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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังสิ้น 16 หน่วยงาน  
เพ่ือวิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ให้เห็นภาพรวม
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการ
อ้างอิง สําหรับการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของมหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล 
การดําเนินงาน ฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อไป 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
มกราคม 2565 
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ส่วนท่ี 1 สรุปผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564 
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ส่วนท่ี 2 สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ใน พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 (1  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังสิ้น 
16 หน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญดังนี้ 
 
 1.  สรุปผลการปฏิบัติงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564 
 ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิ บัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 24 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จํานวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 และไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 37.50 โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน มีตัวชี้วัดจํานวน 8 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุ
เป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 75 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู มีตัวชี้วัดจํานวน 3 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุ
เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.66 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
33.34 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีตัวชี้วัดจํานวน 6 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดท้ัง  
6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีตัวชี้วัดจํานวน 7 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 
 2.  สรุปผลการปฏิ บัติงานตามตัวช้ี วัดความสําเร็จท่ี กําหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 (1  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 25 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จํานวน 
15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.00 และไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  1. โครงการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีตัวชี้วัดจํานวน 1 ตัวชี้วัด พบว่า ไม่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 



ข 
 

  2. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  มีตัวชี้วัดจํานวน 6 
ตัวชี้วัดแบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.34 และตัวชี้วัดไม่บรรลุ
เป้าหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.66 
  3. โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  มีตัวชี้วัดจํานวน 2 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดท้ัง 2 ตัว บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 
  4. ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีตัวชี้วัดจํานวน 8 ตัวชี้วัดแบ่งเป็นตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.50 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 
  5. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดจํานวน 8 ตัวชี้วัดแบ่งเป็น
ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย  จํานวน 2 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25 
 
ปัญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการ  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทําให้การ
จัดโครงการบางโครงการ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ โดยเฉพาะกิจกรรม
ฝึกอบรมประชุม สัมมนา รวมถึงการลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําข้อมูลและสัมภาษณ์ ซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สาธารณสุขท่ีภาครัฐกําหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
 



 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทํารายงานผลการปฏิบั ติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังสิ้น 16 
หน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ 
โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญดังนี้ 
 
ส่วนท่ี  1  สรุปผลการปฏิบัติงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564 
 
 ตามท่ี กองนโยบายและแผนได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยรวบรวมรายงานผลการปฏิบั ติงาน  
แต่ละตัวชี้วัด รวมท้ังสิ้น 24 ตัวชี้วัด ของคณะและหน่วยงาน เพ่ือสังเคราะห์เป็นผลการดําเนินงานภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัด จําแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวน ผลการปฏิบัติงานตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวม จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 8 2 25.00 6 75.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 3 2 66.66 1 33.34 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 6 6 100.00 - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 7 5 71.43 2 28.57 

รวม 24 15 62.50 9 37.50 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

  

 จากตารางท่ี  1 พบว่าตัวชี้ วัดตามแผนปฏิ บั ติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 24 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จํานวน 14 ตัวชี้วัด คิดเป็น 
ร้อยละ 58.34 และ ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 41.66 โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน มีตัวชี้วัดจํานวน 8 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 



 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู มีตัวชี้วัดจํานวน 3 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุ
เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.66 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
33.34 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีตัวชี้วัดจํานวน 6 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดท้ัง  
6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีตัวชี้วัดจํานวน 7 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุ
เป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 28.57 
 

ตารางท่ี  2  สรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามตัวชี้วัด 
 จากการสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดภาพรวมข้างต้นนั้น เพ่ือให้เห็นผลการปฏิบัติงานในแต่
ละตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการปฏิบัติงานแต่ละตัวชี้วัด  รวมท้ังสิ้น 24 ตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน     
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 
จํานวนฐานข้อมูลของพ้ืนท่ีบริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพ
ปัญหา และความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน) เพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี
ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

 
ฐานข้อมูล 

กทม. 
ชัยนาท 

 
2 

 (กทม.= 1, 
จ.ชัยนาท = 1) 

 
0 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2  
จํานวนหมู่บ้าน/โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ
อันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

 
หมู่บ้าน/
โรงเรียน 

 
50  

(30 /20) 

 
22 

(หมู่บ้าน=11, 
โรงเรียน=11) 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3  
จํานวนภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ท่ีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ 

 
เครือข่าย 

 
40 

 (กทม.= 20, 
จ.ชัยนาท = 20) 

 
22 

(กทม.= 13, 
จ.ชัยนาท = 9) 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4  
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเก่ียวกับการน้อมนําพระรา
โชบาย ด้านการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทย
ท่ีพึงประสงค์ท้ัง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการ
ของมหาวิทยาลัย 

 
คน 

 
2,000 

 
3,159 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.5  
อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของจํานวนประชากร
โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพ้ืนท่ีบริการ
ของมหาวิทยาลัย 
 

 
ร้อยละ 

 
70 

 
83.34 

 
� 



 

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.6  
ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน
เพ่ิมข้ึน 
 

 
ร้อยละ 

 
40 

 (กทม.= 20, 
จ.ชัยนาท = 20) 

 
0 

 
� 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.7  
อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนท่ีการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 

 
ร้อยละ 

 
40 
 

 
37.56 

 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.8  
มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตสํานึกรักษ์ท้องถ่ิน 

 
แหล่ง 

 
4 

 (กทม.= 2, 
จ.ชัยนาท = 2) 

 
2 

(กทม.= 0, 
จ.ชัยนาท = 2) 

 
� 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู     
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1  
จํานวนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และ
กระบวนการผลิตครู เพ่ือให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมี 
อัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
พร้อมด้วยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 

 
หลักสตูร/ 

กระบวนการ 

 
1 

 
0 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2  
ร้อยละครูของครูท่ีมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปี
การศึกษา 

 
ร้อยละ 

 
50 

 
63.56 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3  
ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยท่ีสอบบรรจุ
ผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ภายในเวลา 1 ปี 

 
ร้อยละ 

 
80 

 
81.19 

 
� 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา     

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1  
จํานวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่
ในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ิน
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

 
หลักสูตร 

 
5 

 
28 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  
ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

 
ผลงาน 

 
100 

 
109 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3  
ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี

 
ร้อยละ 

 
10 

 
71.16 

 
� 



 

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.4  
ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 

 
ระดับ 

 
50 

 
64.08 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.5  
อัตราการได้งานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระ
ท้ังตามภูมิลําเนา และนอกภูมิลําเนาของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปี 

 
ร้อยละ 

 
80 

 
91.79 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.6  
ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

 
ระดับ 

(ร้อยละ) 

 
4.30 
(86) 

 
4.50 
(90) 

 
� 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ     
ตัวช้ีวัดท่ี 4.1  
จํานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

 
คน 

 
50 

 
47 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2  
อัตราส่วนจํานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ท่ี
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจํานวนผลงานดังกล่าวท่ีถูก
นําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ร้อยละ 

 
20 

 
47.78 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.3  
จํานวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตาม 
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

 
ฐานข้อมูล 

 
10 

 
33 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.4  
ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
บริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 

 
ร้อยละ 

 
90 

 
93.90 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.5  
จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ 

 
เครือข่าย 

 
40 

 
31 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.6 
มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างน้อย 5 ระบบ 

 
ระบบ 

 
5 

 
6 

 
� 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.7  
ผลสํารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/
ผู้รับบริการท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย 

 
ระดับ 

 
4.00 

 
4.45 

 
� 
 

 



 

ส่วนท่ี  2  สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ใน พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 (1  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

 ตามท่ี กองนโยบายและแผนได้ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยรวบรวมรายงานผลการดําเนินงาน แต่ละตัวชี้วัดรวม 25 ตัวชี้วัด  
ของคณะและหน่วยงาน เพ่ือสังเคราะห์เป็นผลการดําเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย สามารถสรุปผลได้
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  3  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวม จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 
 

ท่ี ผลผลิต/ โครงการ 
จํานวน ผลการปฏิบัติงานตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวม จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1 - - 1 100.00 

2 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถ่ิน 

6 2 33.34 4 66.66 

3 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 2 100.00 - - 

4 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 8 5 62.50 3 37.50 
5 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
8 6 75.00 2 25.00 

    25 15 60.00 10 40.00 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่าผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 25 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดบรรลุ
เป้าหมาย จํานวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.00 และไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
40.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. โครงการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต  
มีตัวชี้วัดจํานวน 1 ตัวชี้วัด พบว่า ไม่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  มีตัวชี้วัดจํานวน 6 ตัวชี้วัด
แบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.34 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 
4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.66 
  3. โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  มีตัวชี้วัดจํานวน 2 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดท้ัง 2 ตัว บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 



 

  4. ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีตัวชี้วัดจํานวน 8 ตัวชี้วัดแบ่งเป็นตัวชี้วัดบรรลุ
เป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.50 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 
  5. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดจํานวน 8 ตัวชี้วัดแบ่งเป็นตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย  จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 25 
 
ตารางท่ี  4  สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 จากการสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมข้างต้นนั้น เพ่ือให้เห็นผลการดําเนินงานท่ี
ชัดเจนในแต่ละตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการดําเนินงานแต่ละตัวชี้วัดรวม 25 ตัวชี้วัด ดําเนินงานในปี 2564 ได้
ดังนี้ 
 

  แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด 

แผน
ตัวชี้วัด
(ท้ังปี) 

ผล
ตัวชี้วัด
สะสม 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 

1. 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

        

  ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :         

1.1  
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
(งบดําเนินการ) 

ล้านบาท 297.9715 296.6124  ����    

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน  

2. 
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

        

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :         

2.1 จํานวนผลติภณัฑ์ชุมชนในพ้ืนท่ีไดร้ับการพัฒนาและยกระดับ ผลิตภณัฑ์ 5 4 ����    

2.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ คน 3,000 3,250 � 
2.3 จํานวนชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ชุมชน 30 22 ����    

2.4 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเก่ียวกับการน้อมนําพระราโชบาย
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งคุณลักษณะคนไทยท่ีพึง
ประสงค์ท้ัง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั ไมต่่ํากว่า 

คน 1,000 3,159 

� 

 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :       

 

2.5 รายได้ของชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 10  ���� 

2.6 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 80  72.10  ����    



 

  แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด 

แผน
ตัวชี้วัด
(ท้ังปี) 

ผล
ตัวชี้วัด
สะสม 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :         

 3.1 จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 267 271 � 
  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :         

 3.2 ค่าใช้จ่ายท่ีผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการท่ีได้รบั
การสนับสนุน 

ร้อยละ 100 100 � 

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

4. ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์         

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :         

 4.1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา คน 1,371 1,282 ����    

 4.2 จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่ คน 3,875 1,542 ����    

 4.3 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 6,641 6,496 ����    

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :         

 4.4 
ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากเรียนจบ 

ร้อยละ 80  89.48  � 

 4.5 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100  100  � 

 4.6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 85  100  � 
  ตัวชี้วัดเชิงเวลา :         

 4.7 
ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 90  90  � 

  ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :         

 4.8 
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
(งบดําเนินการ) 

ล้านบาท 11.6348  11.7863  � 

5. ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :         

5.1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา คน 493 411 ����    

5.2 จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่ คน 825 704 ����    

5.3 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 2,148 2,406 � 



 

  แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด 

แผน
ตัวชี้วัด
(ท้ังปี) 

ผล
ตัวชี้วัด
สะสม 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :         

5.4 
ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจบ 

ร้อยละ 80  91.36  � 

5.5 ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100  100  � 

5.6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 85  85  � 

 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :         

5.7 
ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 90  90  � 

 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :         

5.8 
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
(งบดําเนินการ) 

ล้านบาท 10.4479 13.3503 � 

 
ปัญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการ  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทําให้การจัด
โครงการบางโครงการ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ โดยเฉพาะกิจกรรม
ฝึกอบรมประชุม สัมมนา รวมถึงการลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําข้อมูลและสัมภาษณ์ ซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สาธารณสุขท่ีภาครัฐกําหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
 
 


