
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วนัพฤหสับดที ี ่27 สงิหาคม 2558

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยั

รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ



กรอบแนวคดิในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน

ของมหาวทิยาลยั และหนว่ยงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์ประกอบในการตดิตาม ตรวจสอบ 

และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยั 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์ประกอบส่วนที ่1 การบรหิารงาน ประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลการบรหิารงาน  

(ค่านํ้าหนกัร้อยละ 35)

องค์ประกอบส่วนที ่2 ผลการปฏบิตังิาน       

ตามพนัธกจิ

(ค่านํ้าหนกัร้อยละ 35)

องค์ประกอบส่วนที ่3 คุณภาพการบรหิารงาน  

และคุณลกัษณะของผูบ้รหิาร

(ค่านํ้าหนกัร้อยละ 15)

องค์ประกอบส่วนที ่4 การพฒันา ปรบัปรุง แก้ไข

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ              

จากผลการประเมนิในปีท ีผ่า่นมา

(ค่านํ้าหนกัร้อยละ 15)



หลกัการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ยดึแนวทางการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงานตามมาตรา 49 และ 50          
แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 และขอ้เสนอแนะจากสภามหาวทิยาลยั

2. ไม่ซํ้าซ้อนกบัการประเมนิท ีม่หาวทิยาลยัต้องดาํเนนิการอยู่แลว้ พยายามใชผ้ลการประเมนิท ีม่ ี
อยู่ใหม้ากทีสุ่ด เพ ือ่ไม่เป็นภาระแก่มหาวทิยาลยัมากจนเกนิไป

3. ถอืความง่าย สะดวก รวดเรว็ แต่ไหไ้ด้ขอ้มูลทีต่รงตามวตัถุประสงค์การประเมนิ และมคีวาม
น่าเช ือ่ถอืได้ โดยใชต้วับ่งช ีท้ ีส่าํคญัจรงิ ๆ และมจีาํนวนไม่มาก

4. คาํนงึถงึประโยชน์ท ีจ่ะได้จากการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยั ใน
การพฒันาการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารทุกระดบั ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลสูงข ึน้

5. ใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 2 คร ัง้ คอื หลงั 2 ไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ และเม ือ่ส ิน้ปีงบประมาณ



ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ

1. มหาวทิยาลยัมกีารประชุมเพ ือ่ใหทุ้กหน่วยงานได้มสี่วนร่วมในการจดัสรรงบประมาณ มกีาร

ตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณผา่นระบบบรหิารงบประมาณ 3D อย่างไรกต็ามในการจดัสรร
งบประมาณน ัน้พบว่า หน่วยงานสนบัสนุนบางหน่วยงานได้รบังบประมาณค่อนขา้งนอ้ย มผีลให้

ไม่สามารถดาํเนนิงานตามพนัธกจิของหน่วยงานได้

2. ในภาพรวมมหาวทิยาลยัมปีระสทิธภิาพในการเบกิจา่ยงบประมาณทุกประเภทได้ค่อนขา้งสูง

(ร้อยละ 91.35) แต่เม ือ่พจิารณาการเบกิจ่ายงบประมาณเงนิรายได้เม ือ่ส ิ้นปีงบประมาณ 

พบว่า มปีระสทิธภิาพในการเบกิจ่ายงบประมาณได้ค่อนขา้งตํ่า (ร้อยละ 78.30) ซึง่ควรม ี

การกาํกบัดูแลการเบกิจา่ยงบประมาณใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ทีก่าํหนด

คณะกรรมการมขีอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ เพ ือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรุง แกไ้ข และ
พฒันามหาวทิยาลยัในปีงบประมาณต่อไปดงัน ี้



ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ (ต่อ)

3. มหาวทิยาลยัยงัมปีญัหาด้านประสทิธผิลการเบกิจ่ายงบประมาณอยู่บา้ง ควรมกีารเร่งรดั   
การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่าํหนด ซึง่พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 น ี ้  
มหีน่วยงานทีส่ามารถเบกิจา่ยงบประมาณ ณ สิน้ไตรมาส 2 ได้ตามเกณฑ์ทีก่าํหนดคอืร้อยละ 
46 ได้เพยีง 3 หน่วยงานจาก 16 หน่วยงาน  และมหีน่วยงานถงึ 5 หน่วยงาน ทีเ่บกิจ่าย
งบประมาณได้ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของเกณฑ์ทีก่าํหนด  

4. มหาวทิยาลยัมคีวามสาํเรจ็ของการปฏบิตังิานตามแผนงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2557  
ค่อนขา้งด ีแต่สาํหรบัการดาํเนนิงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์น ัน้ยงัมบีางประเดน็ยุทธศาสตร์   
ทีม่ตีวัช ี้วดัท ีไ่ม่บรรลุเป้าหมายค่อนข้างมาก เช่น ตวัช ี้วดัตามประเดน็ยุทธศาสตร์ท ี ่2 , 5 
และ 9 เป็นต้น  มหาวทิยาลยัจงึควรมมีาตรการกาํกบัดูแลยุทธศาสตร์ท ีม่ปีญัหาดงักลา่ว



ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ (ต่อ)

5. มหาวทิยาลยัมโีครงการครูพนัธุ์บงึท ีเ่ป็นต้นแบบของการผลติครู ซึง่ได้รบัความสนใจจาก
ผูเ้รยีนและส ือ่มวลชน มหาวทิยาลยัเองกม็นีโยบายทีจ่ะพฒันาโครงการครูพนัธุ์บงึให้เป็นอตัลกัษณ์
ของท ัง้มหาวทิยาลยั จงึควรมนีโยบายทีช่ดัเจนในการส่งเสรมิและขยายผลโครงการน ีไ้ปยงัคณะอืน่ๆ 

6. ควรมกีารส่งเสรมิและสนบัสนุนคณะบางคณะทีม่ผีลการประเมนิคุณภาพด้านการวจิยัค่อนขา้งตํ่า
ใหม้ผีลงานวชิาการทีไ่ด้รบัการรบัรองคุณภาพเพ ิม่มากข ึน้

7. ผู้บริหารของมหาวิทยาลยัมคีุณลกัษณะที่เ ด่นร่วมกนั คือ มคีวามรบัผดิชอบต่อผล   
การปฏบิตังิานทีเ่กดิข ึ้น มคีวามซือ่สตัย์ สุจรติ เป็นธรรม โปร่งใส ซึง่เป็นพ ืน้ฐานสาํคญัในการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล คุณลกัษณะทีค่วรมกีารพฒันาเพ ิม่เตมิ คอื การบรหิารทมีงาน 
ความสามารถในการพูดโน้มน้าวให้ผู้อ ืน่เหน็ด้วย ยอมรบั คล้อยตามอย่างมเีหตุผล และควร   
ใหค้วามสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพบุคลากร



สรุปผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยั และหน่วยงาน 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วยงาน

ผลการประเมนิตามองค์ประกอบ

รวม
คะแนนเต็ม    

5 คะแนน 
ระดับคณุภาพ

ส่วนที ่1        
กาบรหิารงาน 

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลการ

บรหิารงาน

ส่วนที ่2      
ผลการปฏบิตังิาน    

ตามพนัธกจิ

ส่วนที ่3
คุณภาพการบรหิารงาน  

และคุณลกัษณะของผูบ้รหิาร

ส่วนที ่4
การพฒันา ปรบัปรุง แก้ไข

ตามขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมการ         

จากผลการประเมนิ       

ในปีท ีผ่า่นมา

(ร้อยละ 35) (ร้อยละ 35) (ร้อยละ 15) (ร้อยละ 15) (ร้อยละ 100)   

มหาวิทยาลัย 31.97 33.31 13.17 12.13 90.58 4.52 ดมีาก

คณะครศุาสตร์ 29.50 32.03 12.33 12.13 85.99 4.29 ดี

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 30.65 32.18 13.53 12.13 88.49 4.42 ดี

คณะวิทยาการจัดการ 32.01 31.47 11.79 12.13 87.40 4.37 ดี

คณะมนษุยศาสตร์ฯ 29.70 33.80 11.64 12.13 87.27 4.36 ดี

วิทยาลัยมวยไทยฯ 30.76 32.41 11.16 12.13 86.46 4.32 ดี

บณัฑิตวิทยาลัย 29.27 34.34 11.64 12.13 87.38 4.36 ดี

สถาบนัวิจัยฯ 32.34 32.80 11.25 12.13 88.52 4.42 ดี

สาํนักส่งเสริมวิชาการฯ 32.01 32.62 11.34 12.13 88.10 4.40 ดี

สาํนักวิทยบริการฯ 31.95 33.25 12.60 12.13 89.93 4.49 ดี

สาํนักศิลปะฯ 35.00 34.09 12.09 12.13 93.31 4.66 ดมีาก

สาํนักงานอธิการบดี 33.71 32.87 12.06 12.13 90.77 4.53 ดมีาก

หมายเหต ุ:  คะแนน 4.51-5.00 = ดมีาก , 3.51–4.50 = ด ี, 2.5–3.50 = พอใช ้, 1.51–2.50 = ต้องปรบัปรุง   

               และ 0.00-1.50 = ต้องปรบัปรุงเร่งด่วน


