563 (รับเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2565) 

นายธีรศักดิ์  สงวนชม 1 ผลงาน 

6. วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก 

บุ ค ค ล ผู้ บ า เ พ็ ญ ป ระ โ ย ชน์ ด้ า นห น่ ว ย แ พทย์ 
สาธารณกุศล  และอาจารย์ผู้มีคุณูปการด้านการสอน
แพทย์แผนจีน จากงานประชุมพัฒนาแลกเปลี่ยน
ทางด้านวิชาการแพทย์แผนจีน ในโอกาสงานเฉลิม
ฉลองครบรอบ 20 ปี การประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนจีน มอบโดยสมาคมแพทย์แผนจีนใน
ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มอบให้
เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 

พจ.พัฒนพงศ์  จินดามงคล 6 ผลงาน 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทการประกวดสุนทรพจน์ 
หัวข้อ "บทบาทแพทย์จีนในสถานการณ์โควิด-19" 
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้าน
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ระดับประเทศ ครั้งที่  2 
ประจ าปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

นางสาวณัฐณิชา  ศรีมาลา 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทการประกวดยุทธลีลาแบบจีน 
หัวข้อ "ร ากระบี่เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ผู้สูงอายุ" โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพสู่ความ
เป็นเลิศด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน ระดับประเทศ 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

นายศุภณัฐ  เสง่ียมพรพาณิชย ์

รางวัลชนะเลิศ ประเภทการประกวดวาดภาพ หัวข้อ 
"แพทย์จีนกับการเปลี่ ยนแปลงในยุคปัจจุบัน" 
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้าน
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

นางสาวธัญรักษณ์  แสงโชต ิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหา
เชิงวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านศาสตร์การแพทย์
แผนจีน โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาชีพสู่ความ
เป็นเลิศด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน ระดับประเทศ 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

นายภูมภิัทร  อรรคพิพัฒน์ 
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คณะ ชื่อผลงาน รายชื่อนักศึกษา/ศิษย์เก่า รวมจ านวน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดเรียงความ 
หัวข้อ การส่งเสริมโภชนบ าบัดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใน
การดูแลสุขภาพจากสถานการณ์โควิด-19 โครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้านศาสตร์
การแพทย์แผนจีน ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 14 
กรกฎาคม 2564 

นางสาวสุวนันท์  พิมพ์สาฤทธิ ์

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 21 ผลงาน 



198 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2564 199 

ภาคผนวก ฉ 
ภาพการประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปี 2564 
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การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 7(19)/2564
เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนกิส์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 9(21)/2564
เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชัน้ 4 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายวิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการ

นายวิเชียร เกตุสิงห์
รองประธานกรรมการ

รศ.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์      รศ.เทื้อน ทองแก้ว     นางวรรณี ศิริมณีบุญ
    กรรมการ  กรรมการ     กรรมการ
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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 
นางณัฐภษา ชุ่มเย็น ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประชุม 

2. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดี 
ประธานอนุกรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

อนุกรรมการ 

รอ งคณบดี ฝ่ า ยบ ริ ห า ร  คณะมนุ ษย ศา สต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

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 
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คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อนุกรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อนุกรรมการ 
รองผู้ อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อนุกรรมการ 

รองผู้ อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการกองคลัง อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ 
นางสาวจารุดา สีสังข ์ เลขานุการอนุกรรมการ 
นางสาวสุดารัตน์ จิณฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ 
นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ 
นางสาวแววตา พันธ์งาม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ 

เผยแพร่โดย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0 2942 5800, 0 2942 6800 ต่อ 7055 – 7059, 7080 – 7083 

โทรสาร 0 2541 7588 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-942-6800 ต�อ 7055 - 7059 โทรสาร 0-2541-7588

รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจำป� 2564




