
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ณ ส้ินไตรมาส 2
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประชุมสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 5/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั ชั้น 8 อาคารส านักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม





งบประมาณแผ่นดิน

ใช้ไป 
300,583,594.74 บ.

เป้าหมาย 
52.29 %

49.43 %

งบประมาณเงินรายได้

เป้าหมาย 
52.29 %

ภาพรวมงบประมาณ มจษ.

เป้าหมาย 
52.29 %

จัดสรร 793,681,300 บ. จัดสรร 608,054,700 บ. จัดสรร 185,626,600 บ.

ใช้ไป 
367,837,486.46 บ.

ใช้ไป 
67,253,891.72 บ.

46.35 % 36.23 %

ต ่ากว่าเป้าหมาย 5.94 % ต ่ากว่าเป้าหมาย 2.86 % ต ่ากว่าเป้าหมาย 16.06 %



ใช้ไป 
235,486,157.96 บ.

ใช้ไป 
66,535,743.22 บ.

ภาพรวมงบประมาณ มจษ.

เป้าหมาย 
55.00 %

งบประมาณแผ่นดิน

ใช้ไป 
168,950,414.74 บ.

เป้าหมาย 
55.00 %

44.24 %

งบประมาณเงินรายได้

เป้าหมาย 
55.00 %

41.62 % 36.17 %

จัดสรร 565,811,749 บ. จัดสรร 381,874,500 บ. จัดสรร 183,937,249 บ.

ต ่ากว่าเป้าหมาย 13.38 % ต ่ากว่าเป้าหมาย 10.76 % ต ่ากว่าเป้าหมาย 18.83 %



ใช้ไป 
132,351,328.50 บ.

ใช้ไป 
718,148.50 บ.

ภาพรวมงบประมาณ มจษ.

เป้าหมาย 
43.11 %

งบประมาณแผ่นดิน

ใช้ไป 
131,633,180 บ.

เป้าหมาย 
43.11 %

58.20 %

งบประมาณเงินรายได้

เป้าหมาย 
43.11 %

58.08 % 42.51 %

จัดสรร 227,869,551 บ. จัดสรร 226,180,200 บ. จัดสรร 1,689,351 บ.

สูงกว่าเป้าหมาย 14.97 % สูงกว่าเป้าหมาย 15.09 % ต ่ากว่าเป้าหมาย 0.06 %



สาเหตุที่ผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ า ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย ดังนี้ 

1. เนื่องจากมีโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วแต่อยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2. มีโครงการที่ได้รับอนุมัติในชว่งปลายไตรมาสที่ 2 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ทันตามแผนที่วางไว้ 

3. เนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดซื้อ จัดจา้ง ท าให้มีการแก้ไขเอกสารการเบิกจา่ย
งบประมาณ 

4. โครงการที่จะด าเนินการในไตรมาสที่ 2 มีจ านวนมาก และมีกลุ่มเปา้หมายเดียวกัน ท าให้ไม่สามารถจัด
กจิกรรมได้ จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเป็นไตรมาสที่ 3 

5. งบอุดหนุนทุนการวิจัยท่ีไมส่ามารถเบิกจ่ายได้ทัน เนื่องจากนักวิจัยส่งรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ไม่
ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 



1. จากการติดตามลงพื้นท่ีภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัย พบว่า มีการด าเนินโครงการและกจิกรรม 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด แต่การเบิกจา่ยงบประมาณใชร้ะยะเวลานานท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ให้หน่วยงานเรง่รัดด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

2. งบอุดหนุนทุนการวิจัยท่ีไมส่ามารถด าเนินการได้เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนดนั้น ทางสถาบันวจิัย
และพัฒนาอยูร่ะหว่างการแก้ไขปัญหา





 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน  

(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงาน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562  

รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
  
 ตามที่  มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                  
พ.ศ. 2562  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่                          
20 กันยายน 2561  ซึ่ งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                            
พ.ศ. 2561 – 2565  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 18 เป้าประสงค์  20 ตัวชี้วัด และ 29 กลยุทธ์                     
มีโครงการรวมทั้งสิ้น 302 โครงการ    

กองนโยบายและแผนได้ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  พบว่า               
มีตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายจ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.00 และมีตัวชี้วัดที่                 
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.00 จากตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด                          
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม            

พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
ตัวชี้วัด
รวม 

ตัวชี้วัดที่บรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การผลติและพัฒนาศักยภาพบณัฑิตทีส่อดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
3 1 33.33 2 66.67 

2. การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง และการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  

3 1 33.33 2 66.67 

3. การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง            
“ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

4 1 25.00 3 75.00 

4. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง  

3 - 0.00 3 100 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการตามหลัก                 
ธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

7 - 0.00 7 100 

รวม 20 3 15.00 17 85.00 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) จ าแนกตามตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ปัญหา อุปสรรค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลก  
                 ศตวรรษที่ 21 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษมในด้านทักษะในศตวรรษที่ 21  
และคณุลักษณะบณัฑิตจันทรเกษม 

ร้อยละ 81 23.10  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยกองพัฒนานักศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละการได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปีของผู้ส าเรจ็การศึกษา ร้อยละ 81 35.32  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยกองพัฒนานักศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จ านวนผลงานของบัณฑิต นักศึกษา ที่ได้รับการยกย่อง  
เชิดชูเกียรติ   ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับสากล  
ด้านคุณธรรม วิชาการ วิชาชีพตามอัตลักษณ์บัณฑิตจันทรเกษม 

ผลงาน 11 23   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพ 
                   การศึกษา 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ร้อยละของผลงานการวิจยั งานสรา้งสรรค์ และนวัตกรรม 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคณุภาพ
การศึกษาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ร้อยละ 21 11.89  หน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ร้อยละของการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อจ านวนงานวิจัยตามแผน 

ร้อยละ 11 9.55  หน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้น            
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง  และการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่บูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อจ านวน
งานวิจัยตามแผน 

ร้อยละ 11 48.00   
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ปัญหา อุปสรรค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพ 
                   การศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับการพัฒนาอยา่ง
เป็นรูปธรรมต่อจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผน 

ร้อยละ 76 N/A  หน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ร้อยละของท้องถิ่น ชุมชนเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อจ านวนท้องถิ่น ชุมชนเมืองตามแผน 

ร้อยละ 71 39.17  หน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัต่อจ านวนโครงการตามแผน 

ร้อยละ 91 32.29  หน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.4 จ านวนแหล่งเรยีนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง  
การยกระดับคณุภาพการศึกษาและศาสตร์พระราชาของ
มหาวิทยาลยัที่สามารถจัดกจิกรรมบริการวิชาการอย่างมีคณุภาพ 

แหล่ง
เรียนรู ้

2 5   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง  
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการอนุรกัษ์ ส่งเสรมิ สืบสาน เผยแพร่  

ความเป็นไทย และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ชุมชนเมืองต่อจ านวนตามแผน 

ร้อยละ 81 62.50  หน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ร้อยละโครงการที่เพิ่มมลูค่าจากทนุทางวัฒนธรรมและ 
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมตอ่จ านวนโครงการตามแผน 

ร้อยละ 51 28.60  หน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรม 
ต่อจ านวนโครงการตามแผน 

ร้อยละ 51 31.25  หน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ผลการประเมินคณุธรรม และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
คะแนน 84 N/A  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยส านักประกันคณุภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ผลการประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ 
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

คะแนน 4.20 3.95  ผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
หน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561  
รอบ 6 เดือน จากส านักประกันคณุภาพการศึกษา  
ผ่านความเห็นชอบจาก กบม.ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2562  
เมื่อวันท่ี 26 ก.พ. 2562 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ปัญหา อุปสรรค 

ตัวช้ีวัดที่ 5.3 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองค์กรที่ยอมรับ 
(Webometrics) 

อันดับ 9 11  ที่มา :  https://www.scholarship.in.th/webometrics-ranking-
of-world-universities/ 

ตัวช้ีวัดที่ 5.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 71 N/A  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 5.5 ร้อยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 91 57.78  หน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 5.6 ร้อยละของรายได้จากสิทธิประโยชน์และรายได้อื่นท่ีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 (-71.26)  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ค านวณจากรายได้ 6 ประเภทดังนี้ 
1. รายไดจ้ากการให้บริการ – สระว่ายน้ า  
2. รายไดจ้ากการให้บริการ – โรงพยาบาลสัตว ์
3. รายไดจ้ากการให้บริการ – โรงแรมจันทรเกษมปารค์ 
4. รายไดค้่าเช่าสถานท่ี 
5. รายไดด้อกเบี้ยรับ 
6. รายไดเ้บ็ดเตลด็  

ตัวช้ีวัดที่ 5.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบรหิารงาน
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 71 33.27  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยคณะอนุกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 100  
บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 15.00  
ไม่บรรลุเป้าหมาย 17 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 85.00  

 
 


