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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจ าปี 2560 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 มาตรา 49 และมาตรา 50 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เ พ่ือติดตามและประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การใช้จ่ายงบประมาณ การจัด การศึกษา การวิจัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
ที่มีฐานเทียบเท่าคณะ และรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พร้อมความคิดเห็น
ต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงจัดท ารายงาน        
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2560  
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดท าแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างกว้างขวางและเชื่อถือได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนส าคัญ  
ต่อการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ขอขอบคุณอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ประธานสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน นายกสมาคมศิษย์เก่า ตัวแทนองค์การนักศึกษา และ                 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล และจัดท ารายงานฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ให้พร้อมก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
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ข  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2560 

 

สำรบัญ 
หน้ำ 

 

บทที่ 1   บทน ำ 1 
1.1 ความเป็นมา   1 
1.2 วัตถุประสงค์   2 
1.3 ขอบเขตและแนวทางการประเมิน 2 

บทที่ 2   ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 9 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้อง                                  

กับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น             
และสังคมโลก 10 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม        
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 15 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน    
และสังคม 18 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์   
ความเป็นไทย 23 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน 27 
บทที่ 3   ผลกำรติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี คณบดี                

และหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 45 
 3.1   ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารจัดการ 46 

 3.2   นโยบาย และมติสภามหาวิทยาลัย และการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ                        
สภามหาวิทยาลัย 47 

3.3 ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 49 
3.4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 50 
3.5 คุณลักษณะของผู้บริหาร 51 
3.6 การบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 53 

บทที่ 4   สรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะ 55 
สรุปผลการประเมิน 55 
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 58 
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สำรบัญตำรำง 
 

ตารางที่ 1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) สอดคล้องกับความต้องการ             
ของสังคม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ยึดรูปแบบการจัดตารางตามตาราง 1) 10 

ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 11 

ตารางที่ 3  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 12 
ตารางที่ 4  จ านวนผลงานศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับ 13 
ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 14 
ตารางที่ 6  ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ 

หรือได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 15 
ตารางที่ 7  ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงการพัฒนา เชิงพาณิชย์ 

หรือบูรณาการกับพันธกิจอย่างเป็นรูปธรรม ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 16 
ตารางที่ 8  สรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 17 
ตารางที่ 9  จ านวนและร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่ด าเนินการ                 

เมื่อเทียบกับแผน จ าแนกตามหน่วยงาน 18 
ตารางที่ 10  จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ จ าแนกตามหน่วยงาน 19 
ตารางที่ 11  ร้อยละของความพึงพอใจโครงการด้านการบริการวิชาการ 20 
ตารางที่ 12  จ านวนและร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สามารถบูรณาการ 

กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 21 
ตารางที่ 13  สรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 22 
ตารางที่ 14  จ านวนและร้อยละของโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ที่ด าเนินการเมื่อเทียบกับแผนจ าแนกตามหน่วยงาน 23 
ตารางที่ 15  จ านวนและร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จ าแนกตามหน่วยงาน 24 
ตารางที่ 16  ร้อยละของความพึงพอใจโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                  

จ าแนกตามหน่วยงาน 25 
ตารางที่ 17  ระดับความส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 25 
ตารางที่ 18  สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 26 
ตารางที่ 19  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 27 
ตารางที่ 20  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 28 
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ตารางที่ 21  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของ 
มหาวิทยาลัย 28 

ตารางที่ 22  ระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 29 
ตารางที่ 23  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 29 
ตารางที่ 24  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 30 
ตารางที่ 25  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 30 
ตารางที่ 26  ระดับระดับคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 31 
ตารางที่ 27  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง 32 
ตารางที่ 28  ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 33 
ตารางที่ 29  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 34 
ตารางที่ 30  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 36 
ตารางที่ 31  ผลการประเมินของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 37 
ตารางที่ 32  รายชื่อแผนประเภทต่าง ๆ ที่มีการจัดท า 38 
ตารางที่ 33  ผลการด าเนินงานตามแผนของคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39 
ตารางที่ 34  ผลการด าเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัยและคณะ 40 
ตารางที่ 35  สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 41 
ตารางที่ 36  สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 42 
ตารางที่ 37   ผลการติดตามการปรับปรุงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สู่ความเป็นเลิศ 43 
ตารางที่ 38   ผลการประเมินผลงานของอธิการบดีด้านการถ่ายทอดและก ากับดูและ                  

ให้มีการปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 46 
ตารางที่ 39  จ านวนและร้อยละของการด าเนินการตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย 47 
ตารางที่ 40   ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                  

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 48 
ตารางที่ 41  ผลการประเมินการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของอธิการบดี 49 
ตารางที่ 42   ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี            

และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 50 
ตารางที่ 43   ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารของอธิการบดี คณบดี                          

และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 51 
ตารางที่ 44  ผลการประเมินภาวะผู้น าของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน                   

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 52 
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ตารางที่ 45   ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้จ าแนกตามคณะ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 53 

ตารางที่ 46   ผลการประเมินอธิการบดี คณบดี และหัวหน้างานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 54 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 และมาตรา 50 
 การด าเนินการจัดท าโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยโดยยึดหลักการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหาร โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน
การด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจ าปี รายงานการประชุม รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ รวมถึงการประชุม การสัมภาษณ์ การสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยข้อมูลที่ได้จะมีความถูกต้อง และครอบคลุมประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์
ตามหลักการทางสถิติ และประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ 
ต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงเร่งด่วน ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้ 
 1. ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี มีระดับความส าเร็จร้อยละ 87.20 
 1.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีระดับความส าเร็จร้อยละ 
66.20 
 1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคมผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก มีระดับความส าเร็จร้อยละ 96.40 

  1.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ
อนุรักษ์ความเป็นไทยผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก มีระดับความส าเร็จร้อยละ 100.00 

  1.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐาน 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีระดับความส าเร็จร้อยละ 76.60 

  1.6 ผลการประเมินรวมทุกยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดี 
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2.  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี 
  2.1 การถ่ายทอด และก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ของอธิการบดี ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก  
  2.2 การน านโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของอธิการบดี ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
  2.3 การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ที่พิจารณาจากบท

สัมภาษณ์ของอธิการบดี ผลการประเมินอยู่ในระดับดมีำก 
  2.4 การด าเนินงานของอธิการบดี ที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 10 

ประการ โดยพิจารณาจากแบบสอบถาม ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
  2.5 คุณลักษณะของผู้บริหาร พิจารณาจากการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือสะท้อนให้

เห็นถึงการบริหารงานที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
  2.6 ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่ชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

 

3. ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำร 
และหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
  3.1 ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณลักษณะของผู้บริหาร ภาวะผู้น า และ
ผลงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของคณบดีทุกคณะ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะทุกหน่วยงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก จ านวน 5 หน่วยงาน และ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ านวน 8 หน่วยงาน 
  3.2 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม และ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท อยู่ในระดับ
ดีมำก ส่วนคณบดีคณะอ่ืน ๆ และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว  ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี 
  3.3 ผลการประเมินคุณลักษณะของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และ ผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท อยู่ในระดับดีมำก ส่วนคณบดีคณะอ่ืนและหัวหน้า
หน่วยงานอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
  3.4 ผลการประเมินภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และ
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท อยู่ในระดับดีมำก ส่วนคณบดี
คณะอ่ืน และหัวหน้าหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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  3.5 ผลการประเมินผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทอยู่ในระดับดีมำก ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ในระดับดี ส่วนคณบดีอีก 4 หน่วยงาน มีผล
การประเมนิอยู่ในระดับพอใช้ 

 

4.  ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 

  1. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยเน้นการน าไปใช้ประโยชน์  
ทั้งในเชิงนโยบายเชิงการพัฒนาท้องถิ่นและเชิงเศรษฐกิจหรือบูรณาการกับพันธกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
ให้มากขึ้น 
  2. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาความพึงพอใจของ
นักศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย และปัญหาความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
  3. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดก ากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมี
ต าแหน่งทางวิชาการ อาทิเช่น การสร้างความรู้ในการท าผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงในการให้ค าแนะน า เป็นต้น 
  4. การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่าย เบิกจ่ายได้รวมร้อยละ 
74.03 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรเร่งรัด ก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรายได้ โดยเฉพาะงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
  5. ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของหน่วยงานระดับคณะและ 
เทียบเท่าหลายคณะ คือ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ผลการประเมินยังอยู่ในระดับพอใช้ คณะควรวิเคราะห์
หาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ 

มากขึ้น โดยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัย เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อันจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเกิดความสนใจ และอยากเข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการก ากับและบริหารความเสี่ยง ในเรื่องปัญหาฐานะการคลังของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันรายได้จากการลงทะเบียนของนักศึกษาลดลง แต่ค่าใช้จ่ายของบุคลากรคงที่ 
โดยจ าเป็นต้องประเมินหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ และปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรในเชิง
บูรณาการ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความสนใจของนักศึกษา และสามารถท างานหลังจบการศึกษา 
ทั้งการท างานในหน่วยงานของรัฐ ในองค์กรต่าง ๆ หรือประกอบกิจการส่วนตัวได้ 

3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้นักศึกษา/บัณฑิต มีทักษะด้านการแสดงออก 
บุคลิกภาพ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการอบรมเฉพาะทาง
ให้แก่นักศึกษา/บัณฑิต เพ่ือให้เกิดความพร้อมทั้งทักษะการใช้ชีวิตและการท างาน 

4. มหาวิทยาลัยควรจัดท าฐานข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิตและศิษย์เก่า โดยการ
ส ารวจติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและศิษย์เก่า จ าแนกเป็นประเภท เช่น บัณฑิต/ศิษย์เก่าที่
ท างานตรงกับสาขาที่เรียน ที่ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยควรหาทางเพ่ิมคุณภาพของอาจารย์ เช่น การส่งอาจารย์ไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ประสบการณ์กับสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้และทักษะของ
อาจารย์แล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย 

6. มหาวิทยาลัยควรมีแผนการจัดหารายได้ เช่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือ
เพ่ิมความรู้แก่ผู้ท างานประจ า และผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบุในหมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก 
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าวตามความในมาตรา 50 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ซึ่งครอบคลุม
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็น 
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ทั้งนี้ การประเมินผลงานของ
คณบดี ตามรายละเอียดในพระราชบัญญัติดังกล่าว หมวด 2 การด าเนินการตามความในมาตรา 39  
การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ 
ให้น าบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เป็นระบบมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุในข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ง า น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง อ ธิ ก า รบ ดี  ค ณ บ ดี  แ ล ะหั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง าน ที่ เ รี ย ก ชื่ อ อ ย่ า ง อ่ื น 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ ข้อ 6 ระบุให้คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 กระบวนการด าเนินงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม           ที่ 
10/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี  2560 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้ งที่  10/2560 เมื่อวันที่  19 ตุลาคม พ.ศ.  2560 ซึ่ งคณะกรรมการติดตามฯ  
ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 ประกอบกับ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 6 วรรคสอง ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาปฏิทินการด าเนินงาน เครื่องมือในการติดตาม และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผลข้อมูล  
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน และการสรุปผลการด าเนินงาน ในภาพรวม จัดท าเป็นรายงาน 
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2560 และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  จะเป็นข้อมูล 
เชิงสารสนเทศที่ส าคัญในการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  
ท าให้ทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือผู้บริหารและหน่วยงานสามารถน าข้อมูลดังกล่าว
ไปวางแผนการด าเนินงาน และเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อไป  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม อธิการบดี  คณบดี  และหัวหน้าหน่วยงานที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอ่ืนที่มี ฐานะเทียบเท่ าคณะ  
ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

   2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 
1.3 ขอบเขตและแนวทำงกำรประเมิน 
   การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีขอบเขต
และแนวทางการประเมิน ดังนี้ 
    1.3.1  กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
     การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเมินตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

     ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก 

     เป้ำประสงค์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

เป้ำประสงค์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ และน าไปใช้ประโยชน์ ส่งผลกระทบเชิงบวก สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม 

เป้ำประสงค์ น าองค์ความรู้ ด้านวิชาการ วิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ความรู้
อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญไปใช้ในการให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 

 

    ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์
ความเป็นไทย 

    เป้ำประสงค์ มีผลงานเผยแพร่องค์ความรู้  ภูมิปัญญาเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และธ ารงรักษาความเป็นไทย 

 

    ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐาน 
    เป้ำประสงค์ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

(High Performance Organization: HPO) 
 

   นอกเหนือจากการประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น
แล้วยังมีการรายงานผลการติดตามการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 
 
 
 
 
  



 

4  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2560 

 

1.3.2  กำรประเมินผลงำนของอธิกำรบดี คณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่อ 
อย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 

    การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี จะประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะทอนวิสัยทัศน์ ปณิธาน
ของมหาวิทยาลัย และเปาหมาย (Target) จากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 - 2560 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งพิจารณาคุณลักษณะ  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยก าหนดกรอบการประเมินเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารจัดการ 
2) นโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย 
3) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
4) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5) คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
6) การบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี และผู้อ านวยการ

ศูนย์ ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในลักษณะเดียวกับอธิการบดี โดยก าหนดกรอบการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
2) คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
3) การบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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1.3.3 กำรรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประจ าป ี2560 ใช้เครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1) รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน 16 ตัวชี้วัด ตามกรอบ
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2560 จากทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย ตามรายการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประเมินที่ก าหนด 

2) สัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในประเด็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการด าเนินงานและ 
การพัฒนาในปีที่ผ่านมา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมถึงตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ประธานสภาคณาจารย์ ผู้แทนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา 
ประธานสโมสรนักศึกษาประจ าคณะ นายกสมาคมศิษย์เก่า และผู้แทนศิษย์เก่า รวม 44 คน 

3) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร ภาวะผู้น า 
และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจากผู้บริหาร (อธิการบดี  คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ) รวม 438 คน  

4) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ 
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และภาพลักษณ์  
การบริหารงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กระบวนการท างาน และการบริหารงาน ด้านกายภาพและ 
สิ่งสนับสนุนการท างาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลจากบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  
รวม 413 คน  
   5) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) และด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
(การให้บริการด้านวิชาการ การให้บริการทั่วไป การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) จากนักศึกษาที่สุ่มตัวอย่าง
จากคณะต่าง ๆ รวม 964 คน 
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1.3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) และประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2) ข้อมูลที่ ได้จากบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ใช้วิธีวิ เคราะห์เนื้อหาและประเมิน 

โดยวิธีให้คะแนนตามสาระที่ปรากฏในบทสัมภาษณ์ น าคะแนนที่ได้จากผู้ประเมินมาเฉลี่ยโดยการ 
ถ่วงน้ าหนักตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน น ามาหาค่าเฉลี่ยตามประเด็น
ตัวชี้วัด และจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และเฉลี่ยโดยการถ่วงน้ าหนักตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ส่วนข้อมูล 
จากแบบสอบถามนักศึกษา น ามาหาค่าเฉลี่ยตามประเด็นตัวชี้วัด และจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และ
ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4) ระดับความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ ใช้วิธีแปลงคะแนนเฉลี่ยของแต่ละยุทธศาสตร์
ให้เป็นร้อยละ โดยเทียบตามเกณฑ์ 5 คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 

 
1.3.5 กำรให้คะแนน กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแปลควำมหมำยผลกำรวิเครำะห์ และ

กำรประเมิน 
     การให้คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด การวิเคราะห์ข้อมูล และการน า 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะแตกต่างกันไปตามลักษณะประเภท
ของตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยแบ่งระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง และ  
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดที่ตรงกับตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ใช้วิธีการให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   2) ตัวชี้วัดที่ผลการวัดเป็นร้อยละ ใช้วิธีเปลี่ยนค่าร้อยละเป็นคะแนนตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด (ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดอาจใช้เกณฑ์ที่ต่างกัน) โดยก าหนดคะแนนเป็น 1- 5 คะแนน แล้วประเมินผล 
ตามคะแนน ดังนี้ 

คะแนน ผลกำรประเมิน 
5 ดีมาก 
4 ดี 
3 พอใช้ 
2 ต้องปรับปรุง 
1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3) ตัวชี้วัดให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
มาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
4.51 – 5.00   ดีมาก 
3.51 – 4.50   ดี 
2.51 – 3.50   พอใช้ 
1.51 – 2.50   ต้องปรับปรุง 
1.00 – 1.50   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

    
   รายละเ อียดเกี่ ยวกับประเด็นการประเมิน ตั วชี้ วั ด  แหล่ งข้อมูล  วิ ธี การ 
เก็บรวบรวมข้อมูลการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน จ านวนผู้ ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ  
การใช้แบบสอบถาม แสดงไว้ในภาคผนวก ข 
 

1.3.6 ระยะเวลำกำรประเมิน 
   รอบระยะเวลาการประเมินและเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 
ถึง 30 กันยายน 2560) และปีการศึกษา 2559 (1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560) ขึ้นอยู่กับประเภท
ของข้อมูลและตัวชี ้ว ัด  ประเด ็นที ่น ามาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล กล ่าวคือ  
ด้านการจัดการศึกษาใช้ข้อมูลตามปีการศึกษา ด้านงบประมาณ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
ตัวชี ้ว ัด  ใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณ และข้อมูลการด าเนินงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
ศูนย์ ส านัก สถาบันหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ใช้ข้อมูลตามปีปฏิทิน 2560 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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บทท่ี 2 
ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

 
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แบ่งตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 5 ยุทธศาสตร์ และผลการติดตามการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก 

เป้ำประสงค์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

เป้ำประสงค์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
และน าไปใช้ประโยชน์ ส่งผลกระทบเชิงบวก สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 
เป้ำประสงค์ น าองค์ความรู้ ด้านวิชาการ วิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ความรู้อ่ืน ๆ  

ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญไปใช้ในการให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์                  
ความเป็นไทย 

เป้ำประสงค์  มีผลงานเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
และธ ารงรักษาความเป็นไทย 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน 
เป้ำประสงค์ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง                            

(High Performance Organization: HPO) 
 

ผลการติดตามการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 

10  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2560 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของประเทศ เป็นส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคมโลก 

 
ตัวชี้วัด 1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของสังคม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 
รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละคณะ และพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 1 

 
ตำรำงท่ี 1  คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของสังคม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
                    หน่วย : คน 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวนบัณฑิตที่จบ

กำรศึกษำ 
จ ำนวนบัณฑิต 

ที่ได้รับกำรประเมิน 

ผลกำรประเมินจำก
ผู้ใช้บัณฑิต 
(คะแนน) 

1. เกษตรและชีวภาพ 47 44 4.27 
2. วิทยาศาสตร์ 508 374 4.36 
3. วิทยาการจัดการ 1,023 793 4.06 
4. ศึกษาศาสตร์ 351 223 4.41 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 746 500 4.31 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 22 18 4.47 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 2,697 1,952 4.31 
ผลกำรประเมิน ดี 

ที่มำ:  ข้อมูลพื้นฐาน ชุดข้อมูลที่ 7 “ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)” 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยภาพรวมมีคะแนนเท่ากับ 4.31 ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีคะแนนมากที่สุดคือ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเกษตรและชีวภาพ ตามล าดับ และ 
คณะวิทยาการจัดการมีคะแนนน้อยที่สุด  
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ตัวชี้วัด 2 ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำ 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ที่มีต่อการจัดการเรียน             การ
สอน และการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 2  

 
ตำรำงท่ี 2  ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 

หน่วย : คะแนน 

คณะ 
ควำมพึงพอใจต่อ
กำรเรียนกำรสอน 

ควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดกิจกรรม 

พัฒนำนักศึกษำ 

ควำมพึงพอใจ
เฉลี่ย 

1. เกษตรและชีวภาพ 3.46 3.29 3.38 
2. วิทยาศาสตร์ 3.73 3.68 3.71 
3. วิทยาการจัดการ 3.86 3.73 3.79 
4. ศึกษาศาสตร์ 3.88 3.94 3.91 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.92 3.88 3.90 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 3.38 3.15 3.27 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 3.78 3.69 3.74 
ผลกำรประเมิน ดี 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน 
การสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยภาพรวมมีคะแนนเท่ากับ 3.74 ผลการประเมิน 
ระดับมหาวิทยาลัยอยู่ ในระดับดี  โดยคณะที่มีคะแนนมากที่สุดคือ คณะศึกษาศาสตร์  รองลงมาคือ                   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ และ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีคะแนนน้อยที่สุด  

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนพบว่า โดยภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ  
เท่ากับ 3.78 ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยอยู่ ในระดับ ดี โดยคณะที่มีคะแนนมากที่สุดคือ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะเกษตรและชีวภาพ ตามล าดับ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีคะแนนน้อยที่สุด  
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยภาพรวมมีคะแนน 
ความพึงพอใจเท่ากับ 3.69 ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีคะแนนมากที่สุดคือ 
คณะศึกษาศาสตร์ รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะเกษตรและชีวภาพ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีคะแนนน้อยที่สุด  

 
ตัวช้ีวัด 3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิต  
ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 3  

 
ตำรำงท่ี 3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

หน่วย : คน 

คณะ 
จ ำนวนบัณฑิตที่
ตอบแบบส ำรวจ 

จ ำนวนบัณฑิตที่
ได้งำนท ำ 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งำนท ำ 

(เฉพำะที่ตอบแบบส ำรวจ) 

คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ 44 41 93.18 4.66 
2. วิทยาศาสตร์ 446 372 83.41 4.17 
3. วิทยาการจัดการ 723 779 94.65 4.73 
4. ศึกษาศาสตร์ 256 201 78.52 3.93 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 653 486 74.43 3.72 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 22 22 100.00 5.00 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 2,144 1,901 87.37 4.37 
ผลกำรประเมิน ดี 

ที่มา: ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตัวชี้วัด 2.2  
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี  
โดยคณะที่มีคะแนนมากที่สุดคือ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ  
คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ตามล าดับ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีคะแนนน้อยที่สุด  
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ตัวชี้ วัด 4 ศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในระดับภำค ระดับชำติ   
ระดับนำนำชำต ิ

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีผลงาน ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในระดับภาค ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาประเมินผล
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 4 

 
ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนผลงำนศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับรำงวัลหรือกำรยอมรับ 

หน่วย : ผลงำน 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวนผลงำน

ศิษย์เก่ำ 
ที่ได้รับรำงวัล 

จ ำนวนผลงำน
ศิษย์ปัจุบัน 

ที่ได้รับรำงวัล 

ระดับรำงวัลที่ได้รับ 
รวม 

ภำค ชำติ นำนำชำติ 

1. เกษตรและชีวภาพ - 2 - 2 - 2 
2. วิทยาศาสตร์ 1 9 - 10 - 10 
3. วิทยาการจัดการ - 5 - 5 - 5 
4. ศึกษาศาสตร์ - 2 2 - - 2 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 5 - 4 1 5 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก - - - - - - 
7. กองพัฒนานักศึกษา - 5 - 5 - 5 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 1 28 2 26 1 29 
คะแนน 5 

ผลกำรประเมิน ดีมำก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า จ านวนผลงานศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับ 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีจ านวน 29 ผลงาน มีคะแนนเท่ากับ 5 ผลการประเมินมหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับดีมาก โดยคณะที่ มีผลงานศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลมีเพียงคณะเดียวคือ คณะวิทยาศาสตร์                 
ส่วนคณะที่มีผลงานศิษย์ปัจจุบันมากที่สุดคือ คณะวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษามีจ านวน 5 ผลงานเท่ากัน คณะเกษตรและชีวภาพ 
และคณะศึกษาศาสตร์มีจ านวน 2 ผลงานเท่ากัน  

 ทั้งนี้ ผลงานของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่ได้รับรางวัลทั้ง 29 ผลงาน ส่วนใหญ่เป็นรางวัล
ระดับชาติจ านวน 26 รางวัล รางวัลระดับภาคจ านวน 2 รางวัล และรางวัลระดับนานาชาติ จ านวน 1 รางวัล  
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สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 
 
ตำรำงท่ี 5 สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 

ตัวช้ีวัด คะแนน ผลกำรประเมิน 
ตัวช้ีวัด 1  
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค ์

 
4.31 

 
ดี 

ตัวช้ีวัด 2  
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
3.74 

 
ดี 

ตัวช้ีวัด 3  
ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 
4.37 

 
ดี 

ตัวช้ีวัด 4  
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 

 
5 

 
ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.36 ดี 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 87.20 

 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัด 1 มีคะแนนเท่ากับ 
4.31 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ตัวชี้วัด 2 มีคะแนนเท่ากับ 3.74 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ตัวชี้วัด  
3 มีคะแนนเท่ากับ 4.37 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และตัวชี้วัด 4 มีคะแนนเท่ากับ 5 ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับดีมาก  

 สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับดี  
โดยมีระดับความส าเร็จเท่ากับร้อยละ 87.20 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของสังคม 

 
ตัวชี้ วัด 5 ร้อยละของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ 

นำนำชำติ หรือได้รับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตี พิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ  หรือ 
ได้ รั บความคุ้ มครองทรัพย์ สิ นทางปัญญาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิ จั ย พิจารณาข้อมู ล 
จากรายงานผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินปรากฏ 
ดังตารางที่ 6 

 

ตำรำงท่ี 6 ร้อยละของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ นำนำชำติ หรือได้รับ
ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

คณะ/หน่วยงำน  
ผลงำนทำงวิชำกำร 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ผลงำน) 

ค่ำน้ ำหนัก 
รวม * 

จ ำนวนอำจำรย์และ 
นักวิจัยประจ ำ** 

(คน) 
ร้อยละ คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ 8 6.20 17 36.47 5 
2. วิทยาศาสตร์ 39 27.20 109.50 24.84 4.14 
3. วิทยาการจัดการ 27 16.40 75.50 21.72 5 
4. ศึกษาศาสตร์ 8 6.20 48 12.92 3.13 

 5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53 37.80 126.50 29.88 5 
6. วิทยาลัยการแพทยท์างเลือก 7 6.60 13.50 48.89 5 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา*** 1 0.80 3 26.67 5 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 143 101.20 393 25.75 4.61 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

ที่มา: ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 2.3 
หมายเหตุ :  * ค่าน้ าหนักรวม หมายถึง ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการตามที่ สกอ. ก าหนด 
              ** การนับจ านวนอาจารย์/นักวิจัยประจ า นับระยะเวลาการท างานตามเกณฑ์ของ สกอ. 
  *** เป็นหน่วยงานที่มีนักวิจัยในสังกัด 

จากตารางที่ 6 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 143 ผลงาน 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 101.20 คิดเป็นร้อยละ 25.75 ของจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย และ 
ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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เมื่อพิจารณาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่า คณะ/หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุดคือ            
คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก และสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีคะแนน 5 เท่ากัน รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ และ 
คณะศึกษาศาสตร์มีคะแนนน้อยที่สุด                

 

ตัวชี้ วัด 6 ร้อยละของงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบำย เชิงกำรพัฒนำ               
เชิงพำณิชย์ หรือบูรณำกำรกับพันธกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงการพัฒนา เชิงพาณิชย์ หรือ 
บูรณาการกับพันธกิจอย่างเป็นรูปธรรม รวบรวมและพิจารณาผลจากร ายงานผลการวิจัยและ 
การน าไปใช้ประโยชน์ในประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 7 

 

ตำรำงท่ี 7  ร้อยละของงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบำย เชิงกำรพัฒนำ เชิงพำณิชย์ หรือบูรณำกำร
กับพันธกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวน 

งำนวิจัยท้ังหมด 
(ผลงำน) 

จ ำนวนงำนวิจัยท่ี
น ำไปใช้ประโยชน์ฯ 

หรือบูรณำกำร
(ผลงำน) 

จ ำนวนอำจำรย์
และนกัวิจัยประจ ำ 

(คน) 
ร้อยละ คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ 0 0 17 0 1 
2. วิทยาศาสตร์ 39 10 109.50 9.13 2 
3. วิทยาการจัดการ 9 1 75.50 1.32 1 
4. ศึกษาศาสตร์ 8 8 48 16.67 4 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 14 126.50 11.07 3 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 0 0 13.50 0 1 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1 3 33.33 5 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 71 34 393 8.65 2 
ผลกำรประเมิน ต้องปรับปรุง 

 

จากตารางที่ 7 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย จ านวน 71 ผลงาน และงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ฯ หรือบูรณาการตามพันธกิจ จ านวน 34 ผลงาน ทั้งนี้ เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจ า คิดเป็นร้อยละ 8.65 และในภาพรวมมีคะแนนเท่ากับ 2 ผลการประเมิน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่า คณะ/หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุดคือ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และคณะวิทยาการจัดการมีคะแนนน้อยที่สุด  
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สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 

 
ตำรำงท่ี 8 สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 

ตัวช้ีวัด คะแนน ผลกำรประเมิน 
ตัวช้ีวัด 5  
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
นานาชาติ หรือได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
4.61 

 
ดีมาก 

ตัวช้ีวัด 6  
ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงการพัฒนา  
เชิงพาณิชย์ หรือบูรณาการกับพันธกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
2 
 

 
ต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 3.31 พอใช้ 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 66.20 

 

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัด 5 มีคะแนนเท่ากับ 
4.61 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และตัวชี้วัด 6 มีคะแนนเท่ากับ 2 ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุง  

สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 อยู่ในระดับพอใช้  
โดยมีระดับความส าเร็จเท่ากับร้อยละ 66.20 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

 
ตัวช้ีวัด 7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่ด าเนินการตามแผน 
พิจารณาข้อมูลโครงการบริการวิชาการ จ านวนผู้เข้ารับการบริการวิชาการ และร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้เข้ารับการบริการวิชาการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีเทียบกับผลการด าเนินงานจริง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือสะท้อนประสิทธิผลของโครงการตามแผน สามารถสรุปผลการด าเนินงาน 
ไดด้ังตารางที่ 9 10 และ 11 

 
ตำรำงท่ี 9  จ ำนวนและร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมที่ด ำเนินกำร                 

เมื่อเทียบกับแผน จ ำแนกตำมหน่วยงำน 
  หน่วย : โครงการ 

คณะ/หน่วยงำน 
โครงกำร 

ตำมแผนงำน 
โครงกำรที่ 
ด ำเนินกำร 

ร้อยละ คะแนน 

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

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 32 32 100.00 5 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

           

จากตารางที่ 9 พบว่า มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการตามแผนงาน จ านวน 32 โครงการ 
และมีโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการตามแผน จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ 
ในภาพรวมมีคะแนนเท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่า ทุกคณะ/หน่วยงานมีผลการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการตามแผนงานอยู่ในระดับดีมาก 
 
  



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2560  19 
 

ตำรำงท่ี 10 จ ำนวนและร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำร จ ำแนกตำมหน่วยงำน 
                 หนว่ย : โครงการ 

คณะ/หน่วยงำน 
ผู้เข้ำร่วม 

ตำมแผนงำน 
ผู้เข้ำร่วม 
ตำมจริง 

ร้อยละ คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ 270 683 252.96 5 
2. วิทยาศาสตร์ 500 562 112.40 5 
3. วิทยาการจัดการ 270 430 159.26 5 
4. ศึกษาศาสตร์ 400 500 125.00 5 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 200 373 186.50 5 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 250 109 43.60 1 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 280 305 108.93 5 
8. ศูนย์การศึกษา มจษ. - ชัยนาท 70 75 107.14 5 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนภำพรวมของมหำวิทยำลัย 4.50 
ผลกำรประเมิน ดี 

  

จากตารางที่  10 พบว่า คณะ/หน่วยงานส่วนใหญ่มีผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ                
เกิน เป้ าหมายตามแผนงานที่ วาง ไว้  ( เกินร้ อยละ 100 .00 )  และในภาพรวมมีคะแนนเท่ากับ  
5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ 43.60 มีคะแนนเท่ากับ 1 ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ภาพรวมของผู้ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  มีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.50 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
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ตำรำงท่ี 11 ร้อยละของควำมพึงพอใจโครงกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
                                                                                หน่วย : โครงการ 

คณะ/หน่วยงำน ตำมแผนงำน 
ผลกำร
ประเมิน 

ร้อยละ คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ 80.00 88.35 110.44 5 
2. วิทยาศาสตร์ 80.00 87.57 109.46 5 
3. วิทยาการจัดการ 80.00 83.20 104.00 5 
4. ศึกษาศาสตร์ 80.00 90.15 112.69 5 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80.00 89.90 112.38 5 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 70.20 90.80 129.34 5 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 72.00 90.40 125.56 5 
8. ศูนย์การศึกษา มจษ. - ชัยนาท 80.00 88.80 111.00 5 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนภำพรวมของมหำวิทยำลัย 5 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

  

จากตารางที่ 11 พบว่า ทุกคณะ/หน่วยงานมีร้อยละของความพึงพอใจโครงการด้านการบริการ
วิชาการเกินเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ (เกินร้อยละ 100.00) และมีค่าคะแนนเท่ากับ 5 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละของความพึงพอใจโครงการด้านการบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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ตัวชี้วัด 8 ร้อยละของกำรบูรณำกำรบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่สามารถบูรณาการกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย พิจารณาจากโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่บูรณาการกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 12 

 
ตำรำงท่ี 12 จ ำนวนและร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่สำมำรถบูรณำกำรกับพันธกิจของ

มหำวิทยำลัย 
                    หน่วย : โครงการ 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ร้อยละ คะแนน ที่ด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

ที่บูรณำกำร 
กับพันธกิจ 

1. เกษตรและชีวภาพ 6 6 100.00 5 
2. วิทยาศาสตร์ 6 6 100.00 5 
3. วิทยาการจัดการ 7 7 100.00 5 
4. ศึกษาศาสตร์ 4 4 100.00 5 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2 100.00 5 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 2 2 100.00 5 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 2 66.67 2 
8. ศูนย์การศึกษา มจษ. - ชัยนาท 1 1 100.00 5 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนภำพรวมของมหำวิทยำลัย 4.63 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

 

จากตารางที่ 12 พบว่า คณะ/หน่วยงานส่วนใหญ่มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยครบทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ยกเว้นสถาบันวิจัยและพัฒนา               มี
การบูรณาการโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 66.67  

ร้อยละของการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับพันธกิจในภาพรวมของมหาวิทยาลัย   
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 
 

ตำรำงท่ี 13  สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 
 

ตัวช้ีวัด คะแนน ผลกำรประเมิน 
ตัวช้ีวัด 7  
ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
5 

 
ดีมาก 

ตัวช้ีวัด 8  
ร้อยละของการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
4.63 

 
ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.82 ดมีำก 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 96.40 

 

จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัด 7 มีคะแนนเท่ากับ  
5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และตัวชี้วัด 8 มคีะแนนเท่ากับ 4.63 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  

สรุปผลการประเมินของยุทธศาสตร์ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีระดับความส าเร็จเท่ากับร้อยละ 96.40 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ และอนุรักษ์ควำมเป็นไทย 

 
ตัวช้ีวัด 9 ระดับควำมส ำเร็จของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับความส าเร็จของโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาจาก
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีเทียบกับผลการด าเนินงานจริงภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
เพ่ือสะท้อนความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 14 15 16 และ 17 
  
ตำรำงที่ 14  จ ำนวนและร้อยละของโครงกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ด ำเนินกำร  

เม่ือเทียบกับแผนจ ำแนกตำมหน่วยงำน 
                        หนว่ย : โครงการ 

คณะ/หน่วยงำน 
โครงกำร 

ตำมแผนงำน 
โครงกำรที่ 
ด ำเนินกำร 

ร้อยละ คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ 1 1 100.00 5 
2. วิทยาศาสตร์ 6 6 100.00 5 
3. วิทยาการจัดการ 1 1 100.00 5 
4. ศึกษาศาสตร์ 5 5 100.00 5 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 3 100.00 5 
6. วิทยาลัยการแพทยท์างเลือก 4 4 100.00 5 
7. ส านักศิลปะและวฒันธรรม 15 14 93.33 5 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนภำพรวมของมหำวิทยำลัย 5 

ผลกำรประเมิน ดีมำก 
        

จากตารางที่  14 พบว่า  คณะ/หน่วยงานส่วนใหญ่ มีผลการด าเนินงานโครงการ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมครบทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ยกเว้นส านักศิลปะและ 
วัฒนธรรมมีการด าเนินโครงการตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 93.33  

ร้อยละของโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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ตำรำงท่ี 15   จ ำนวนและร้อยละผู้เข้ำร่วมโครงกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจ ำแนกตำม
หน่วยงำน 

 หน่วย : คน 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  

คะแนน 
แผน ผล ร้อยละ 

1. เกษตรและชีวภาพ 60 104 173.33 5 
2. วิทยาศาสตร์ 1,180 1,238 104.92 5 
3. วิทยาการจัดการ 1,000 1,873 187.30 5 
4. ศึกษาศาสตร์ 1,265 2,491 196.92 5 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,600 1,997 124.81 5 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 160 257 160.63 5 
7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 1,740 4,286 246.32 5 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนภำพรวมของมหำวิทยำลัย 5 

ผลกำรประเมิน ดีมำก 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า ทุกคณะ/หน่วยงานมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมาย 
ตามแผนงานทีว่างไว้ (เกินร้อยละ 100.00)  

ร้อยละของผู้ เข้าร่วมโครงการด้านการท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวม  
ของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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ตำรำงท่ี 16  ร้อยละของควำมพึงพอใจโครงกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจ ำแนกตำมหน่วยงำน  

คณะ/หน่วยงำน 
ควำมพึงพอใจ 

คะแนน 
แผน ผล ร้อยละ 

1. เกษตรและชีวภาพ 70 89.60 128.00 5 
2. วิทยาศาสตร์ 80.00 86.07 107.59 5 
3. วิทยาการจัดการ 70.20 91.60 130.48 5 
4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80.00 96.80 121.00 5 
5. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 70.20 90.00 128.21 5 
6. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 80.00 89.86 112.33 5 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนภำพรวมของมหำวิทยำลัย 5 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

 หมายเหตุ :  * คณะศึกษาศาสตร์ มีการด าเนินการโครงการด้านท านุบ า รุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยวัดความส าเร็จของโครงการ 
ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การประเมินความพึงพอใจ 

 

จากตารางที่ 16 พบว่า ทุกคณะ/หน่วยงานมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการฯ 
เกินเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ (เกินร้อยละ 100.00) ยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์ มีการวัดความส าเร็จ 
ของโครงการในรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม และในภาพรวมมีคะแนนเท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
 
ตำรำงท่ี 17  ระดับควำมส ำเร็จของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ข้อมูลทีต่ิดตำม คะแนน ผลกำรประเมิน 
1. การด าเนินโครงการตามแผน 5 ดีมาก 
2. จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ดีมาก 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 5 ดีมำก 
คะแนน 5 ดีมำก 

  

 จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับความส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ที่พิจารณาจากข้อมูลทั้ง 3 ด้าน มีคะแนนเท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 

 
ตำรำงท่ี 18  สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 

ตัวช้ีวัด คะแนน ผลกำรประเมิน 
ตัวชี้วัด 9 ระดับความส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดีมาก 

รวมทุกตัวช้ีวัด 5 ดีมำก 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 100.00 

 

จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งมีเพียง 1 ตัวชี้วัด  
มีคะแนนเท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีระดับความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำน 
 

ตัวชี้วัด 10 ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำ และบุคลำกร ที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำร 
ของมหำวิทยำลัย 

การประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา จากนักศึกษาที่สุ่มตัวอย่างจากคณะต่าง ๆ 
สามารถเก็บข้อมูลได้ ทั้ งสิ้น 964 คน และความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ 
ของมหาวิทยาลัย จากบุคลากรทั้งสิ้น 413 คน ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 19 20 และ 21 

 
ตำรำงท่ี 19  ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ คะแนน ผลกำรประเมิน 
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3.47 พอใช้ 
    1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 3.49 พอใช้ 
    1.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 3.50 พอใช้ 
    1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.42 พอใช้ 
2. ด้ำนกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย 3.46 พอใช้ 
    2.1 การให้บริการด้านวิชาการ 3.49 พอใช้ 
    2.2 การให้บริการทั่วไป 3.45 พอใช้ 
    2.3 การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.44 พอใช้ 

เฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจ 3.47 พอใช้ 
 

จากตารางที่ 19 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

เมื่อพิจารณาจ าแนกประเด็นความพึงพอใจ พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ และด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  
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ตำรำงท่ี 20  ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

ประเด็นควำมพึงพอใจ คะแนน ผลกำรประเมิน 
1. ด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และภาพลักษณ์การบริหารงาน 
ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

3.44 พอใช้ 

2. ด้านกระบวนการท างานและการบริหารงาน 3.49 พอใช้ 
3. ด้านกายภาพและสิ่งสนับสนุนการท างาน 3.25 พอใช้ 
4. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.32 พอใช้ 

รวมเฉลี่ย 3.38 พอใช้ 
  

จากตารางที่  20 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
ต่อการบริหารจัดการในภาพรวม มีคะแนนเท่ากับ 3.38 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

เมื่อพิจารณาจ าแนกประเด็นความพึงพอใจ พบว่า กระบวนการด าเนินงานและ 
การบริหารงาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.49 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ รองลงมาคือ ด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
และภาพลักษณ์การบริหารงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับพอใช้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ผลการประเมินอยู่ใน 
ระดับพอใช้ และด้านกายภาพและสิ่งสนับสนุนการท างาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพอใช้  
 
ตำรำงท่ี 21  ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำและบุคลำกรที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 

ข้อมูลที่ติดตำม คะแนน ผลกำรประเมิน 
1 . ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการ 
ของมหาวิทยาลัย 

3.47 พอใช้ 

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการ 
ของมหาวิทยาลัย 

3.38 พอใช้ 

รวมเฉลี่ย 3.43 พอใช้ 
 

จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
  



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2560  29 
 

ตัวช้ีวัด 11 ระดับคุณภำพมหำวิทยำลัยจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย  จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 22 

ตำรำงท่ี 22  ระดับคุณภำพมหำวิทยำลัยจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ข้อมูลที่ติดตำม คะแนน ผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  4.48 ดี 

ผลกำรประเมิน ดี 
ที่มำ: * ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559 
 

จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มีคะแนนเท่ากับ 4.48 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับด ี

 
ตัวช้ีวัด 12 ระดับคุณภำพของบุคลำกรสำยวิชำกำร 

ระดับคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ รวบรวมและวิเคราะห์จากรายงานสรุปผลระดับ
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ) ผลการประเมินปรากฏ 
ดังตารางที ่23 24 25 และ 26 

 

ตำรำงท่ี 23  ร้อยละบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
                                                หน่วย : คน 

คณะ 
จ ำนวนอำจำรย์

ทั้งหมด* 
จ ำนวนอำจำรย์ที่มี

คุณวุฒิปริญญำเอก* 
ร้อยละ คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ 17 10 58.82 5 
2. วิทยาศาสตร์ 109.50 41.50 37.90 4.74 
3. วิทยาการจัดการ 75.50 22 29.14 3.64 
4. ศึกษาศาสตร์ 48 23 47.92 5 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 126.50 20 15.81 1.98 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 13.50 3 22.22 2.78 
ค่ำเฉลี่ยคะแนนภำพรวมของมหำวิทยำลัย 390 119.50 30.64 3.83 

ผลกำรประเมิน ดี 
ที่มา: ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 1.2 
หมายเหตุ : * การนับจ านวนบุคลากรสายวิชาการ นับระยะเวลาการท างานตามเกณฑ์ของ สกอ. 
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จากตารางที่ 23 พบว่า คณะเกษตรและชีวภาพ และคณะศึกษาศาสตร์ มีคะแนนมากที่สุด 
รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีคะแนนน้อยที่สุด  

สรุปร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
  
ตำรำงท่ี 24  ร้อยละบุคลำกรสำยวิชำกำรทีมี่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

                                                                                                หน่วย : คน 

คณะ 
จ ำนวนอำจำรย์

ทั้งหมด* 

จ ำนวนอำจำรย์ 
ที่มีต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร* 

ร้อยละ คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ 17 4 23.53 1.96 
2. วิทยาศาสตร์ 109.50 32 29.22 2.44 
3. วิทยาการจัดการ 75.50 21 27.81 2.32 
4. ศึกษาศาสตร์ 48 13 27.08 2.26 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 126.50 22 17.39 1.45 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 13.50 3 22.22 1.85 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

390 95 24.36 2.03 

ผลกำรประเมิน ต้องปรับปรุง 
ที่มา: ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 1.3 
หมายเหตุ : * การนับจ านวนบุคลากรสายวิชาการ นับระยะเวลาการท างานตามเกณฑ์ของ สกอ. 

 

จากตารางที่ 24 พบว่า คณะที่มีคะแนนมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ  
คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคะแนนน้อยที่สุด  

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
มีคะแนนเฉลี่ย 2.03 ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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ตำรำงท่ี 25  ร้อยละบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีผลงำนวิชำกำร 
หน่วย : คน 

คณะ/หน่วยงำน  
จ ำนวนผลงำน 
ทำงวิชำกำร 

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ค่ำน้ ำหนัก 
รวม * 

จ ำนวนอำจำรย์และ 
นักวิจัยประจ ำ** 

(คน) 
ร้อยละ คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ 8 6.20 17 36.47 5 
2. วิทยาศาสตร์ 39 27.20 109.50 24.84 4.14 
3. วิทยาการจัดการ 27 16.40 75.50 21.72 5 
4. ศึกษาศาสตร์ 8 6.20 48 12.92 3.13 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53 37.80 126.50 29.88 5 
6. วิทยาลัยการแพทยท์างเลือก 7 6.60 13.50 48.89 5 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 142 100.40 390 25.75 4.55 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

ที่มา: ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 2.3 
หมายเหตุ :  * ค่าน้ าหนักรวม หมายถึง ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการตามที่ สกอ. ก าหนด 
              ** การนับจ านวนอาจารย์/นักวิจัยประจ า นับระยะเวลาการท างานตามเกณฑ์ของ สกอ. 
 

จากตารางที่ 25 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 142  ผลงาน 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 100.40 คิดเป็นร้อยละ 25.75 ของบุคลากรสายวิชาการ และในภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่า คณะ/หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุดคือคณะเกษตร
และชีวภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  
ซ่ึงมีคะแนน 5 เท่ากัน รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์มีคะแนนน้อยที่สุด                
 
ตำรำงท่ี 26  ระดับคุณภำพของบุคลำกรสำยวิชำกำร 

ข้อมูลที่ติดตำม คะแนน ผลกำรประเมิน 
1. คุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการ 3.83 ดี 
2. ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 2.03 ต้องปรับปรุง 
3. ผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 4.55 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 3.47 พอใช้ 
 

จากตารางที่ 26 พบว่า คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิชาการของบุคลากร                
สายวิชาการ มีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  



 

32  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2560 

 

ตัวช้ีวัด 13 ระดับคุณภำพของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

ระดับคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวบรวมข้อมูลจ านวนบุคลากร  
ที่ได้รับการพัฒนาตนเองจากการอบรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เทียบกับจ านวนบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด ผลการประเมนิปรากฏดังตารางที ่27 

 
ตำรำงท่ี 27  ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรที่ได้รับกำรพัฒนำตนเอง   

                    หนว่ย : คน 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวน
บุคลำกร
ทั้งหมด 

บุคลำกรที่ได้รับ 
กำรพัฒนำตนเอง คะแนน 
จ ำนวน  ร้อยละ 

1. เกษตรและชีวภาพ 13 13 100 5 
2. วิทยาศาสตร์ 29 29 100 5 
3. วิทยาการจัดการ 25 25 100 5 
4. ศึกษาศาสตร์ 22 22 100 5 
5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 22 100 5 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 23 18 78.26 3 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 7 7 100 5 
8. ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท 23 15 65.22 2 
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา 9 9 100 5 
10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 46 40 86.96 4 
11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 6 6 100 5 
12. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 19 15 78.95 3 
13. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 55 35 63.64 2 
14. กองคลัง 28 28 100 5 
15. กองนโยบายและแผน 12 12 100 5 
16. กองบริหารงานบุคคล 16 16 100 5 
17. กองพัฒนานักศึกษา 15 12 80 4 
18. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 6 6 100 5 
19. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 7 7 100 5 
20. ส านักงานตรวจสอบภายใน 6 6 100 5 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2560  33 
 

คณะ/หน่วยงำน 
จ ำนวน
บุคลำกร
ทั้งหมด 

บุคลำกรที่ได้รับ 
กำรพัฒนำตนเอง คะแนน 
จ ำนวน  ร้อยละ 

21. ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 5 100 5 
22. ศูนย์ภาษา 3 3 100 5 
23. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จันทรเกษมปาร์ค 

10 5 50 1 

24. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ า 1 1 100 5 
25. โครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ 2 2 100 5 
26. UBI 2 2 100 5 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนภำพรวมของมหำวิทยำลัย 4.38 
ผลกำรประเมิน ด ี

หมายเหต:ุ ข้อมูลจ านวนบุคลากร ณ กนัยายน 2560 
 

จากตารางที่ 27 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตนเอง ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  

หน่วยงานส่วนใหญ่บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองครบทุกคน จ านวน 19 หน่วยงาน และ 
หน่วยงานที่บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ครบทุกคน จ านวน 7 หน่วยงาน  
 

ตัวช้ีวัด 14 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร (ก.พ.ร.) 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 28 
 

ตำรำงท่ี 28 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร (ก.พ.ร.) 

ข้อมูลที่ติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำน 

(คะแนน) 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 3.85 

คะแนน 4 
ผลกำรประเมิน ดี 

ที่มา :  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ จากส านัก งานการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

 

จากตารางที่ 28 พบว่า ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) มีคะแนน
เท่ากับ 4 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับด ี 



 

34  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2560 

 

ตัวช้ีวัด 15 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้                
ซึ่งสรุปข้อมูลเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ พิจารณาจาก 
ผลการเบิกจ่ ายงบประมาณที่ เบิกจ่ ายจริ ง เทียบกับแผนการจัดสรรงบประมาณ สามารถสรุป 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

 
ตำรำงท่ี 29  ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดินตำมแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 
งบประมำณแผ่นดิน 

รำยจ่ำยลงทุน รำยจ่ำยประจ ำ รวม 
1 รวมทั้งสิ้น 113,219,280.00 374,259,645.31 487,478,925.31 

เบิกจา่ย 113,187,706.26 367,284,611.66 480,472,317.92 
ร้อยละ 99.97 98.14 98.56 

2 
 
 

รวมทั้งสิ้น - 11,701,800.00 11,701,800.00 
เบิกจ่าย - 4,162,008.00 4,162,008.00 
ร้อยละ - 35.57 35.57 

3 รวมทั้งสิ้น - 8,011,700.00 8,011,700.00 
เบิกจ่าย - 5,822,306.69 5,822,306.69 
ร้อยละ - 72.67 72.67 

4 รวมทั้งสิ้น - 2,671,500.00 2,671,500.00 
เบิกจ่าย - 2,363,925.18 2,363,925.18 
ร้อยละ - 88.49 88.49 

5 รวมทั้งสิ้น - - - 
เบิกจ่าย - - - 
ร้อยละ - - - 

รวมทุกยุทธศำสตร์ รวมทั้งสิ้น 113,219,280.00 396,644,645.31 509,863,925.31 
เบิกจ่าย 113,187,706.26 379,632,851.53 492,820,557.79 
ร้อยละ 99.97 95.71 96.66 

ผลกำรประเมิน ดีมำก 
หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ไม่ได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2560  35 
 

จากตารางที่  29 พบว่า งบประมาณแผ่นดินรวมทุกยุทธศาสตร์ มีงบประมาณรวม 
509,863,925.31 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 492,820,557.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.66 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุดคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 98.56 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 88.49 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
คิดเป็นร้อยละ 72.67 และยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.57  
 
  



 

36  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2560 

 

ตำรำงท่ี 30  ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยได้ตำมแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 
งบประมำณรำยได้ 

รำยจ่ำยลงทุน รำยจ่ำยประจ ำ รวม 
1 รวมทั้งสิ้น 1,697,976.99 134,063,353.01 135,761,330.00 

เบิกจ่าย 1,494,272.79 115,990,918.87 117,485,191.66 
ร้อยละ 88.00 86.52 86.54 

2 รวมทั้งสิ้น 13,000.00 10,658,400.00 10,671,400.00 
เบิกจ่าย 13,000.00 5,429,508.42 5,442,508.42 
ร้อยละ - 50.94 51.00 

3 รวมทั้งสิ้น - 1,877,620.00 1,877,620.00 
เบิกจ่าย - 714,421.06 714,421.06 
ร้อยละ - 38.05 38.05 

4 รวมทั้งสิ้น - 2,929,970.00 2,929,970.00 
เบิกจ่าย - 1,295,808.28 1,295,808.28 
ร้อยละ - 44.23 44.23 

5 รวมทั้งสิ้น 7,222,521.90 121,558,358.10 128,780,880.00 
เบิกจ่าย 1,924,768.80 80,436,026.38 82,360,795.18 
ร้อยละ 26.65 66.17 63.95 

รวมทุก
ยุทธศำสตร์ 

รวมทั้งสิ้น 8,933,498.89 271,087,701.11 280,021,200.00 
เบิกจ่าย 3,432,041.59 203,866,683.01 207,298,724.60 
ร้อยละ 38.42 75.20 74.03 

ผลกำรประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

จากตารางที่  30 พบว่า งบประมาณรายได้รวมทุกยุทธศาสตร์  มีงบประมาณรวม 
280,021,200.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 207,298,724.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.03 
ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุดคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 86.54 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 63.95 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
คิดเป็นร้อยละ 51.00 ยุทธศาสตร์ที่  4 คิดเป็นร้อยละ 44.23 และน้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่  3  
คิดเป็นร้อยละ 38.05  
  



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2560  37 
 

ตำรำงท่ี 31  ผลกำรประเมินของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม 
 

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ผลกำรประเมิน คะแนน 
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ดีมาก 5 
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 

คะแนนเฉลี่ย 3.00 
ผลกำรประเมินในภำพรวม พอใช้ 

 

จากตารางที่ 31 พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
  



 

38  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2560 

 

ตัวช้ีวัด 16 มีแผนครบถ้วน และมีผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนครบทุกแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ
แผนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส าคัญรวม 14 แผนงาน ซึ่งเป็นแผนระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและ 
ระดับหน่วยงาน สามารถสรุปผลการติดตามแผนที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ ได้ดังตารางที่ 32 และ 33 

 

ระดับมหำวิทยำลัย 
 

ตำรำงท่ี 32  กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนระดับมหำวิทยำลัย 
 

ชื่อแผน มี/ไม่ม ี
กำรด ำเนินงำน

ตำมแผน 
1. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม พ.ศ. 2556-2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ม ี มี 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ม ี มี 
3. แผนพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ พ.ศ. 2557 - 2560 ม ี มี 
4. แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ม ี มี 
5. แผนพัฒนาวิจัย ประจ าปี 2560 ม ี มี 
6. แผนบริการวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ 2560 ม ี มี 
7. แผนยุทธศาสตร์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2556 - 2560 ม ี มี 
8. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558 - 2561 ม ี มี 
9. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2556 - 2560 ม ี มี 
10. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปี 2560 ม ี มี 
11. แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าป ี2560 ม ี มี 
12. แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2560 ม ี มี 
13. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560 ม ี มี 
14. แผนผลิตบัณฑิต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ไม่ม ี ไม่ม ี

ร้อยละของแผนที่มกีำรจัดท ำ 92.86 
คะแนน 5 

ผลกำรประเมิน ดีมำก 
หมำยเหตุ: * คะแนนคิดจากจ านวนแผนที่มีและมีการด าเนินงาน เทียบกับจ านวนแผนทั้งหมด 14 แผน 
 

จากตารางที่ 32 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 5  
คิดเป็นร้อยละของแผนที่มีการจัดท า 92.86 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  

สรุปผลในปี 2560 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนระดับมหาวิทยาลัย (โดยความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานหลักหรือจากการมีส่วนร่วมของหลายหน่วยงาน) จ านวน 13 แผนงาน จากที่ก าหนดไว้  
14 แผนงาน  
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ระดับคณะ/ส ำนัก/ศูนย์ 
 
ตำรำงท่ี 33 กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนระดับคณะ 

คณะ 
จ ำนวนแผน 

ที่มี 
จ ำนวนแผน 
ที่ด ำเนินกำร 

ครบถ้วน/ 
ไม่ครบถ้วน 

คะแนน 

1. เกษตรและชีวภาพ 12 12 ครบถ้วน 5 

2. วิทยาศาสตร์ 10 10 ครบถ้วน 5 

3. วิทยาการจัดการ 11 11 ครบถ้วน 5 

4. ศึกษาศาสตร์ 14 14 ครบถ้วน 5 

5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 14 ครบถ้วน 5 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 12 12 ครบถ้วน 5 

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย* (คะแนน) 5 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

หมำยเหตุ: * คะแนนคิดจากจ านวนแผนที่ด าเนินการเทียบกับจ านวนแผนที่มีทั้งหมด 
 

จากตารางที่ 33 พบว่า ทุกคณะมีการจัดท าแผน และขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติครบถ้วน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนระดับคณะและระดับมหำวิทยำลัย 
 

ตำรำงท่ี 34 กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนระดับคณะและระดับมหำวิทยำลัย 

ข้อมูลที่ติดตำม คะแนน ผลกำรประเมิน 
ระดับมหาวิทยาลัย 5 ดีมาก 
ระดับคณะ 5 ดีมาก 

เฉลี่ย 5.00 ดีมำก 
 

จากตารางที่ 34 พบว่า การด าเนินการจัดท าแผนระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 5 

 
ตำรำงท่ี 35  สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 5 

ตัวช้ีวัด คะแนน ผลกำรประเมิน 
ตัวช้ีวัด 10  
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร ที่มีต่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

 
3.43 

 
พอใช้ 

ตัวช้ีวัด 11  
ระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
4.48 

 
ดี 

ตัวช้ีวัด 12  
ระดับคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

 
3.47 

 
พอใช้ 

ตัวช้ีวัด 13  
ระดับคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 
4.38 

 
ดี 

ตัวช้ีวัด 14  
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

 
4 

 
ดี 

ตัวช้ีวัด 15  
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
3 

 
พอใช้ 

ตัวช้ีวัด 16  
มีแผนครบถ้วน และมีผลการด าเนินการตามแผนครบทุกแผน 

 
5 

 
ดีมาก 

รวมทุกตัวช้ีวัด 3.97 ดี 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 79.31 

  

จากตารางที่ 35 พบว่า การด าเนินงานตามแผนระดับมหาวิทยาลัยและคณะ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก ระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ ระดับคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน และผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา บุคลากร ที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ และระดับคุณภาพของบุคลากร 
สายวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

สรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.97 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีระดับความส าเร็จร้อยละ 79.31 
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สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 
 
ตำรำงท่ี 36  สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ คะแนน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก 

4.36 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรม 
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

3.31 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
สังคม 

4.82 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ 
ความเป็นไทย 

5 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน 3.83 
เฉลี่ยรวมทุกยุทธศำสตร์ 4.26 

ผลกำรประเมิน ดี 
ระดับควำมส ำเร็จ ร้อยละ 85.28 

 

จากตารางที่ 36 พบว่า เมื่อรวมทุกยุทธศาสตร์แล้ว ได้คะแนนผลการด าเนินงานเฉลี่ย 4.26 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ระดับความส าเร็จโดยรวมเท่ากับร้อยละ 85.28 
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ผลกำรติดตำมกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมสู่ควำมเป็นเลิศ 
 

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ได้ติดตามผลการด าเนินงานการปรับปรุงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่ความเป็นเลิศ 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 37  ผลกำรติดตำมกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมสู่ควำมเป็นเลิศ 

ประเด็นติดตำม รำยละเอียด หลักฐำนประกอบกำรติดตำม 
1) ก ำ ร ส ร้ ำ ง

ควำมเข้ำใจ
  

1.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถ่ า ย ท อ ด แ ผ น ก า ร ป รั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่ความ 
เป็นเลิศ (Reprofiling) เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรทุกระดับ จ านวน 2 ครั้ง คือ  
1) การประชุมบุคลากร ประจ าภาคเรียนที่

2/2559 วันพุธที่  8 กุมภาพันธ์  2560  
ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2) การประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียนที่ 
1/2560 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคาร
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2.  กองนโยบายและแผนได้ เผยแพร่แผน 
การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling)  

   1 )  จั ดท ารู ป เล่ ม เพื่ อ เผยแพร่ ให้ กับทุ ก
หน่วยงาน 

   2) เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบการประชุมบุคลากร
ประจ าภาคเรียนที่  2/2559 วันพุธที่  8 
กุมภาพันธ์ 2560  

2. รายงานการประชุมบุคลากรประจ าภาค
เรียนที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560  

3. แผนการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ร า ชภั ฏ จั น ท ร เ ก ษม สู่ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ 
(Reprofiling) 

4. เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
http://www.op.chandra.ac.th/plan 

    1) การเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ 

 
  
    2) การเข้าถึงเนื้อหา 
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ประเด็นติดตำม รำยละเอียด หลักฐำนประกอบกำรติดตำม 
2) กำรปรับ
แผนกลยุทธ ์

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้น ากรอบ
แนวทางการด าเนินงานจากแผนการปรับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
สู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) มาขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการน ามาเป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทร เกษม พ .ศ .  2561 –  2565 โดย 
การก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  
ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
ที่สอดคล้องกับแผนการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่ความ 
เป็นเลิศ (Reprofiling)  

1. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2561 - 2565 โดยระบุรายละเอียด 

   1) ค าน า 
   2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

(หัวข้อ 3.1.3 หน้า 32) 
   3 )  Road Map ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร าชภั ฏ 

จันทร เกษม พ .ศ .  2561 -  2565  
(หัวข้อ 4.11 หน้า 103) ซึ่งอ้างอิง และ
ประยุกต์จากแผนการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏจั นทร เกษม 
สู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) 

3) กำรน ำแผน
สู่กำรปฏิบัต ิ

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังนี ้
1)  แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาทิศทาง 

การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประกอบด้วย 

     1 . 1  คณะกรรมการทบทวนนโยบาย 
สภามหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
     1.2 คณะกรรมการก าหนดทิศทางหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน 
     1.3 คณะกรรมการก าหนดทิศทางพัฒนา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท 
     1.4 คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ที่  8/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

2. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ที่ 19/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม  

3 . ร ายงานสรุ ปผลการด า เนิ น งานของ
คณะกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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บทท่ี 3 
ผลกำรติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี คณบดี 

และหัวหน้ำหน่วยงำนท่ีเรียกช่ืออย่ำงอื่นท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี จะประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะทอนวิสัยทัศน์ ปณิธาน 
ของมหาวิทยาลัย และเปาหมาย (Target) จากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 - 2560 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งพิจารณาคุณลักษณะ  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยก าหนดกรอบการประเมินเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารจัดการ 
2) นโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย 
3) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
4) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5) คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
6) การบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี และผู้อ านวยการ 

ศูนย์ส านัก สถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในลักษณะเดียวกับอธิการบดี โดยก าหนดกรอบการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
2) คุณลักษณะของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
3) การบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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3.1 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของกำรบริหำรจัดกำร 

 
ตัวชี้วัด 3.1 มีกำรถ่ำยทอด และก ำกับดูแลให้ปฏิบัติตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ของมหำวิทยำลัย 

การถ่ายทอด และก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาจากการด าเนินงานของผู้บริหารในการก าหนดนโยบาย การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางที่ 38 
 
ตำรำงท่ี 38  ผลกำรประเมินผลงำนของอธิกำรบดีดำ้นกำรถ่ำยทอดและก ำกับดแูลให้มีกำรปฏิบัติตำมปรัชญำ 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

แหล่งข้อมูล  
(ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์) 

คะแนนจำกผู้ประเมิน 
เฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

อธิการบดี 4.50 4.75 4.75 5.00 4.75 4.75 
เฉลี่ยจากคณบดี/ผอ.ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 4.29 4.52 3.77 4.33 4.46 4.28 

คะแนนเฉลี่ย 4.52 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

 

จากตารางที่ 38 พบว่า อธิการบดีมีผลการประเมินด้านการถ่ายทอดและก ากับดูแล 
ให้มีการปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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3.2 นโยบำย และมติสภำมหำวิทยำลัย และกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย 
 

ตัวช้ีวัด 2.1 ร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและมติสภำมหำวิทยำลัย 

การด าเนินงานของผู้บริหารตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย จ านวน 8 ด้าน พิจารณา
จากรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และพิจารณาจากบทสัมภาษณ์  
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางที่ 39 

 
ตำรำงท่ี 39  จ ำนวนและร้อยละของกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมติสภำมหำวิทยำลัย 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย 

กำรด ำเนินกำร 
ตำมนโยบำยหรือมติสภำ 

มีกำรก ำหนด
นโยบำยหรือมติสภำ 

มีกำรด ำเนินกำร
ตำมมติสภำ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน   
2. ด้านการวิจัย   
3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

4. ด้านบริการแก่ชุมชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา   

5. ด้านธรรมาภิบาล   

6. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการประกันคุณภาพ   

7. ด้านระบบบริหารและการพัฒนาบุคลากร   

8. ด้านการมุ่งผลส าเร็จที่ยั่งยืน   

จ ำนวนนโยบำยและมติสภำ รวมทุกด้ำน (เรื่อง) 169  
ร้อยละของกำรด ำเนินงำน 100.00 

คะแนน 5 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

 

จากตารางที่ 39 พบว่า การด าเนินงานของผู้บริหารตามนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม จ านวน 169 เรื่อง ครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามนโยบายและ
มติสภามหาวิทยาลัยครบทุกเรื่อง มีคะแนนเท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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ตัวชี้วัด 2.2 กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ปรากฏอยู่ในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ปี 2559 ซึ่งมีข้อเสนอแนะอยู่ 10 ข้อ เมื่อน ามาจ าแนกตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 8 ด้าน 
ปรากฏดังตาราง 40 
 
ตำรำงท่ี 40  ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน

ของมหำวิทยำลัย  

ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินงำน 

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

คะแนน 5 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

 

จากตารางที่ 40 จากการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ปรากฏอยู่ในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปี 2559 ซึ่งมีข้อเสนอแนะอยู่ 10 ข้อ เมื่อน ามาจ าแนกตามนโยบาย 
สภามหาวิทยาลัย 8 ด้าน พบว่า มีการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยครบถ้วน มีคะแนนเท่ากับ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
  



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปี 2560  49 
 

3.3 ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
ตัวช้ีวัด 3.1 ผลกำรปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  

ผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พิจารณาจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  
ผลการด าเนินงานปรากฏดังตารางที่ 41 
 
ตำรำงท่ี 41  ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของอธิกำรบดี  

แหล่งข้อมูล  
(ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์) 

คะแนนจำกผู้ประเมิน 
เฉลี่ย คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

อธิการบดี 4.50 4.75 5.00 5.00 4.75 4.80 
เฉลี่ยจากคณบดี/ผอ.ส านัก/ศูนย์/สถาบัน 4.25 4.44 4.15 4.00 4.42 4.25 

คะแนนเฉลี่ย 4.53 
ผลกำรประเมิน ดีมำก 

 

จากตารางที่ 41 พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของอธิการบดี 
ที่พิจารณาจากบทสัมภาษณ์ของอธิการบดี (ประเมินโดยคณะกรรมการ 5 คน) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
ส่วนผลการประเมินจากบทสัมภาษณ์ของคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  
เมื่อน าคะแนนทั้งสองส่วนมาเฉลี่ย ไดเ้ท่ากับ 4.53 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก  
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3.4 กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

 
ตัวช้ีวัด 4.1 ผลกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

การด าเนินงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ โดยพิจารณาจากแบบสอบถาม 
ที่ประเมินผู้บริหารระดับต่าง ๆ ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 42 
 
ตำรำงที่ 42  ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี คณบดี และหัวหน้ำ

หน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 

หมายเหต:ุ * คะแนนเฉลี่ยจากการถ่วงน้ าหนัก (ประเมนิตนเอง: ผู้อื่นประเมิน = 2 : 3) 
 

จากตารางที่ 42 พบว่า ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
แบ่งสองส่วนคือ การประเมินตนเองและประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 5 หน่วยงาน และมีผลประเมินอยู่ในระดับดี จ านวน 8 หน่วยงาน  

 

ผู้บริหำร 
ผู้ประเมิน 

ผลกำร 
ประเมิน อธิกำรบดี คณบดี/ผอ. 

ข้ำรำชกำร/
พนักงำน 

รวม* 

อธิการบดี 4.35 4.63 4.06 4.35 ดี 
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ  4.41 4.45 4.44 ดี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  5.00 4.02 4.41 ดี 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  4.03 4.12 4.09 ดี 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  4.90 4.03 4.38 ดี 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4.84 4.30 4.52 ดีมาก 
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  4.50 3.44 3.86 ดี 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  4.74 4.47 4.58 ดีมาก 
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา  4.94 4.04 4.40 ดี 
ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  4.97 4.31 4.57 ดีมาก 
ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  4.00 4.35 4.21 ดี 
ผอ.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 4.48 4.69 ดีมาก 
ผอ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  4.97 4.40 4.63 ดีมาก 
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3.5 คุณลักษณะของผู้บริหำร 

 
ตัวช้ีวัด 5.1 คุณลักษณะของผู้บริหำร 

คุณลักษณะของผู้บริหาร พิจารณาจากการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือสะท้อนให้เห็น 
ถึงการบริหารงานที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากแบบสอบถามที่ประเมินผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 43 
 
ตำรำงที่ 43  ผลกำรประเมินคุณลักษณะของผู้บริหำรของอธิกำรบดี คณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำน  

ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 

หมายเหต:ุ * คะแนนเฉลี่ยจากการถ่วงน้ าหนัก(ประเมินตนเอง: ผู้อื่นประเมิน = 2 : 3) 
 

การประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหาร แบ่งเป็นสองส่วน คือ การประเมินตนเองกับประเมิน 
โดยผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการประเมินพบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 7 หน่วยงาน และ 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ านวน 6 หน่วยงาน รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 43 
  

ผู้บริหำร 
ผู้ประเมิน 

ผลกำร 
ประเมิน อธิกำรบดี 

คณบดี 
/ผอ. 

ข้ำรำชกำร/
พนักงำน 

รวม* 

อธิการบดี 4.58 4.77 4.25 4.54 ดีมาก 
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ  4.58 4.51 4.54 ดีมาก 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  5.00 4.16 4.50 ดี 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  4.03 4.30 4.19 ดี 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  5.00 4.06 4.44 ดี 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4.83 4.39 4.57 ดีมาก 
6. คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  3.91 3.66 3.76 ดี 
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  4.74 4.42 4.55 ดีมาก 
8. ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา  4.94 3.88 4.30 ดี 
9. ผอ.ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  4.97 4.48 4.68 ดีมาก 
10. ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  4.00 4.29 4.17 ดี 
11. ผอ.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 4.55 4.73 ดีมาก 
12. ผอ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  4.97 4.48 4.67 ดีมาก 
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ตัวช้ีวัด 5.2 ด้ำนภำวะผู้น ำ 
 

ระดับภาวะผู้น า พิจารณาจากการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงาน
ที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากแบบสอบถามท่ีประเมินผู้บริหารระดับต่าง ๆ ผลการประเมิน
ปรากฏดังตารางที่ 44 
 
ตำรำงท่ี 44  ผลกำรประเมินภำวะผู้น ำของอธิกำรบดี คณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน  

ที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 

หมายเหต:ุ * คะแนนเฉลี่ยจากการถ่วงน้ าหนัก(ประเมินตนเอง: ผู้อื่นประเมิน = 2 : 3) 
 

การประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหาร แบ่งเป็นสองส่วน คือ การประเมินตนเองและประเมิน 
โดยผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการประเมินพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 หน่วยงาน และ 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ านวน 10 หน่วยงาน รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 44 
 

ผู้บริหำร 
ผู้ประเมิน 

ผลกำร 
ประเมิน อธิกำรบด ี

คณบดี 
/ผอ. 

ข้ำรำชกำร
/พนักงำน 

รวม* 

อธิการบดี 4.00 4.61 4.11 4.22 ดี 
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ  4.36 4.38 4.37 ดี 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  4.79 4.01 4.32 ดี 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  4.00 4.14 4.08 ดี 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  4.93 3.87 4.29 ดี 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4.79 4.24 4.46 ดี 
6. คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  4.42 3.39 3.80 ดี 
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  4.29 4.37 4.34 ดี 
8. ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา  4.79 3.85 4.23 ดี 
9. ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  5.00 4.29 4.57 ดีมาก 
10. ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  3.79 4.09 3.97 ดี 
11. ผอ.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 4.45 4.67 ดีมาก 
12. ผอ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  5.00 4.39 4.64 ดีมาก 
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3.6 กำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

 
ตัวช้ีวัด 6.1 ผลกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล ผลการด าเนินงานที่ได้แสดงดังตารางที่ 45 
 
ตำรำงท่ี 45 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้

จ ำแนกตำมคณะ และหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 

หน่วยงำน* 
จ ำนวนนักศึกษำ 

ท่ีให้ข้อมูล 
กำรจัดกำรศึกษำ กำรให้บริกำรฯ เฉลีย่ ผลกำรประเมิน 

1. คณะเกษตรฯ 50 3.44 3.32 3.38 พอใช้ 
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 394 3.69 3.62 3.66 ดี 
3. คณะวิทยาการจัดการ 293 3.47 3.43 3.45 พอใช้ 
4. คณะศึกษาศาสตร ์ 245 4.01 3.91 3.96 ดี 
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 358 3.33 3.36 3.34 พอใช้ 
6. วิทยาลัยการแพทย์ฯ 159 3.12 3.02 3.07 พอใช้ 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 97 3.78 3.36 3.56 ดี 
8. ศูนยฯ์-ชัยนาท 13 4.43 4.47 4.45 ดี 

ภำพรวม 1609 3.57 3.49 3.53 ดี 
*เฉพาะหน่วยงานที่มีนักศึกษา 
 

จากตารางที ่ 45 ความพึงพอใจของนักศึกษาที ่ม ีต ่อคุณภาพการเร ียนการสอนและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ 3.53 ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับดี 

ทั ้งนี ้ ม ีผลการประเมินอยู ่ในระดับดี จ านวน 4 หน่วยงาน คือ คณะว ิทยาศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร ์ บ ัณฑิตว ิทยาล ัย และศ ูนย ์ฯ -ช ัยนาท ส ่วนคณะ/หน่วยงานอีก 4 หน ่วยงาน  
ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  
  
 
 



 

 

ผลกำรประเมินอธิกำรบดี คณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะโดยรวม 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานเทียบเท่าคณะ มุ่งเน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สะท้อนวิสัยทัศน์ ปณิธานของมหาวิทยาลัย และเปาหมาย (Target) จากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556-2560 และสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งพิจารณา
คุณลักษณะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ตามตารางที ่46 
 

ตำรำงที่ 46  ผลกำรประเมินอธิกำรบดี คณบดี และหัวหน้ำงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ  

                        ตัวชี้วดั 
            ผู้บริหำร 

ปรัชญำ 
วิสัยทัศน ์

นโยบำย/ 
มติสภำฯ 

ค ำรับรอง 
กำรปฏิบัตริำชกำร 

คุณลักษณะของ
ผู้บริหำร 

ภำวะผู้น ำ ธรรมำภิบำล 
ผลงำน 

ตำมภำรกิจ 
เฉลี่ย* ผลกำรประเมิน 

อธิการบด ี 4.52 5.00 4.53 4.54 4.22 4.35 3.53 4.38 ดี 
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ    4.54 4.37 4.44 3.38 4.18 ดี 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์    4.50 4.32 4.41 3.66 4.22 ดี 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    4.19 4.08 4.09 3.45 3.95 ดี 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์    4.44 4.29 4.38 3.96 4.27 ดี 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ์    4.57 4.46 4.52 3.34 4.22 ดี 
6. คณบดีวทิยาลัยการแพทยฯ์    3.76 3.80 3.86 3.07 3.62 ดี 
7. คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย       4.55 4.34 4.58 3.56 4.26 ดี 
8. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ    4.30 4.23 4.40  4.31 ดี 
9. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ    4.68 4.57 4.57  4.61 ดีมาก 
10. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ    4.17 3.97 4.21  4.12 ดี 
11. ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม    4.73 4.67 4.69  4.70 ดีมาก 
12. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท    4.67 4.64 4.63 4.45 4.60 ดีมาก 

*รายการเฉพาะที่มีคะแนน

                              รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2560 

5 6  

จากตารางที่ 46 ผลการประเมินของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยรวมคะแนนจากทุกตัวช้ีวัด และเฉลี่ยเป็นภาพรวม พบว่า อธิการบดี 
มีผลการปฏิบัติงานโดยรวมเฉลี่ย 4.38 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 หน่วยงาน 
คือ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อ านวยการศูนย์ฯ-ชัยนาท ส่วนคณะ/หน่วยงานอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว จ านวน 9 หน่วยงาน มีผลการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยู่ในระดับดี 
 

54 
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บทท่ี 4 
สรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะ  

 
การต ิดตาม ตรวจสอบและประเม ินผลงานของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏจ ันทรเกษม 

ประจ าปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลส าเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี 
และคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การด าเนินงาน
ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลดังกล่าว 
มาวิเคราะห์/สังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 

สรุปผลกำรประเมิน 

 

1. ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
ผลการประเมิน พบว่า  
1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ เป ็นส ่วนร ่วมในการพัฒนาท้องถิ ่นและสังค มโลก มีต ัวชี ้ว ัดทั ้งหมด 
จ านวน 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 1 ตัวชี้วัด คือ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับดีจ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 1) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  และ  
3) ร้อยละของบัณฑิตที่มงีานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 อยู่ในระดับดี มีระดับความส าเร็จร้อยละ 87.2 
 

1.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม มีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ หรือได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และ 2) ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย           
เชิงการพัฒนา เชิงพาณิชย์ หรือบูรณาการกับพันธกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  

ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตร์ที่ 2 อยู่ในระดับพอใช ้มีระดับความส าเร็จร้อยละ 66.2 
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1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน              
และสังคม มีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และ 2) ร้อยละ 
ของการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทั้งสองตัวชี้วัด  

ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตร์ที่ 3 อยู่ในระดับดีมำก มีระดับความส าเร็จ 
ร้อยละ 96.20 
 

1.4 ยุทธศำสตร์ที่  4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและอนุรักษ์ 
ความเป็นไทย มีเพียงตัวชี้วัดเดียว คือ ระดับความส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับดีมำก และมีระดับความส าเร็จร้อยละ 100 
 

1.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน               
มีตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ มีแผนครบถ้วนและ              
มีผลการด าเนินการตามแผนครบทุกแผน อยู่ในระดับดี 3 ตัวชี้วัด คือ 1) ระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2) ระดับคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ                 
3) ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับพอใช้มี 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 
ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ตัวชี้ วัด คือ  
ระดับคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ       

ผลการประเมินโดยรวมของยุทธศาสตร์ที่ 5 อยู่ในระดับพอใช ้มีระดับความส าเร็จร้อยละ 66.4 
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2. ผลกำรติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี คณบดี และ
หัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 

ผลการประเมิน พบว่า 
2.1  การถ่ายทอด และก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ของอธิการบดี ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
2.2 การน านโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของอธิการบดี ผลการประเมิน

อยู่ในระดับดีมำก 
2.3 การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 

ผลงานของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
2.4 ผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของอธิการบดี คณบดีทุกคณะ และ

หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะทุกหน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
2.5 ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณลักษณะของผู้บริหาร ภาวะผู้น า และ

ผลงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
2.6 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักศิลปะ

และวัฒนธรรม และ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท อยู่ในระดับดีมำก  
ส่วนคณบดีคณะอ่ืน ๆ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

2.7 ผลการประเมินคุณลักษณะของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท อยู่ในระดับดีมำก ส่วนคณบดีคณะอ่ืนและหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีกล่าวแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

2.8 ผลการประเมินภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม แล ะ
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท อยู่ในระดับดีมำก ส่วนคณบดีคณะอ่ืน 
และหัวหน้าหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
   2.9 ผลการประเมินผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทอยู่ในระดับดีมำก ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยอยู่ในระดับดี ส่วนคณบดีอีก 4 หน่วยงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
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จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 

จากผลการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามตัวบ่งชี้  
ของยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ พบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

1. จุดเด่น 
1.1 ผลงำนของมหำวิทยำลัย 

             1) ศิษย์ เก่า และศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษม มีผลงาน 
เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ มีจ านวนรวมกันถึง 29 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก  

2) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ
เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย มีผลการประเมินในระดับดีมำก 
     3) มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งในด้าน
จ านวนโครงการที่มีการด าเนินการเกือบครบทุกโครงการที่ก าหนดไว้ในแผน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและ  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้ผลเกินเป้าหมาย รวมทั้งการบูรณาการการบริการ วิชาการกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยมากถึงเกือบร้อยละ 100%  ผลการประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับดีมำก  
               4) มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในด้าน
จ านวนโครงการที่มีการด าเนินการเกือบครบทุกโครงการที่ก าหนดไว้ ด้านจ านวนผู้เข้า ร่วมโครงการ และ    
ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้ผลสูงกว่าเป้าหมาย ผลการประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับดีมำก  
      5) มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2560 โดยรวม 
สูงถึงร้อยละ 96.66 และมีการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงถึงร้อยละ 99.97 ท าให้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
            6) มหาวิทยาลัยมีแผนต่าง ๆ รวม 13 แผน ทุกแผนมีการด าเนินการโดยคณะต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก   
             7) ในปี พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีมติจากการประชุม 
รวม 169 เรื่อง มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานตามมตดิังกล่าวครบทุกเรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก  
               8) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
จันทรเกษม ประจ าปี 2559 มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยรวม 10 ข้ อ มหาวิทยาลัย 
ได้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวครบทุกข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
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1.2  ผลงำนของอธิกำรบดี คณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณบดี 
      1) อธิกำรบดี มีผลงานในด้านการก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและ                     
มติสภามหาวิทยาลัยรวม 8 เรื่องและมีการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานครบทุกเรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
      2) คณบดีบำงคณะ และหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะบางหน่วยงาน  
มีผลการประเมินในระดับดีมำกในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู ้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท มีผลการประเมินด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้าน
คุณลักษณะของผู้บริหาร และด้านภาวะผู้น า อยู่ในระดับดีมำก 
      คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย  
มีผลการประเมินด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร อยู่ในระดับดีมำก 
      คณบดีคณะเกษตรและชีวภำพ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร อยู่ในระดับดีมำก 
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2. จุดที่ควรพัฒนำ 
1) งานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  

เชิงการพัฒนา เชิงพาณิชย์ หรือบูรณาการกับพันธกิจอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยถือว่ายังมีจ านวนน้อย ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
          2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที ่ม ีต ่อมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจของบุคลากร 
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มี ต่อการบริหารจัดการ 
ของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
           3) คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ ในด้านร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที ่มี 
ต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของ สกอ. ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
    4) การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่าย เบิกจ่ายได้รวมร้อยละ 74.03 
ซ่ึงต่ ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

5) ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของหน่วยงานระดับคณะและ 
เทียบเท่าหลายคณะ คือ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ผลการประเมินยังอยู่ในระดับพอใช้  
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ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 

1) มหาว ิทยาล ัยควรส ่ง เสร ิมงานว ิจ ัยที ่ม ีค ุณภาพโดยเน ้นการน าไปใช ้ประโยชน์  
ทั้งในเชิงนโยบายเชิงการพัฒนาท้องถิ่นและเชิงเศรษฐกิจหรือบูรณาการกับพันธกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
ให้มากขึ้น 
   2) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาความพึงพอใจของนักศึกษา  
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย และปัญหาความพึงพอใจของบุคลากร  
ต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
   3) คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุงมหาวิทยาลัยควรเร่งรัดก ากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีต าแหน่งทางวิชาการ
อาทิเช่น การสร้างความรู้ในการท าผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงในการให้ค าแนะน า เป็นต้น 

4) การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเบิกจ่ายได้รวมร้อยละ 74.03  
ซ่ึงต่ ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรงุเร่งด่วน ดังน้ัน มหาวทิยาลยัควรเรง่รัด ก ากับ 
ติดตาม การใช้ จ่ ายงบประมาณรายได้  โดย เฉพาะงบลงทุน ให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ง านและ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

5) ผลการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของหน่วยงานระดับคณะและ 
เทียบเท่าหลายคณะ คือ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ผลการประเมินยังอยู่ในระดับพอใช้ คณะควรวิเคราะห์หาสาเหตุ  
และแนวทางแก้ปัญหาความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น  

โดยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัย เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
อันจะช่วยให้ต้องการศึกษาต่อเกิดความสนใจ และอยากเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการก ากับและบริหารความเสี่ยง ในเรื่องปัญหาฐานะการคลัง  
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันรายได้จากการลงทะเบียนของนักศึกษาลดลง แต่ค่าใช้จ่ายของบุคลากรคงที่  
โดยจ าเป็นต้องประเมินหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ และปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรในเชิงบูรณาการ 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความสนใจของนักศึกษา และสามารถท างานหลั งจบการศึกษา ทั้งการท างาน 
ในหน่วยงานของรัฐ ในองค์กรต่าง ๆ หรือประกอบกิจการส่วนตัวได้ 

3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้นักศึกษา/บัณฑิต มีทักษะด้านการแสดงออก บุคลิกภาพ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการอบรมเฉพาะทางให้แก่นักศึกษา/บัณฑิต 
เพ่ือให้เกิดความพร้อมทั้งทักษะการใช้ชีวิตและการท างาน 

4. มหาวิทยาลัยควรจัดท าฐานข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิตและศิษย์เก่า โดยการส ารวจ
ติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและศิษย์เก่า จ าแนกเป็นประเภท เช่น บัณฑิต/ศิษย์เก่าที่ท างาน 
ตรงกับสาขาที่เรียน ที่ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้ เพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ด้านการเรียนการสอนและการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยควรหาทางเพ่ิมคุณภาพของอาจารย์ เช่น การส่งอาจารย์ไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ประสบการณ์กับสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้และทักษะของอาจารย์ 
แล้วยังเป็นการช่วยเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย 

6. มหาวิทยาลัยควรมีแผนการจัดหารายได้ เช่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
เพ่ือเพ่ิมความรู้แก่ผู้ท างานประจ า และผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

และค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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ภำคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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แบบสอบถำมนักศึกษำ 
ประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 

 
ค ำชี้แจง   1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี้อย่างตรงไปตรงมา ข้อมูลที่ไม่ตรงกับควำม
เป็นจริงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 

             2.  ให้ท่านพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงหรือการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยของ
คณะหรือสาขาตามรายการในแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วตอบโดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนนดังต่อไปนี้ 

 ระดับคะแนน  1 หมายถึง รายการนั้นมีความเป็นจริง หรือ ท่านมีความพึงพอใจ น้อยที่สุด
 ระดับคะแนน  2 หมายถึง รายการนั้นมีความเป็นจริง หรือ ท่านมีความพึงพอใจ น้อย 
 ระดับคะแนน  3 หมายถึง รายการนั้นมีความเป็นจริง หรือ ท่านมีความพึงพอใจ ปำนกลำง
 ระดับคะแนน  4 หมายถงึ รายการนั้นมีความเป็นจริง หรือ ท่านมีความพึงพอใจ มำก 
 ระดับคะแนน  5 หมายถึง รายการนั้นมีความเป็นจริง หรือ ท่านมีความพึงพอใจ มำกที่สุด 

3.  นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่มีสถานภาพ
นักศึกษาในรอบการประเมิน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) 

  

ตอนที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
 

ข้อ รำยกำร 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย 

1 ด้ำนกำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน      
1.1 หลักสตูรมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกับสภาพสังคมในปัจจุบัน      
1.2 รายวิชาที่เปิดการเรยีนการสอนมปีระโยชน์ สอดคล้องกับหลักสตูร      
1.3 การเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน      
1.4 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรสอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา หรือการเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย เป็นต้น 
     

1.5 มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา      

1.6 มีกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรนอกหลักสตูร มสี่วนร่วมในการท าแผนพัฒนานักศึกษา      

2 ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอน      
2.1 มีกระบวนการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาท่ีหลากหลาย      
2.2 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม      
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ข้อ รำยกำร 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
2.3 การเรยีนการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา      
2.4 การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลมุเนื้อหาวชิา      
2.5 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
3 ด้ำนสิ่งสนับสนนุกำรเรียนรู้      

3.1 อุปกรณ์การเรียนการสอนมีความเหมาะสม เพียงพอต่อการเรียนการสอน      
3.2 อุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมต่อการใช้งาน      
3.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนในภาพรวม (ความสะอาด แสงสว่าง ความปลอดภัย อากาศมีความถ่ายเท เป็นตน้)      
3.4 สภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัยในภาพรวม (ความสะอาด แสงสว่าง ความปลอดภัย อากาศมีความถ่ายเท เป็นต้น)      
3.5 การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถาบัน      
3.6 ระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณมหาวิทยาลัย      
ด้ำนกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย 

1 ด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนวิชำกำร      
1.1 หนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด      
1.2 สิ่งสนับสนุนการค้นคว้าข้อมลู หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ      
1.3 ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ      
1.4 การให้บริการของเจา้หน้าท่ีห้องสมุด/ห้องปฏิบตัิการ      
1.5 การให้ค าแนะน า/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา      
1.6 การให้ค าแนะน า/ดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าท่ี      
1.7 การให้ค าแนะน าในการใช้ชีวิต      
1.8 การให้ข้อมูลแหล่งงานเต็มเวลา นอกเวลา      
2 ด้ำนกำรให้บริกำรทั่วไป      

2.1 การมีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษา      
2.2 การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่นิสิตนักศึกษา      
2.3 การให้บริการด้านระบบงาน เช่น งานทะเบียน งานคลัง      
2.4 การให้บริการด้านสุขภาพ สุขอนามัย      
2.5 การบริการศูนย์อาหารที่มีคณุภาพในราคาที่เหมาะสม      
3 ด้ำนกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ      

3.1 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา      
3.2 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา      
3.3 ระบบการลงทะเบียนและประมวลผลมีประสิทธิภาพ      
3.4 การให้บริการระบบอินเตอรเ์น็ตในมหาวิทยาลยั      
3.5 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสบืค้นมีประสิทธิภาพ      
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม   

เพศ    (1) ชาย   (2) หญิง 

ระดับที่ก ำลังศึกษำ   (1) ปริญญาตรี  (2) ปริญญาโท- เอก 

ชั้นปี    (1) ปี 1   (2) ปี 2   (3) ปี 3 

 (4) ปี 4   (5) ปี 5   (6) ปี 5 
ขึ้นไป 

ภำค    (1) ภาคปกติ   (2) ภาคนอกเวลาราชการ 

คณะที่ก ำลังศึกษำ        (1) คณะเกษตรและชีวภาพ (2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
                               (3) คณะวิทยาการจัดการ    (4) คณะวิทยาศาสตร์ 
                             (5) คณะศึกษาศาสตร์  (6) วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
                            (7) บัณฑิตวิทยาลัย   (8) ศูนย์การศึกษา มจษ. - ชัยนาท    

สำขำวิชำที่ก ำลังศึกษำ    ................................................................................ ............................... (โปรดระบุ) 
 

ตอนที่ 3  ปัญหำ และข้อเสนอแนะในกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
  

คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม 
ขอขอบคุณท่ำนที่ให้ข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ 
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แบบสอบถำมบุคลำกร  
ประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 

 
ค ำชี้แจง   1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม  
                 จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามฉบบันี้อยา่งตรงไปตรงมา ข้อมูลที่ไม่ตรงกบัควำมเป็นจริง 
                 จะไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
             2.  ให้ท่านพิจารณาข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพความเป็นจรงิหรือการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
                  ตามรายการในแตล่ะข้อต่อไปนี้ แล้วตอบโดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนนดังต่อไปนี ้
 ระดับคะแนน  1 หมายถึง รายการนั้นมีความเป็นจริง หรือ ท่านมีความพึงพอใจ น้อยที่สุด  
 ระดับคะแนน  2 หมายถึง รายการนั้นมีความเป็นจริง หรือ ท่านมีความพึงพอใจ น้อย 
 ระดับคะแนน  3 หมายถึง รายการนั้นมีความเป็นจริง หรือ ท่านมีความพึงพอใจ ปำนกลำง  
 ระดับคะแนน  4 หมายถึง รายการนั้นมีความเป็นจริง หรือ ท่านมีความพึงพอใจ มำก 
 ระดับคะแนน  5 หมายถึง รายการนั้นมีความเป็นจริง หรือ ท่านมีความพึงพอใจ มำกที่สุด 

3.  บุคลากรผูต้อบแบบสอบถาม คือ บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษมทุกประเภท ท่ีปฏิบตัิงานในรอบการ
ประเมิน (ตลุาคม 2559 - กันยายน 2560) 

 
ตอนที่ 1 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 
 

ข้อ รำยกำร 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1 ด้ำนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และภำพลักษณ์กำรบริหำรงำน      

1.1 มีการด าเนินงานตามจุดเน้น จดุเดน่ของมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด      
1.2 มีรูปแบบการด าเนินงานตามเอกลกัษณ์ “ผลติครูและบณัฑิตนักปฏบิัติ เป็นแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิต

ส าหรับทุกคน” ที่ชัดเจน 
     

1.3 ผลการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ “ผลิตครูและบณัฑิตนักปฏิบัติ เปน็แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุก
คน” ส่งผลให้เห็นถึงความเช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

     

1.4 หลักสตูรสามารถสร้างบัณฑติให้มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์บณัฑติ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสตัย์ อดทน 
มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลย”ี 

     

1.5 กระบวนการจดัการการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑติให้มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑติ 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสตัย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” 

     

1.6 โครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้บัณฑิตมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์บณัฑิต “บัณฑิต
นักปฏิบัติ ซื่อสตัย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลย”ี 

     

1.7 สื่อและอุปกรณ์การสอน อุปกรณก์ารศึกษา ที่บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์ สามารถส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามทิศทางของมหาวิทยาลยั 
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ข้อ รำยกำร 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
2 ด้ำนกระบวนกำรท ำงำนและกำรบริหำรงำน      

2.1 งานท่ีได้รับมอบหมายเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ      
2.2 งานท่ีปฏิบัติส่งเสริมให้ใช้ความคดิริเริม่สรา้งสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อการพฒันางานในอนาคต      
2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมลู ข่าวสาร และความรู้ที่จ าเป็นอย่างสม่ าเสมอ      
2.4 ส่งเสริมให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย      
2.5 ส่งเสริมให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และการจัดท าแผนปฏิบตัิต่างๆ      
2.6 ผู้บริหารมีหลักการ มีวิธีการลดและแก้ความขัดแย้งในองค์กรอย่างเหมาะสม เป็นธรรม      
2.7 ผู้บริหารมีความสามารถในการน าองค์กรให้บรรลุตามวสิัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย      
2.8 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย      
2.9 มีการถ่ายทอดนโยบายสู่บุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม      
3 ด้ำนกำยภำพและสิ่งสนับสนนุกำรท ำงำน      

3.1 สภาพแวดล้อมในการท างานมคีวามเหมาะสม เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภัย ไม่มีเสียง
รบกวน ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไมม่ีฝุ่นละอองรบกวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

     

3.2 วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีความทันสมัย เหมาะสม และเพยีงพอ      
3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานมีความทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ      
3.4 พื้นที่ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม เพยีงพอ และสะดวกในการปฏิบัติงาน      
3.5 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยัมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม รม่รื่น สะอาด และตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์      
3.6 บรรยากาศในภาพรวมของมหาวิทยาลัยท าให้ท่านปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข      

3.7 ข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สามารถน ามาใช้ในการปฏบิัติงานตามพันธกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

3.8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เวบไซต์ เวปเมลล์ ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ หรือ MIS เป็นต้น 
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

     

3.9 การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุม มีประสิทธิภาพ      

4 การบริหารทรัพยากรบุคคล      
4.1 มีการปฐมนเิทศ เพ่ือช้ีแจงขอบเขตการปฏิบตัิงาน ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างชัดเจน      
4.2 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างาน      
4.3 สวัสดิการด้านสุขภาพมีความเหมาะสม      
4.4 มีการจัดกจิกรรมสร้างขวัญ ก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร      
4.5 มีการจัดกจิกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และระหว่างบุคลากรด้วยกัน       
4.6 การประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบตังิานมีความเหมาะสม และยุติธรรม      
4.7 มหาวิทยาลยัมีแนวทางการดูแลบคุลากรที่เกษียณอายรุาชการอย่างเหมาะสม      
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม  (ใช้เพื่อการติดตามแบบสอบถาม จะไม่มีการน าข้อมลูรายบคุคลไปเผยแพร่) 
 

เพศ   (1) ชาย    (2) หญิง 
 

สถำนภำพ   (1) ข้าราชการ    (2) พนักงานราชการ  
   (3) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  (4) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
         (5) ลูกจ้างประจ า    (6) ลูกจ้างช่ัวคราว   

 (6) อื่นๆ ....................... 
 

อำยุงำน   (1) น้อยกว่า 1 ป ี    (2) 1 - 5 ปี 
         (3) 6 - 10 ปี    (4) 11 - 15 ปี 
         (5) 16 - 20 ปี    (6) มากกว่า 20 ปีข้ึนไป 
หน่วยงำนที่สังกัด 
   (1) คณะเกษตรและชีวภาพ  (2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
         (3) คณะวิทยาการจัดการ  (4) คณะวิทยาศาสตร์  
      (5) คณะศึกษาศาสตร ์  (6) วิทยาลัยการแพทย์ทางเลอืก 
     (7) บัณฑิตวิทยาลัย   (8) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม-ชัยนาท 

 (9) ส านักงานอธิการบดี  (10) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 (11) ส านักวิทยบริการฯ  (12) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 (13) ส านักส่งเสริมวิชาการฯ  (14) หน่วยงานอ่ืนๆ................................................................. 

ตอนที่ 3  ปัญหำ และข้อเสนอแนะในกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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ขอขอบคุณท่ำนที่ให้ข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ 
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ภำคผนวก ค 
ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ประจ าปี 2560 
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ภำพกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
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นำยวืเชียร  เกตุสิงห์ 
ประธานกรรมการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
นำยวิชิต  พิพัทธกุศลกุล  

รองประธานกรรมการ 

นำยดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย      รศ.เทื้อน  ทองแก้ว        ผศ.สมหมำย  จันทร์เรือง 
        กรรมการ              กรรมการ     กรรมการ 
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คณะผู้จัดท ำ 
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 1. นายวิเชียร   เกตุสิงห์ ประธานกรรมการ 
 2. นายวิชิต   พิพัทธกุศลกุล กรรมการ 
 3. นายดุสิต   เขมะศักดิ์ชัย กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์เทื้อน   ทองแก้ว กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   จันทร์เรือง กรรมการ 
 6. ผู้อ านวยการกองกลาง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เลขานุการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นายชวินทร์   หลานดินทองดี ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประชุม 
 10. นางสาวรัตนา   เกล็ดพรม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประชุม 
 
คณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 1. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานอนุกรรมการ 
 2. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน อนุกรรมการ 
 3. นายฐิติวัจน์   ทองแก้ว เลขานุการอนุกรรมการ 
 4. นางสาวภัทราพร   กิจชัยนุกูล ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ 
 5. นางสาวรุ่งรัตน์   ดวงสร้อยทอง ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ 
 6. นางสาวแววตา   พันธุ์งาม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการฝ่ายการประชุม 
   
 

เผยแพร่โดย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ชั้น 8 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร. 0-2942-5800, 0-2942-6800 ต่อ 7055 - 7059, 7080 – 7083 
โทรสาร 0-2541-7588 

http://web.chandra.ac.th/sapha 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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