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และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน พ.ศ. 2562 

2. เปนการประเมินเพื่อสงเสริม พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก           

และสถาบัน 

3. เปนการประเมินลักษณะกัลยาณมิตร 

4. ไมประเมินซ้ําซอนกับการประเมินของ สมศ. ประกันคุณภาพภายใน และหนวยงานภายนอกอื่น 

แตจะใชผลการประเมินดังกลาว และผลการประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาดวย 

กรอบการประเมิน 

1. ชวงเวลาการประเมิน ตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 แลวรายงาน          

ใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทราบภายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย แบงออกเปน 6 สวนคือ 

  สวนที ่ 1.1 ผลการดํ าเนิ นงานของมหาวิ ทยาลั ยตามแผน ป ฏิ บั ติ ร าชก าร  

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดวยการศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ   

ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 4 จํานวนรวม 40 ตัวชี้วัด 

จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 13 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 

27 ตัวชี้วัด 

  สวนที่  1.2  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัด

การศึกษา การวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565       

โดยศึกษาจากผลการใชจายงบประมาณเทียบกับเปาหมาย และศึกษาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

 



 

2 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 สวนที ่ 1.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี แบงเปน 

(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี โดยใชแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) จํานวน 20 ขอคําถาม 2 กลุม คือ  

 ก. บุคลากรสายวิชาการ ไดแก ผูสอนและผูบริหาร  

 ข. บุคลากรสายสนับสนุน  

 โดยจําแนกเปน 3 ระดับ คือ 

    1. ผูบริหารระดับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 

   สํานัก/สถาบัน 

   2. ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ประธาน

   โปรแกรมวิชาสาขา หัวหนางาน 

    3. ผูสอนหรือผูปฏิบัติการอยางเดียว 

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ

กับมหาวิทยาลัย 4 กลุม คือ 

ก. อธิการบด ี

ข. บุคลากรในมหาวิทยาลัย ไดแก ผูแทนผูบริหารและผูแทนอาจารยใน         

สภามหาวิทยาลัย ตัวแทนขาราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/ พนักงาน

มหาวิทยาลัย/ ลูกจางมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  

ค. นักศึกษาระดับผูนํา ทั้งภาคปกติ/ กศ.พป. 

ง. บุคคลภายนอก ไดแก ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ตัวแทน

ผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือตัวแทน ผูแทนหนวยงาน

ภายนอกที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย ผูใชบัณฑิต ผูแทนองคกรทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา 

สวนที่ 1.4  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ศึกษาการ

ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย จากรายงานของหนวยงานหรือบุคคล

ที่รับผิดชอบ และสัมภาษณผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ  

 สวนที่ 1.5 การประเมินผลการดําเนินการพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษา... ศึกษาการ

ดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยจากรายงานของหนวยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และเลือก

สํารวจสถานที่จริง 2 ชุมชน / พื้นที่ และ 2 โรงเรียน ที่อยูทั้ง 2 จังหวัด (นครปฐม, สุพรรณบุรี) โดยมหาวิทยาลัย

เปนผูเลือกพื้นที่ / ชุมชน / โรงเรียน ที่เปนกรณีศึกษา 

สวนที ่ 1 .6   การประเมิ นผลการดํ าเนิ น งานการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา            

ของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ที่ ใหไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โดยศึกษาแผนปฏิบัติการจากรายงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ การใหสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งศึกษาผลของการพัฒนาตามแผนดังกลาว 

ตอนที่  2 ประเมินผลการดําเนินงานของคณะ แบงออกเปน 5 สวน คือ 

 สวนที ่ 2 .1  ประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของคณะตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวยการ 

ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ            

ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะดําเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1-4  และตัวชี้วัดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

คณะ จํานวนตัวชี้วัด รายละเอียด 

คณะครุศาสตร 21 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 9 

ตัวชี้ วัด , ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 12 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน  

คณ ะม นุ ษ ยศ าสต ร 

และสังคมศาสตร 

21 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 10 

ตัวชี้ วัด , ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 11 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

ค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร  

และเทคโนโลยี 

21 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 10 

ตัวชี้ วัด , ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 11 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

คณะวิทยาการจัดการ 16 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 7 

ตัวชี้ วัด , ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน  9 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

คณะพยาบาลศาสตร 17 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 8 

ตัวชี้ วัด , ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน  9 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 
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สวนที ่ 2.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ

การจัดการศึกษา การวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะไดรับจัดสรร 

สวนที ่ 2.3  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี แบงเปน 

(1) การประเมินคุณ ภาพการบริห ารงานของคณ บดี  โดยใช แบบประเมิ น 

(แบบสอบถาม) จํานวน 20 ขอคําถาม 2 กลุม คือ บุคลากรในคณะ ไดแก 

 ก.  บุคลากรสายวิชาการ ไดแก ผูสอน ผูบริหาร 

 ข. บุคลากรสายสนับสนุน 

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยการ  สัมภาษณบุคคลที่

เกี่ยวของ 3 กลุม คือ 

  ก. คณบดี 

ข. บุคลากรในคณะ ไดแก ตัวแทนผูบริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทน

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ค. ผูนํานักศึกษาในคณะ ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ 

(3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอการปฏิบัติงานของคณะ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)       

5 มาตราสวน ประเมิน 3 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน 7 ขอคําถาม ดานการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนานักศึกษา 5 ขอคําถาม และดานการบริหารทั่วไปของคณะ 5 ขอคําถาม และปลายเปดใหนักศึกษาเสนอ

สิ่งที่คณะควรปรับปรุงแกไข และพัฒนาอยางเรงดวน ใชกับนักศึกษาในคณะตั้งแตชั้นปที่ 2 ขึ้นไป 

 สวนที ่ 2.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ศึกษา

การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ จากรายงานของหนวยงานหรือบุคคลที่

รับผิดชอบ และสัมภาษณผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ   

 สวนที ่ 2.5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  ที่ใหไวในงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โดยศึกษาแผนปฏิบัติการและผลการปฏิบัติงานของคณะ 
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 ตอนที่  3   ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก และสถาบัน แบงออกเปน 5 สวน คือ 

   สวนที ่ 3.1 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก และสถาบัน ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดวยการ 

ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ           

ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานัก และสถาบันดําเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1- 4  และตัวชี้วัด                    

เพิ่มเติม ดังนี้ 

 

สํานัก/สถาบัน จํานวนตัวชี้วัด รายละเอียด 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

18 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 8 

ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 10 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 2 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

4 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 4 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

สํานักคอมพิวเตอร 6 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 3 

ตัวชี้ วัด, ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 3 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 17 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 7 

ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 10 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

สถาบันภาษา 5 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 2 

ตัวชี้ วัด, ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 3 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 
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สวนที ่  3.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ

การจัดการศึกษา การวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตามที่สํานัก และสถาบัน 

ไดรับจัดสรร 
สวนที ่ 3.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู อํ านวยการสํ านั ก          

และสถาบัน แบงเปน  

(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน โดย

การใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) จํานวน 20 ขอคําถาม 2 กลุม คือ 

 ก. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ข. บุคลากรผูบฏิบัติงานในสํานัก/สถาบันนั้น 

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน โดย

การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม คือ 

 ก. ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

 ข. บุคลากรในสํานัก/ สถาบัน ไดแก ผูแทนกรรมการของสํานัก/ สถาบัน 

ตัวแทนผูบริหารในสํานัก/ สถาบัน ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน

สํานัก/ สถาบัน  

 ค. ตัวแทนผูใชบริการของสํานัก/ สถาบัน (ขึ้นอยูกับขอบขายการใหบริการ

ของสํานัก/สถาบัน ซึ่งอาจเปนอาจารย บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก) 

(3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน โดยการ

สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ บุคคลที่เก่ียวของ 4 กลุม คือ 

  ก. อาจารย 

  ข. เจาหนาที่ 

  ค. นักศึกษา / บัณฑิตศึกษา 

  ง. บุคคลภายนอก 

  โดยนําคะแนนเฉลี่ยโดยรวม จากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ

ของแตละสํานักและสถาบัน ที่กองนโยบายและแผนดําเนินการอยูเปนปกติอยูแลวมาใช 

สวนที ่3.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ศึกษา

การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักและสถาบัน จากรายงานของหนวยงาน

หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และสัมภาษณผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ  

สวนที ่3.5 การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาสํานัก และสถาบัน ตามความเห็น  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาแผนปฏิบัติการ

และผลการปฏิบัติงานของสํานัก และสถาบัน ดังกลาว 

 



 

 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2565
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ปฏิทินการปฏิบัตงิานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั                                                                                 

คณะ สํานัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                                                                                                     

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                              

 

กิจกรรม 
มี.ค. 

2565 

เม.ย. 

2565 

พ.ค. 

2565 

มิ.ย. 

2565 

ก.ค. 

2565 

ส.ค. 

2565 

ก.ย. 

2565 

ต.ค. 

2565 

พ.ย.

2565 

ธ.ค. 

2565 

ม.ค. 

2566 

ก.พ. 

2566 

1. กําหนดแนวคิด กรอบการประเมินและกรอบเวลาการปฏิบัติงาน             

2. พัฒนาเครื่องมือการประเมิน             

3. จัดทําคูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ             
4. นําเสนอคูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ใหสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและแจงผูเกี่ยวของทราบ 
                                                                                                                                        

5. วางแผนดําเนินการเก็บขอมลู             

6. เก็บขอมูลการประเมิน             

7. สรุปผลขอมลูการประเมิน             

8. เขียนรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ             

9. จัดทํารูปเลมรายงานการติดตามฯ             
10. นําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ               

ตอสภามหาวิทยาลัย 
            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPRU 
NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมเปาหมาย                                                                                       

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล                                                                                            

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวทิยาลัย                                                      

คณะ สํานัก และสถาบัน 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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ตอนที่ 1 ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2565 

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แบงเปน 6 สวน 

1. ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565       

(30 คะแนน) 

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 คะแนน) 

3. คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20 คะแนน) 

4. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565        

(10 คะแนน) 

5. การประเมินผลการดําเนินการพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษา... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565         

(15 คะแนน) 

6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็น ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ  ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไมมีคะแนน) 

 

 
 

สวนที่ 1

(30 คะแนน) 

สวนที่ 2

(25 คะแนน) 

สวนที่ 3

(20 คะแนน) 

สวนที่ 4

(10 คะแนน) 

สวนที่ 5

(15 คะแนน) 
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สวนที่  1.1  ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 4 จํานวนรวม 40 ตัวชี้วัด จําแนกเปนตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 13 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 27 ตัวชี้วัด 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

  ใชผลการประเมินของหนวยงานที่รับผิดชอบประเมินตามตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร                

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเสนอและผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแลว                            

โดยคัดเฉพาะเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาประเมิน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. คณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมขอมูลจากการรายงานการปฏิบัติราชการของแหลงขอมูล      

ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบรวบรวมขอมูลจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปนผลการประเมินตามคูมือการ

ประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  แลวนําเสนอคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ พิจารณาตรวจสอบ 

2. คณะอนุกรรมการฯ สํารวจโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ที่สอดคลอง/ รองรับ                           

ในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. ศึกษาผลการประเมินเทียบกับเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแตละตัวชี้วัด             

โดยนําเสนอผลการประเมินสําหรับตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ํากวาเปาหมาย ปญหาอุปสรรค (ถามี) ตัวชี้วัด     

ที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย และนําเสนอจํานวนตัวชี้วัดดังกลาวเปนคารอยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 

3. คํานวณงบประมาณที่ใชจายไปในแตละประเด็นยุทธศาสตร จํานวนโครงการ/ กิจกรรม           

ทีร่องรับในแตละประเด็นยุทธศาสตร และแสดงผลเปนคารอยละ 

4. วิเคราะหเนื้อหา     
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย หนวยนับ ผูกํากับตัวชี้วัด 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR1.1 บัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปน

เจาของธุรกิจภายใน 1 ป 

90  รอยละ  รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

สสว./ คณะ 

KR1.2 ผลการประเมิน

บัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช

บัณฑิต   

4  คะแนน รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

สสว./ คณะ 

KR1.3 ประชาชน/บุคลากร 

ที่ไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหม

จากหลักสูตร non-degree 

400  คน รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

รองอธิการบดีดาน

ยุทธศาสตรและ

งบประมาณ 

รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

สสว./ คณะ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 1 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

MS1.1 หลักสูตรใหม/

ปรับปรุง ในระดับปริญญาตรี

ขึ้นไป ที่รองรับอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ 

27 หลักสูตร รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

สสว./ คณะ 

MS1.2 หลักสูตรที่มีการปรับ

แผนการจัดการเรียนการ

สอนที่มุงเนนสมรรถนะ 

70 รอยละ รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

สสว./ คณะ 
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คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย หนวยนับ ผูกํากับตัวชี้วัด 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2565 

MS1.3 หองเรียนสมัยใหม 62  หอง รองอธิการบดีดาน

บริหาร รองอธิการบดี

ดานวิชาการ 

สสว./ สํานักงาน

อธิการบดี 

MS1.4 หองปฏิบัติการ

เฉพาะทางที่ใชรวมกัน 

30 รอยละ  รองอธิการบดีดาน

บริหาร 

รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

สสว./ คณะ 

MS1.5 นักศึกษาชั้นปสุดทาย

สอบผานสมรรถนะ Exit 

Exam ตามมาตรฐาน

รายวิชา 

80 รอยละ รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

สสว./ คณะ 

MS1.6 อาจารยไดรับการ 

Upskill เพื่อเปดหลักสูตร

ใหม/ปรับปรุง ที่รองรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายของ

ประเทศ 

25  รอยละ รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

สสว. 

MS1.7 รายวิชาที่สอน/จัดทํา

สื่อการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ/บทเรียน

ออนไลน/คลังขอสอบ 

80 รายวิชา รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

สสว./ คณะ/      

สถาบันภาษา/

สํานักคอมพิวเตอร  

Platform 2 เสริมสรางคุณลักษณะ 4 ประการและทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

MS2.1 นักศึกษาชั้นปสุดทาย

ที่ผานมาตรฐานดานภาษา  

18 รอยละ รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

รองอธิการบดีดาน

ยุทธศาสตรและ

งบประมาณ 

คณะ/ สถาบัน

ภาษา 



 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบนั 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย หนวยนับ ผูกํากับตัวชี้วัด 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2565 

MS2.2 นักศึกษาชั้นปสุดทาย

ที่ผานมาตรฐานดาน IT 

18 รอยละ รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

คณะ/ สํานัก

คอมพิวเตอร 

MS2.3 Startup/

ผูประกอบการรายใหม 

6 ราย รองอธิการบดีดาน

ยุทธศาสตร 

และงบประมาณ 

UBI 

Platform 3 พัฒนาระบบการเรียนรูแบบสะสมหนวยกิต 

MS3.1 หลักสูตร non-

degree 

30  หลักสูตร รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

รองอธิการบดีดาน

ยุทธศาสตรและ

งบประมาณ 

สสว./ คณะ 

MS3.2 ระบบที่สนับสนุนการ

เรียนรูตลอดชีวิต  

กศ.พป.

Hybrid  

credit bank  

ระบบ รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

สสว. 

MS3.3 บทเรียนออนไลนบน 

Thai MOOC 

5 รายวิชา รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

คณะ/ สํานัก

คอมพิวเตอร 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR2.1 THE University 

Impact Ranking: SDG4 

(quality education) 

ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

  รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

คณะ/ สสว./  

สํานักคอมพิวเตอร 

/ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/  

สถาบันภาษา 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย หนวยนับ ผูกํากับตัวชี้วัด 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2565 

KR2.2 การสอบบรรจุครู/ครู

ผูชวย  

สูงกวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ  

รอยละ 20 

  รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

สสว./ คณะ 

KR2.3 นักศึกษาที่ไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คร ู

80 รอยละ  รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

สสว./ คณะ 

KR2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของโรงเรียนที่

พัฒนาขึ้นจากฐานเดิม  

เพิ่มขึ้น รอย

ละ 2 

  รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

คณะ/ สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 4 ผลิตบัณฑิตครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู 

MS4.1 สมรรถนะความเปน

ครูตามสมรรถนะรายชั้นป 

ระดับ 2 ขึ้นไปจาก 3 ระดับ 

80 รอยละ รองอธิการบดีดาน

วิชาการ 

สสว./ คณะ 

Platform 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ลดความเหลื่อมล้ําทางดานการศึกษา 

MS5.1 สถานศึกษาในพื้นที่ท่ี

ไดรับการยกระดับ   

10 โรงเรียน รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ คณะ 

MS5.2 ครูไดรับการบมเพาะ

สมรรถนะใหม 

500  คน รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ คณะ 

ยุทธศาสตรที่ 3 : วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR3.1 THE University 

Impact Ranking: SDG1 

(no poverty) 

ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

  รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

รองอธิการบดีดาน

ทองถิ่น 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ คณะ 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย หนวยนับ ผูกํากับตัวชี้วัด 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2565 

KR3.2 THE University 

Impact Ranking: SDG3 

(good health and well-

being) 

ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

  รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

รองอธิการบดีดาน

ทองถิ่น 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/ คณะ 

KR3.3 ชุมชนตนแบบที่มี

ความมั่นคง ทางดาน

เศรษฐกิจ ความเปนอยู 

สุขภาพอนามัย และ

สิ่งแวดลอม 

2 ชุมชน รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

รองอธิการบดีดาน

ทองถิ่น 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา/  

สํานักศิลปะฯ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 6 Research and Innovation for Community and Nation 

MS6.1 ทุนวิจัยภายนอก 40 ลานบาท รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

MS6.2 ผลงานตีพิมพใน

วารสาร TCI ACI Scopus 

หรือในฐานขอมูลอื่นที่ กพอ. 

รับรอง 

100 เรื่อง รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

MS6.3 จํานวนวารสารที่

ตีพิมพในฐานขอมูล SJR 

และอยูใน Q1 

10  เรื่อง รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

MS6.4 จํานวนวารสารที่

ตีพิมพใน Top 10% ในแต

ละสาขาที่อยูในฐานขอมูล 

Scopus 

3 เรื่อง รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

MS6.5 งานวิจัยที่ลดความ

เหลื่อมล้ํา 

5  เรื่อง รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย หนวยนับ ผูกํากับตัวชี้วัด 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2565 

MS6.6 งานวิจัยและ

นวัตกรรมที่สงผลกระทบใน

เชิงนโยบายตอจังหวัด 

ภูมิภาคและประเทศ 

2 เรื่อง รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

Platform 7 Smart Community  

MS7.1 ชุมชนที่ไดรับการ

สงเสริมและสนับสนุน 

5 ชุมชน รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

รองอธิการบดีดาน

ทองถิ่น 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

MS7.2 ผลิตภัณฑชุมชนที่

ไดรับการพัฒนา 

20 ผลิตภัณฑ รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

รองอธิการบดีดาน

ทองถิ่น 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 4 : มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR4.1 ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

4 คะแนน รองอธิการบดีทุกดาน คณะ/สํานัก/

สถาบัน 

KR4.2 ความสุขในการ

ทํางาน 

4 คะแนน รองอธิการบดีดาน

บริหาร 

สํานักงาน

อธิการบดี 

KR4.3 UI Green Metrics 

World University Ranking 

ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

  รองอธิการบดีดาน

บริหาร 

คณะ/สํานัก/

สถาบัน 

Platform 8 Smart University 

MS8.1  

บุคลากรที่เขาสูตําแหนง 

       

สายวิชาการ : ผศ./รศ./ศ. เพิ่มขี้นปละ 

25 คน 

  รองอธิการบดีดาน

บริหาร 

สํานักงาน

อธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย หนวยนับ ผูกํากับตัวชี้วัด 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2565 

สายสนับสนุน : ผูบริหาร/

หัวหนางาน 

เพิ่มขี้นปละ 

10 คน 

  รองอธิการบดีดาน

บริหาร 

สํานักงาน

อธิการบดี 

MS8.2 ระบบสารสนเทศ

บริหารจัดการ 

ระบบ

สารสนเทศ

เพื่อบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรใน

มหาวิทยาลัย 

(ERP) 

ระบบ รองอธิการบดีดาน

บริหาร 

รองอธิการบดีดานวิจัย

และนวัตกรรม 

สํานักงาน

อธิการบดี 

MS8.3 โครงสรางพื้น

ฐานรองรับการจัดการเรียน

การสอน 

5 ระดับ รองอธิการบดีดาน

บริหาร 

สํานักงาน

อธิการบดี 
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สวนที่   1.2  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ     

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดําเนินการโดย 

(1) ศึกษาแหลงงบประมาณประจําป 

(2) ศึกษาการจัดสรรงบประมาณ 

(3) ศึกษาการใชจายงบประมาณ 

(4) ศึกษาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวบรวมรายละเอียดในแตละประเด็น                 

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหเนื้อหา หาคารอยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 

และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 
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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
...................................................................... 

1. แหลงที่มาของงบประมาณ 

 1.1 งบประมาณแผนดิน(งบปกติ)........................................................................................บาท 

 1.2 งบเงินรายไดมหาวิทยาลัย.............................................................................................บาท 

 1.3 เงินรายไดที่จัดเก็บไดจริง...............................................................................................บาท 

 1.4 งบประมาณแผนดิน(งบพิเศษ/เพิ่มเติม).........................................................................บาท 

       ระบุวิธีการดําเนินการขอ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 1.5 เงินบริจาค.............................................................................บาท 

       ระบุแหลงที่มาและวัตถุประสงคการบริจาค 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

    2.1 วิธีการจัดสรรงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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 2.2 ปญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

3. การบริหารงบประมาณ 

   3.1 วิธีการบริหารงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

 3.2 การติดตามเรงรัดและผลการติดตามเรงรัดการใชงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 3.3 ปญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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4. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 

 4.1 โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน..........................โครงการ  คิดเปนรอยละ............................. 

 4.2 โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน..........................โครงการ  คิดเปนรอยละ............................. 

        เหตุผลความจําเปนที่ยังไมแลวเสร็จ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 4.3 โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน........................ โครงการ คิดเปนรอยละ................................ 

  เหตุผลความจําเปนที่ยังไมไดดําเนินการ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

  4.4 การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ (ที่ดําเนินการแลวเสร็จ) 

 โครงการที่ดําเนินการแลวบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมายของโครงการ  

 จํานวน...................โครงการ   คิดเปนรอยละ........................................ 

 โครงการที่ดําเนินการแลวไมบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมายของโครงการ 

 จํานวน...................โครงการ   (ระบุชื่อโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ) 

 เหตุผลที่โครงการไมบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมาย 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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5. การใชจายงบประมาณ 

 5.1 การใชจายแตละไตรมาส 

ไตรมาสที ่
เปาหมาย ผลการใชจายจริง 

จํานวนเงิน (บาท) รอยละ จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 

1     

2     

3     

4     
  

 5.2  รวมผลการใชจายแลวทั้งป.............................................บาท  คิดเปนรอยละ........................................ 

 5.3  เงินกันงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...................................................................บาท      

 คิดเปนรอยละ...................................... 

 5.4  เงินกันงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ................................................................บาท 

 คิดเปนรอยละ...................................... 

       เหตุผลความจําเปนของการกันเงิน     

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
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สวนที่  1.3  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม)             

จํานวน 20 ขอคําถาม 3 กลุม 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี โดยการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ     

4 กลุม   

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูลในการประเมินแตละเรื่อง ดังนี้ 
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(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565    

โดยใชแบบประเมิน 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

  พัฒนาจากแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปรับปรุงแกไข เพิ่มเติม ขอคําถามใหเขาใจงาย ตอบงาย และมีจํานวนขอที่พอเหมาะ เปนแบบประเมินลักษณะ 

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 มาตราสวน ใหผูตอบประเมิน 2 ประเด็น คือ 

1. คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี จํานวน 20 ขอคําถาม แบงเปน 3 สวน ไดแก 

 สวนที่ 1 ภาวะผูนํา 7 ขอคําถาม 

 สวนที่ 2 บุคลิกภาพและคุณลักษณะสวนตัว 5 ขอคําถาม 

 สวนที่ 3 ความสามารถดานการบริหารและธรรมาภิบาล 8 ขอคําถาม 

2. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เปนปลายเปด 

กลุมเปาหมาย 

ก. อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกคน 

ข. บุคลากรและเจาหนาที่ทุกคน 

โดยจําแนกเปน 3 ระดับ คือ 

  1. ผูบริหารระดับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/

 สถาบัน 

  2. ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ประธานโปรแกรม

  วิชาสาขา หัวหนางาน 

  3. ผูสอนหรือผูปฏิบัติการอยางเดียว 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไดมอบหมายให

คณะอนุกรรมการฯ แจกและติดตามเก็บแบบประเมินจากกลุมเปาหมายในชวงเวลาที่คณะกรรมการติดตาม                        

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กําหนด 

วิธีการวิเคราะหขอมูล  

1. หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตละขอคําถาม แตละประเด็น    

และรวมทุกประเด็น และวิเคราะหเนื้อหาในสวนปลายเปด 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 
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แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

-------------------------------- 
คําชี้แจง 

 1. แบบประเมินฉบับนี้มุงประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน เปนการประเมินเพือ่การปรับปรุงและพัฒนา 

 2. ผลการประเมินของแตละทาน คณะกรรมการฯ จะเก็บรักษาไวเปนความลับจะวิเคราะหผลการ

ประเมินในภาพรวม จึงขอใหทานตั้งใจตอบแบบประเมินตามความจริงที่ทานรับรูทุกขอคําถาม 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประเมิน 

 1. เพศ  (  ) ชาย (  ) หญิง 

 2. สถานะ  (  ) บุคลากรสายวิชาการ ไดแก ผูสอน และผูบริหาร 

    (  ) บุคลากรสายสนับสนุน 

 

 3. ตําแหนงงาน (  ) ผูบริหารระดับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ

สํานัก/ สถาบัน 

    (  ) ผูบริหารระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก/ สถาบัน  

     ประธานโปรแกรมวิชา/สาขา หัวหนางาน     

    (  ) ผูสอนหรือผูปฏิบัติการอยางเดียว 

 

 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  (  ) ไมเกิน 5 ป 

  (  ) มากกวา 5 ป - 10 ป 

    (  ) มากกวา 10 ป – 15 ป 

      (  ) มากกวา 15 ป - 20 ป 

    (  ) มากกวา 20 ป ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 

คําอธิบายเพิ่มเติม  

สวนที่ 1 ภาวะผูนํา หมายถึงความสามารถในการชักนํา โนมนาว และบริหารคนหมูมาก (หมายถึงความมี

อิทธิพลในการโนมนาวใหบุคคลอื่นทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน) โดยใชหลักการทํางานแบบมี

สวนรวม มากกวาการใชอํานาจตามกฎหมายหรือการสั่งการ 

สวนที่ 2 บุคลิกภาพและคุณลักษณะสวนตัว หมายถึงลักษณะนิสัยแตกําเนิด หรือเปนอัตลักษณของแตละ

บุคคล ซึ่งบงบอกถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหเห็น 

สวนที่ 3 ความสามารถดานการบริหารและธรรมาภิบาล หมายถึงความสามารถในการบริหารงานใหเกิด

ผลสําเร็จ ตามบทบาทหนาที่และตําแหนง 

 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

สวนที ่1 ภาวะผูนํา (Leadership, Influencer) 

1.1 มีความสามารถและทักษะในการ

บริหารใหบุคลากรภายในดําเนินงานตาม

นโยบายและแผนงาน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

1.2 มี ความสามารถจั ดหาและระดม

ทรัพยากร  และบริหารทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

1.3 มีความสามารถในการบริหารจัดการ

ความขัดแยง 

     

1.4 มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่น

เห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

     

1.5 มีความสามารถในการเสริมแรงให

กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 
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พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1 .6  ยึ ด ห ลั ก ก า รมี ส ว น ร ว ม ใน ก า ร

บริหารงาน 

     

1.7 มีความสัมพันธอันดีกับบุคคลและ

หนวยงานภายนอก 

     

สวนที ่2 บุคลิกภาพและคุณลักษณะสวนตัว 

2.1 เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยาง

ตอเนื่อง 

     

2.2 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  เปนที่

ย อ ม รั บ ทั้ ง ภ า ย ใน แ ล ะ ภ า ย น อ ก

มหาวิทยาลัย 

     

2.3 เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย 

ชัดเจน 

     

2.4 อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความ

เสียสละเปนที่ประจักษ 

     

2.5 รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง วางตัว

ไดถูกตองตามกาลเทศะ 

     

สวนที ่3 ความสามารถดานการบริหาร และธรรมาภิบาล 

3.1 ยึดหลักนิติธรรมในการบริหารงาน      

3.2 บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต

เปนที่ประจักษ 

     

3.3 ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม      

3.4 มี ความสามารถและทั กษะในการ

บริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

3.5 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางถวน

ทั่ว และตอเนื่อง 

     

3.6 บริหารงานดวยความโปรงใส      

3.7 บริหารงานอยางตั้ งใจตามอํานาจ

หนาที่ และมีความรับผิดชอบตอผลงาน 

     

3.8 ใชทรัพยากรที่มีคอนขางจํากัดอยาง

คุมคา 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  

3.1 ถาใหบอกขอดีเดนของอธิการบดี ที่ทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ทานคิดวาจุดที่ควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในมหาวิทยาลัยของทาน มีอะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ขอคิดเห็นอื่น ๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
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(2) การประเมิ นคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม     

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใชการสัมภาษณ 
 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สําคัญอื่น ๆ จึงเพิ่มการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของเปนคําถามกวาง ๆ เหมือนกันทุกกลุม 

 

กลุมเปาหมาย 

สัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ 4 กลุม คือ 

ก. อธิการบดี 

ข. บุคลากรในมหาวิทยาลัย ไดแก ผูแทนผูบริหารและผูแทนอาจารยในสภามหาวิทยาลัย    

ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจาง

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

ค. นักศึกษาระดับผูนํา ทั้งภาคปกติ/ กศ.พป. 

ง. บุคคลภายนอก ไดแก ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิ         

ในสภาวิชาการ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือตัวแทน ผูแทนหนวยงานภายนอก           

ที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย ผูใชบัณฑิต ผูแทนองคกรทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ สัมภาษณอธิการบดี โดยใหกรอก

ขอมูลตามประเด็นในแนวการสัมภาษณดวย และสัมภาษณในคราวเดียวกับการสัมภาษณในสวนที่ 1.4  

2. บุคลากรในมหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับผูนํา และบุคคลภายนอก ใหกรอกขอมูลในแนว

การสัมภาษณแทนการสัมภาษณจริง (ชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)) 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหเนื้อหา 

  

 

 

. 
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แบบสัมภาษณอธิการบด ี
1. ทานคิดวาภาวะผูนําของอธิการบดี เชน ความสามารถในการบริหารงานบุคคล การระดมทรัพยากร 

การบริหารความขัดแยง การโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวยอยางมีเหตุผล ความสามารถในการเสริมแรงผูรวมงาน 

การยึดหลักการมีสวนรวมในการบริหารงาน การมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลภายนอก มีความคิดใหมๆที่จะ

เปลี่ยนแปลงระบบหรือองคกรใหดีขึ้น เปนตน มีภาวะผูนําเรื่องใดที่อธิการบดีทําไดโดดเดนและมีภาวะผูนํา

เรื่องใดที่ควรเพิ่มความเขมขนขึ้นไปอีกบาง หรือไม อยางไร 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2. อธิการบดีมีผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศนที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยที่โดดเดนและภาคภูมิใจ

อะไรบาง 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

3. อธิการบดี มีการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติ

ภารกิจของบุคลากร และหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามพันธกิจของแตละหนวยงาน และบรรลุตามแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยางไร ในการดําเนินการดังกลาว มีปญหา 

อุปสรรคอะไรบาง และมีแนวทางแกไขในปงบประมาณตอไปบางหรือไม อยางไร 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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4. ทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ควรเปนอยางไร 

  4.1 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหกาวไปขางหนา ในภาวะที่ประเทศชาติประสบกับปญหา

โรคระบาด Covid-19 ในปจจุบัน และคาดวาจะยังคงมีปญหานี้ตอไปในอนาคต 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

5.2 ทานมีแนวทางในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อพัฒนาความเปนเลิศ 

ของบัณฑิต และผลิตกําลังคนตามความตองการของประเทศอยางไร มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทอยางไร ใน

การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือSDGs บนพื้นฐาน ของทรัพยากรธรรมชาติ 

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพ และทักษะที่หลากหลาย

ใหมากขึ้น อยางไร 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

6. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

6.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 6.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และคุณภาพการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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 6.3 ปญหาอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 6.4 อื่นๆ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
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แบบสัมภาษณบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ตอนที่ 1 สถานภาพ 

  (   ) ผูแทนรองอธิการบดี 

  (   ) ผูแทนคณบดี 

  (   ) ผูแทนผูอํานวยการสํานักและสถาบัน 

  (   ) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

  (   ) ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

  (   ) ตัวแทนขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

ตอนที่ 2 คุณภาพการบริหารงาน 

1. ทานคิดวาภาวะผูนําของอธิการบดีเชนความสามารถในการบริหารงานบุคคล การระดมทรัพยากร 

การบริหารความขัดแยง การโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวยอยางมีเหตุผล ความสามารถในการเสริมแรงผูรวมงาน 

การยึดหลักการมีสวนรวมในการบริหารงาน การมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลภายนอก มีความคิดใหมๆที่จะ

เปลี่ยนแปลงระบบหรือองคกรใหดีขึ้น เปนตน มีภาวะผูนําเรื่องใดที่อธิการบดีทําไดโดดเดนและมีภาวะผูนํา

เรื่องใดที่ควรเพิ่มความเขมขนขึ้นไปอีกบาง หรือไม อยางไร 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2. ทานมีความพึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดี ในภาพรวมอยูในระดับใด  

(   ) มากที่สุด  (   )  มาก  (   )  ปานกลาง 

(   ) นอย   (   ) นอยที่สุด 

 

3. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565) มหาวิทยาลัยมี

ความสําเร็จที่เปนรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบาง ที่ทานพึงพอใจ มากที่สุด 3 ลําดับแรก 

3.1.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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3.2.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

3.3.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

4. มีสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองปรับปรุง แกไขเรงดวน อะไรบาง 3 ลําดับแรก 

4.1.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

4.2.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

4.3.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 



 

36 คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
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แบบสัมภาษณนักศึกษาระดับผูนํา 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพ 

  (   ) นายกองคการนักศึกษา ภาคปกติ 

  (   ) ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ 

  (   ) หัวหนาหมูเรียน ภาคกศ.พป 

 

ตอนที่ 2 คุณภาพการบริหารงาน 

1. ทานคิดวาภาวะผูนําของอธิการบดีเชนความสามารถในการบริหารงานบุคคล การระดมทรัพยากร 

การบริหารความขัดแยง การโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวยอยางมีเหตุผล ความสามารถในการเสริมแรงผูรวมงาน 

การยึดหลักการมีสวนรวมในการบริหารงาน การมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลภายนอก มีความคิดใหมๆที่จะ

เปลี่ยนแปลงระบบหรือองคกรใหดีขึ้น เปนตน มีภาวะผูนําเรื่องใดที่อธิการบดีทําไดโดดเดนและมีภาวะผูนํา

เรื่องใดที่ควรเพิ่มความเขมขนขึ้นไปอีกบาง หรือไม อยางไร 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2. ทานมีความพึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดีในภาพรวมอยูในระดับใด  

(   ) มากที่สุด  (   )  มาก  (   )  ปานกลาง 

(   ) นอย   (   ) นอยที่สุด 

 

3. สิ่งที่ทานเห็นวาเปนความโดดเดน และเปนสิ่งจูงใจที่ทําใหทานอยากเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมมีอะไรบาง 

3.1.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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3.2.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

3.3.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

4. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มหาวิทยาลัยมี

ความสําเร็จที่เปนรูปธรรม หรือสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก 

4.1.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

4.2.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

4.3.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 



 

38 คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

5. จากสถานการณการเกิดโรคระบาด Covid-19 ที่ผานมา ทานเห็นวาปญหา ที่มีผลกระทบตอ

นักศึกษามีอะไรบาง และปญหาตาง ๆ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกไขอยางไร หรือควรแกไขอยางไร 

5.1.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

5.2.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

5.3.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................   

6. ทานเห็นวา มีสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองปรับปรุง แกไขเรงดวน อะไรบาง 3 อันดับแรก 

6.1.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

6.2.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

6.3.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
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แบบสัมภาษณบุคคลภายนอก 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพ 

  (   ) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  (   ) ผูแทนผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ 

  (   ) ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือผูแทน 

  (   ) ผูแทนหนวยงานภายนอก 

 (   ) ผูแทนผูใชบัณฑิต 

  (   ) ผูแทนองคกรทองถิ่น 

  (   ) ผูแทนศิษยเกา 

 

ตอนที่ 2 คุณภาพการบริหารงาน 

1. ทานคิดวาภาวะผูนําของอธิการบดีเชนความสามารถในการบริหารงานบุคคล การระดมทรัพยากร 

การบริหารความขัดแยง การโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวยอยางมีเหตุผล ความสามารถในการเสริมแรงผูรวมงาน 

การยึดหลักการมีสวนรวมในการบริหารงาน การมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลภายนอก มีความคิดใหมๆที่จะ

เปลี่ยนแปลงระบบหรือองคกรใหดีขึ้น เปนตน มีภาวะผูนําเรื่องใดที่อธิการบดีทําไดโดดเดนและมีภาวะผูนํา

เรื่องใดที่ควรเพิ่มความเขมขนขึ้นไปอีกบาง หรือไม อยางไร 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2. ทานมีความพึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดีในภาพรวมอยูในระดับใด  

(   ) มากที่สุด  (   )  มาก  (   )  ปานกลาง 

(   ) นอย   (   ) นอยที่สุด 

 

3. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565) มหาวิทยาลัยมี

ความสําเร็จที่เปนรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบาง ที่ทานพึงพอใจ มากที่สุด 3 ลําดับแรก 

3.1.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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3.2.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

3.3.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรดําเนินการในรูปแบบทิศทางใดเพื่อใหมหาวิทยาลัยทําหนาที่

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางสมบูรณ 

4.1.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

5. มีสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองปรับปรุงแกไขเรงดวนอะไรบาง 3 ลําดับแรก 

5.1.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

5.2.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

5.3.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 
 

 

ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
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สวนที่   1.4  การประเมินผลการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ศึกษาจากรายงานของหนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ถึงรูปแบบองคกร การปฏิบัติงาน วิธีดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหา

อุปสรรค 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. หนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินงาน กรอกแบบรายงานเสนอคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ พิจารณา 

  2. สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  1. วิเคราะหเนื้อหา 

  2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมนิระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 
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สวนที่   1 .5  การประเมินผลการดํ าเนินการพัฒนาทองถิ่น  กรณี ศึกษา...         

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ศึกษาจากรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พิจารณา

งบประมาณที่ใช ผลลัพธที่ได ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน และแนวทางแกไขพัฒนาในปตอ ๆ ไป และ

ลงพื้นที่เปนกรณีศึกษา ตรวจเยี่ยมงานการพัฒนาทองถิ่น โดยใหมหาวิทยาลัยเลือก 2 พื้นที่ คือ 

 1. ชุมชน / พื้นที่ จํานวน 2 ชุมชน / พื้นที ่ใน 2 จังหวัด (นครปฐม สุพรรณบุรี) 

 2. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยมีโครงการรวมพัฒนาการศึกษา จํานวน 2 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด 

(นครปฐม สุพรรณบุรี) 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

 1. หนวยงานหรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหดูแลงานการพัฒนาทองถิ่น จัดทํารายงานผล

การดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตามแบบรายงานผลเสนอใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานฯ พิจารณา 

 2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชุมชน และ

โรงเรียนทีเปนกรณีศึกษา สัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการทั้งฝายพื้นที่และฝายมหาวิทยาลัย 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหเนื้อหา 
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แบ บ ราย งาน ผ ลก ารดํ า เนิ น ก ารพั ฒ น าท อ งถิ่ น ใน ภ าพ รวม ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย              

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1. สรุปยองาน / โครงการ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (ทําอะไรไป

บาง ประสบผลสําเร็จเพียงใด งบประมาณทั้งหมดที่ใชไป มีงาน / โครงการใดบางที่โดดเดนและประสบ

ผลสําเร็จเปนที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย 

  2. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการในภาพรวม และสิ่งที่ตองการใหฝายบริหารและหรือสภา

มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

  3. แนวทางการปรับปรุง พัฒนางาน / โครงการ ในปตอ ๆ ไป 
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สวนที่   1 .6  การประเมิ นผลการดํ าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา              

ของมหาวิ ทยาลั ย  ตามความ เห็ นของคณ ะกรรมการติ ดตาม  ตรวจสอบ                  

และประเมินผลงานฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ศึกษาแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยวาตามความเห็นดังกลาว มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติ      

การแกไขพัฒนาอยางไร หนวยงานใดหรือบุคคลใดรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอยางไร         

และที่สําคัญคือ เมื่อดําเนินการแกไขพัฒนาแลวไดผลเปนอยางไร  

 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ใหหนวยงานแตละหนวยงานที่เกี่ยวของกรอกแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2. ใหกองนโยบายและแผน รวบรวมและสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ        

และประเมินผลงานฯ พิจารณา 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหเนื้อหาโดยเฉพาะผลการดําเนินงานเปนสําคัญ  

   



 

 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ  

ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุง/  

พัฒนาตามความเห็นคณะกรรมการฯ 

กิจกรรม/โครงการ 

ที่จะดําเนินการ 

ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

บรรลุผลสําเร็จหรือไม อยางไร 

(เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
.............................................................................. 

ตอนที่ 1 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

สวนที่ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ คะแนน 

1.1 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย  

(1) รอยละของตวัชี้วัด KR ที่บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 15 

(2) รอยละของตวัชี้วัด MS ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัตกิาร 15 

1.2 การใชจายงบประมาณ  

 (1) ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

(รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

10 

 (2) รอยละการใชจายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 5 

 (3) รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 10 

1.3 คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี  

 (1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 

 (2) การสัมภาษณอธิการบดีและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ - 

1.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงานและการสัมภาษณ

อธิการบดีและผูรับผิดชอบการดําเนินงาน) 

10 

1.5 การดําเนินการพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษา... ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. 2565 

15 

1.6 การดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานฯ ที่ใหไวในปกอน  

- 

รวม 100 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.1(1) การประเมินผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนยุทธศาสตร KR ของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

 

 

   

    

 

 

 

   

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัย 

พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนที่ได = (1)+(2) 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15    ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได

15
 x 5  

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

30
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วัดฯ

100
 x 15    ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได
15

 x 5  
 

พิจารณารอยละของตัวชี้วัด MS ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ เทียบกับรอยละ 100

ของแผนปฏิบัติการ MS ของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.1(2) การประเมินผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จ 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.2(1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม 

(รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

พิจารณาจากความสัมพันธของปริมาณตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปาหมาย (เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใชจายโดยรวมซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณที่ได ปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณไดเหมาะสม โดยพจิารณาใหคะแนน ดังนี้  

รอยละของตัวชี้วัด 

ที่บรรลุตามเปาหมาย 
รอยละของงบประมาณที่ใชจายโดยรวม คะแนนที่ได 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 90 

มากกวารอยละ 90 
10 

รอยละ 80 - 89 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 80 

มากกวารอยละ 80 

9 

8 

รอยละ 70 - 79 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 70 

มากกวารอยละ 70 

7 

6 

รอยละ 60 - 69 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60 

มากกวารอยละ 60 

5 

4 

นอยกวารอยละ 60 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 

มากกวารอยละ 50 

3 

2 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.2(2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

  พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 

สามารถคิดเปนคะแนนไดดังนี้ 

 

ไตรมาส เปาหมาย(%) วิธีการคํานวณคะแนน คะแนนที่ได 

1 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25)  

2 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

3 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

4 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส  (เต็ม 5 คะแนน) 

 

 



 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 49 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.2(3) การดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

พิจารณารอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จเทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

กําหนด 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา       

5 มาตราสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนที่ได = (1)+(2)+(3)   ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

25
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
คะแนนเฉลี่ย

5
 x 20    ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได
20

 x 5  

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

10
 x 5    คะแนนที่ได = 

รอยละท่ีดําเนินการ
100

 x 10  

  รอยละท่ีดําเนินการ = 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

เปาหมาย
 x 100  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ที่คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กําหนด 

 พิจารณาจากรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน และการ

สัมภาษณหัวหนาหนวยงานและผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน 

(10 คะแนน) มีประเด็นการพิจารณาดังนี ้

   1. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   2. มีการดําเนินการตามวิธีการหรือข้ันตอนที่กําหนด 

   3. ผูบริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน 

  5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  6. มีแผนการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในจากปกอน 

  7. ปริมาณความเสี่ยงที่ลดลง 

    8. ความรูความเขาใจในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   9. คุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   10. ปญหา/อุปสรรค 

   11. อื่นๆ  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 1.5 การพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษา... 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จะพิจารณารายงานผลการพัฒนาทองถิ่น

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ใช ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงในปตอ ๆ ไป 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานการพัฒนา

ทองถิ่นเปนกรณีศึกษา  ที่ผูรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเลือกให 2 พื้นที่ คือ 

 1. ชุมชน / พื้นที่ จํานวน 2 ชุมชน / พื้นที ่

 2. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยมีโครงการรวมพัฒนาการศึกษา จํานวน 2 แหง 

 

 ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จะพิจารณา

จากรายงานของผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม นั้นๆ  

 1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม และผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

 2. วิธีดําเนินงาน และงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 3. ผลการดําเนินงาน 

 4. ปญหา อุปสรรค และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเรงดวน  

  

 จากผลการวิเคราะหรายงานผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และการลงพื้นที่

เตรวจเยี่ยมกรณีศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จะสรุปใหคะแนน            

(15 คะแนน) และจัดทําความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

15
 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินสวนที่ 1.6 การดําเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ     

และประเมินผลงานฯ ที่ใหไวในปกอน (ไมมีคะแนน) 

 พิจารณารายงานตามแบบฟอรมทีค่ณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กําหนด 

1. มแีผนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ 

2. มีการดําเนินการตามแผน 

3. ผูบริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกลาว 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ในปตอไป 

 

 

เกณฑการแปลความหมายคาคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน          

ของมหาวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คาคะแนน แปลความหมาย 

4.50 – 5.00 มากที่สุดหรือดีมาก 

3.50 – 4.49 มากหรือดี 

2.50 – 3.49 ปานกลางหรือพอใช 

1.50 – 2.49 นอยหรือควรปรับปรุง 

1.00 – 1.49 นอยที่สุดหรือตองปรับปรุง 
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ตอนท่ี 2 ประเมินผลการดําเนินงานของคณะ 

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แบงเปน 5 สวน 

1. ผลการดําเนินงานของคณะ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (40 คะแนน) 

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 คะแนน) 

3. คุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 คะแนน) 

4. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565        

(10 คะแนน) 

5. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ตามความเห็น ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ         

และประเมินผลงานฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไมมีคะแนน) 

 

 

 
 

 

 

 

 

สวนที่ 1

(40 คะแนน) 

สวนที่ 2

(25 คะแนน) 

สวนที่ 3

(25 คะแนน) 

สวนที่ 4

(10 คะแนน) 
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สวนที่   2 .1   ประเมินผลการดํ าเนินงานของคณะตามแผนปฏิบั ติ ราชการ          

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหคณะดําเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 4 และตัวชี้วัดเพิ่มเติม ดังนี้ 

คณะ จํานวนตัวชี้วัด รายละเอียด 

คณะครุศาสตร 21 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 9 

ตัวชี้ วัด , ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 12 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน  

คณ ะม นุ ษ ยศ าสต ร 

และสังคมศาสตร 

21 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 10 

ตัวชี้ วัด , ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 11 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

ค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร  

และเทคโนโลยี 

21 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 10 

ตัวชี้ วัด , ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 11 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

คณะวิทยาการจัดการ 16 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 7 

ตัวชี้ วัด , ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน  9 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

คณะพยาบาลศาสตร 17 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 8 

ตัวชี้ วัด , ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน  9 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 
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ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

ใชผลการประเมินของคณะที่ รับผิดชอบ ประเมินตามตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเสนอและผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแลว            

โดยคัดเฉพาะเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาประเมิน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. คณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมขอมูลจากการรายงานการปฏิบัติราชการของแหลงขอมูล 

ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบรวบรวมขอมูลจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปนผลการประเมินตามคูมือ        

การประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แลวนําเสนอคณะกรรมการติดตาม           

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ พิจารณาตรวจสอบ 

2. คณะอนุกรรมการฯ สํารวจโครงการ/กิจกรรมของคณะตาง ๆ ที่สอดคลอง/รองรับ             

ในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. ศึกษาผลการประเมินเทียบกับเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแตละตัวชี้วัด          

โดยนําเสนอผลการประเมินสําหรับตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ํากวาเปาหมาย ปญหาอุปสรรค (ถามี) ตัวชี้วัดที่

มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย และนําเสนอจํานวนตัวชี้วัดดังกลาวเปนคารอยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 

3. คํานวณงบประมาณที่ใชจายไปในแตละประเด็นยุทธศาสตร จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

รองรับในแตละประเด็นยุทธศาสตร และแสดงผลเปนคารอยละ 

4. วิเคราะหเนื้อหา  
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คณะครุศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย

หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีที่มีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปนเจาของธุรกิจ

ภายใน 1 ป 

 รอยละ  (90) 

KR1.2 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต   คะแนน (4) 

KR1.3 ประชาชน/บุคลากร ที่ไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหมจากหลักสูตร 

non-degree 

 คน 24 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 1 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

MS1.1 หลักสูตรใหม/ปรับปรุง ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่รองรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

หลักสูตร (3) 

MS1.2 หลักสูตรที่มีการปรับแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน

สมรรถนะ 

รอยละ 70 

MS1.4 หองปฏิบัติการเฉพาะทางท่ีใชรวมกัน รอยละ  30 

MS1.5 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานสมรรถนะ Exit Exam ตาม

มาตรฐานรายวิชา 

รอยละ 80 

MS1.7 รายวิชาที่สอน/จัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/บทเรียน

ออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา (5) 

Platform 2 เสริมสรางคุณลักษณะ 4 ประการและทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

MS2.1 นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานมาตรฐานดานภาษา  รอยละ (18) 

MS2.2 นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานมาตรฐานดาน IT รอยละ (18) 

Platform 3 พัฒนาระบบการเรียนรูแบบสะสมหนวยกิต 

MS3.1 หลักสูตร non-degree  หลักสูตร 2 

MS3.2 บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC รายวิชา (1) 



 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 57 

 

คณะครุศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย

หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 2: ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก   

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality 

education) 

  ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

KR2.2 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย    สูงกวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

รอยละ 20 

KR2.3 นักศึกษาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รอยละ  [80]* 

KR2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นจากฐานเดิม    เพิ่มขึ้น      

รอยละ 2 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 4 ผลิตบัณฑิตครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู 

MS4.1 สมรรถนะความเปนครูตามสมรรถนะรายชั้นป ระดับ 2 ขึ้นไป

จาก 3 ระดับ 

รอยละ [80]* 

Platform 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ลดความเหลื่อมล้ําทางดานการศึกษา 

MS5.1 สถานศึกษาในพื้นที่ท่ีไดรับการยกระดับ    โรงเรียน 6 

MS5.2 ครูไดรับการบมเพาะสมรรถนะใหม  คน [500]* 

ยุทธศาสตรที่ 4 : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

 



 
 

58 คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

คณะครุศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย

หนวยงาน 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร รอยละ 80 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีที่มีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ  

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปนเจาของธุรกิจ

ภายใน 1 ป 

 รอยละ  (90) 

KR1.2 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต   คะแนน (4) 

KR1.3 ประชาชน/บุคลากร ที่ไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหมจากหลักสูตร 

non-degree 

 คน 120 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 1 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

MS1.1 หลักสูตรใหม/ปรับปรุง ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่รองรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

หลักสูตร (14) 

MS1.2 หลักสูตรที่มีการปรับแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน

สมรรถนะ 

รอยละ 70 

MS1.4 หองปฏิบัติการเฉพาะทางท่ีใชรวมกัน รอยละ  30 

MS1.5 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานสมรรถนะ Exit Exam ตาม

มาตรฐานรายวิชา 

รอยละ 80 



 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 59 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

MS1.7 รายวิชาที่สอน/จัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/บทเรียน

ออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา (25) 

Platform 2 เสริมสรางคุณลักษณะ 4 ประการและทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

MS2.1 นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานมาตรฐานดานภาษา  รอยละ (18) 

MS2.2 นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานมาตรฐานดาน IT รอยละ (18) 

Platform 3 พัฒนาระบบการเรียนรูแบบสะสมหนวยกิต 

MS3.1 หลักสูตร non-degree  หลักสูตร 10 

MS3.3 บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC รายวิชา (1) 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR2.1 THE University Impact Ranking:  

SDG4 (quality education) 

  ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

KR2.2 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย    สูงกวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ  

รอยละ 20 

KR2.3 นักศึกษาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รอยละ  (80) 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 4 ผลิตบัณฑิตครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู 

MS4.1 สมรรถนะความเปนครูตามสมรรถนะ 

รายชั้นป ระดับ 2 ขึ้นไปจาก 3 ระดับ 

รอยละ (80) 

Platform 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน ลดความเหลื่อมล้ําทางดานการศึกษา 

MS5.1 สถานศึกษาในพื้นที่ท่ีไดรับการยกระดับ   โรงเรียน 2 



 
 

60 คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 3 : วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR3.1 THE University Impact Ranking: SDG1 (no poverty)   ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

KR3.2 THE University Impact Ranking: SDG3 (good health and 

well-being) 

  ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 4 : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 61 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีที่มีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปนเจาของ

ธุรกิจภายใน 1 ป 

 รอยละ  (90) 

KR1.2 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต   คะแนน (4) 

KR1.3 ประชาชน/บุคลากร ที่ไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหมจาก

หลักสูตร non-degree 

 คน 182 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 1 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

MS1.1 หลักสูตรใหม/ปรับปรุง ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่รองรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

หลักสูตร (5) 

MS1.2 หลักสูตรที่มีการปรับแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน

สมรรถนะ 

รอยละ 70 

MS1.4 หองปฏิบัติการเฉพาะทางท่ีใชรวมกัน รอยละ  30 

MS1.5 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานสมรรถนะ Exit Exam ตาม

มาตรฐานรายวิชา 

รอยละ 80 

MS1.7 รายวิชาที่สอน/จัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/บทเรียน

ออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา (32) 

Platform 2 เสริมสรางคุณลักษณะ 4 ประการและทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

MS2.1 นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานมาตรฐานดานภาษา  รอยละ (18) 

MS2.2 นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานมาตรฐานดาน IT รอยละ (18) 

Platform 3 พัฒนาระบบการเรียนรูแบบสะสมหนวยกิต 

MS3.1 หลักสูตร non-degree  หลักสูตร 15 

MS3.2 บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC รายวิชา (1) 



 
 

62 คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality 

education) 

  ไดรับการจัดอันดับที่

ดีขึ้น 

KR2.2 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย    สูงกวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ  

รอยละ 20 

KR2.3 นักศึกษาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รอยละ  (80) 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 4 ผลิตบัณฑิตครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู 

MS4.1 สมรรถนะความเปนครูตามสมรรถนะ 

รายชั้นป ระดับ 2 ขึ้นไปจาก 3 ระดับ 

รอยละ (80) 

Platform 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ลดความเหลื่อมล้ําทางดานการศึกษา 

MS5.1 สถานศึกษาในพื้นที่ท่ีไดรับการยกระดับ   โรงเรียน 2 

ยุทธศาสตรที่ 3 : วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR3.1 THE University Impact Ranking: SDG1 (no poverty)   ไดรับการจัดอันดับที่

ดีขึ้น 

KR3.2 THE University Impact Ranking: SDG3 (good health 

and well-being) 

  ไดรับการจัดอันดับที่

ดีขึ้น 

 

 

 

  



 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 63 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 4 : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับที่

ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีที่มีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปนเจาของ

ธุรกิจภายใน 1 ป 

 รอยละ  (90) 

KR1.2 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต   คะแนน (4) 

KR1.3 ประชาชน/บุคลากร ที่ไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหมจาก

หลักสูตร non-degree 

 คน 62 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 1 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

MS1.1 หลักสูตรใหม/ปรับปรุง ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่รองรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

หลักสูตร (4) 

MS1.2 หลักสูตรที่มีการปรับแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน

สมรรถนะ 

รอยละ 70 

MS1.4 หองปฏิบัติการเฉพาะทางท่ีใชรวมกัน รอยละ  30 

MS1.5 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานสมรรถนะ Exit Exam ตาม

มาตรฐานรายวิชา 

รอยละ 80 

MS1.7 รายวิชาที่สอน/จัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/บทเรียน

ออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา (15) 

Platform 2 เสริมสรางคุณลักษณะ 4 ประการและทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

MS2.1 นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานมาตรฐานดานภาษา  รอยละ (18) 

MS2.2 นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานมาตรฐานดาน IT รอยละ (18) 

Platform 3 พัฒนาระบบการเรียนรูแบบสะสมหนวยกิต 

MS3.1 หลักสูตร non-degree  หลักสูตร 5 

MS3.3 บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC รายวิชา (1) 



 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 65 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality 

education) 

  ไดรับการจัดอันดับ 

ที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 3 : วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR3.1 THE University Impact Ranking: SDG1 (no poverty)   ไดรับการจัดอันดับ 

ที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 4 : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับ 

ที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการ

จัดการ 

รอยละ 80 

 

 

 

 

  

 
 

 

 



 
 

66 คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

คณะพยาบาลศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปนเจาของธุรกิจ

ภายใน 1 ป 

 รอยละ  (90) 

KR1.2 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต   คะแนน (4) 

KR1.3 ประชาชน/บุคลากร ที่ไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหมจากหลักสูตร 

non-degree 

 คน 12 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 1 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

MS1.1 หลักสูตรใหม/ปรับปรุง ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่รองรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

หลักสูตร (1) 

MS1.2 หลักสูตรที่มีการปรับแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน

สมรรถนะ 

รอยละ 70 

MS1.4 หองปฏิบัติการเฉพาะทางท่ีใชรวมกัน รอยละ  30 

MS1.5 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานสมรรถนะ Exit Exam ตาม

มาตรฐานรายวิชา 

รอยละ 80 

MS1.7 รายวิชาที่สอน/จัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/บทเรียน

ออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา (3) 

Platform 2 เสริมสรางคุณลักษณะ 4 ประการและทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

MS2.1 นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานมาตรฐานดานภาษา  รอยละ (18) 

MS2.2 นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานมาตรฐานดาน IT รอยละ (18) 

Platform 3 พัฒนาระบบการเรียนรูแบบสะสมหนวยกิต 

MS3.1 หลักสูตร non-degree  หลักสูตร 1 

MS3.3 บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC รายวิชา (1) 



 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 67 

 

คณะพยาบาลศาสตร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality education)   ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 3 : วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR3.1 THE University Impact Ranking: SDG1 (no poverty)   ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

KR3.2 THE University Impact Ranking: SDG3 (good health and 

well-being) 

  ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 4 : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาล

ศาสตร 

รอยละ 80 

 

 

 

 



 

68 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

สวนที่  2.2  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณที่คณะไดรับ

จัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณที่คณะไดรับจัดสรร 

ดําเนินการโดย 

(1) ศึกษาแหลงงบประมาณประจําป 

(2) ศึกษาการจัดสรรงบประมาณ 

(3) ศึกษาการใชจายงบประมาณ 

(4) ศึกษาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวบรวมรายละเอียดในแตละประเด็น

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  1. วิเคราะหเนื้อหา หาคารอยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

และนําเสนอผลการเปรยีบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 69 

 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

ของคณะที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

...................................................................... 

1. แหลงที่มาของงบประมาณ 

 1.1 งบประมาณแผนดิน(งบปกติ)..........................................................................................บาท 

 1.2 งบเงินรายไดมหาวิทยาลัย...............................................................................................บาท 

 1.3 เงินรายไดที่จัดเก็บไดจริง................................................................................................บาท 

 1.4 งบประมาณแผนดิน(งบพิเศษ/เพิ่มเติม)..........................................................................บาท 

        ระบุวิธีการดําเนินการขอ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 1.5 เงินบริจาค.............................................................................บาท 

         ระบุแหลงที่มาและวัตถุประสงคการบริจาค 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

   2.1 วิธีการจัดสรรงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

  

 



 

70 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

   2.2 ปญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

3. การบริหารงบประมาณ 

   3.1 วิธีการบริหารงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

 3.2 การติดตามเรงรัดและผลการติดตามเรงรัดการใชงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 3.3 ปญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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4. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 

 4.1 โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน......................โครงการ  คิดเปนรอยละ............................. 

 4.2 โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน...................โครงการ  คิดเปนรอยละ........................... 

       เหตุผลความจําเปนที่ยังไมแลวเสร็จ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 4.3 โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน.........................โครงการ คิดเปนรอยละ............................. 

   เหตุผลความจําเปนที่ยังไมไดดําเนินการ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

  4.4 การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ (ที่ดําเนินการแลวเสร็จ) 

 โครงการที่ดําเนินการแลวบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมายของโครงการ  

 จํานวน...................โครงการ   คิดเปนรอยละ........................................ 

 โครงการที่ดําเนินการแลวไมบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมายของโครงการ 

 จํานวน...................โครงการ   (ระบุชื่อโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ) 

 เหตุผลที่โครงการไมบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมาย 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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5. การใชจายงบประมาณ 

 5.1 การใชจายแตละไตรมาส 

ไตรมาสที ่
เปาหมาย ผลการใชจายจริง 

จํานวนเงิน(บาท) รอยละ จํานวนเงิน(บาท) รอยละ 

1     

2     

3     

4     

 

 5.2  รวมผลการใชจายแลวทั้งป...........................................บาท  คิดเปนรอยละ.......................................... 

 5.3  เงินกันงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ................................................................บาท      

  คิดเปนรอยละ...................................... 

 5.4  เงินกันงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 .............................................................บาท 

  คิดเปนรอยละ................................ 

       เหตุผลความจําเปนของการกันเงิน     

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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สวนที่  2.3  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2565 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

จํานวน 20 ขอคําถาม 2 กลุม 

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยการสัมภาษณ  กลุมบุคคลที่เกี่ยวของ  

3 กลุม 

(3)   การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี โดยใชคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของแตละ

คณะจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการปฏิบัติงานของคณะ 
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(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยใชแบบ

ประเมิน 
  

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

  พัฒนาจากแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี จากการปรับปรุงแกไข เพิ่มเติม 

ขอคําถามใหเขาใจงาย ตอบงาย และมีจํานวนขอที่พอเหมาะ เปนแบบประเมินลักษณะแบบสอบถามมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 มาตราสวน ใหผูตอบประเมิน 2 ประเด็น คือ 

1. คุณภาพการบริหารงานของคณบด ีจํานวน 20 ขอคําถาม แบงเปน 3 สวน ไดแก 

 สวนที่ 1 ภาวะผูนํา 7 ขอคําถาม 

 สวนที่ 2 บุคลิกภาพและคุณลักษณะสวนตัว 5 ขอคําถาม 

 สวนที่ 3 ความสามารถดานการบริหารและธรรมาภิบาล 8 ขอคําถาม 

2. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เปนปลายเปด 

กลุมเปาหมาย 

  บุคลากรในคณะ ไดแก 

ก. บุคลากรสายวิชาการ เชน ผูสอน ผูบริหาร 

ข. บุคลากรสายสนับสนุน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และ

สถาบัน ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฯ แจกและติดตามเก็บแบบประเมินจากกลุมเปาหมายในชวงเวลาที่

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กําหนด 

วิธีการวิเคราะหขอมูล  

1. หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตละขอคําถาม แตละประเด็น    

และรวมทุกประเด็น และวิเคราะหเนื้อหาในสวนปลายเปด 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 
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แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565) 

-------------------------------- 
 

คําชี้แจง 

 1. แบบประเมินฉบับนี้มุงประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ

ประเมินผลงานของคณะ ประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ สํานัก และสถาบัน เปนการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

 2. ผลการประเมินของแตละทาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จะเก็บ

รักษาไวเปนความลับ จะวิเคราะหผลการประเมินในภาพรวม จึงขอใหทานตั้งใจตอบแบบประเมินตามความ

จริงที่ทานรับรูทุกขอคําถาม 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประเมิน 

 1. เพศ  (  ) ชาย (  ) หญิง 

 

 2. สถานะ  (  ) บุคลากรสายวิชาการ ไดแก ผูสอน และผูบริหาร 

    (  ) บุคลากรสายสนับสนุน 

 

  3. ตําแหนงงาน (  )  ผูบริหารระดับรองคณบดี  

   ประธานโปรแกรมวิชา/สาขา หัวหนางาน     

    (  ) ผูสอนหรือผูปฏิบัติการอยางเดียว 

 

 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะ 

  (  ) ไมเกิน 5 ป 

  (  ) มากกวา 5 ป - 10 ป 

    (  ) มากกวา 10 ป – 15 ป 

      (  ) มากกวา 15 ป - 20 ป 

    (  ) มากกวา 20 ป ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  คุณภาพการบริหารงานของคณบดี 

คําอธิบายเพิ่มเติม  

สวนที่ 1 ภาวะผูนํา หมายถึงความสามารถในการชักนํา โนมนาว และบริหารคนหมูมาก (หมายถึงความมี

อิทธิพลในการโนมนาวใหบุคคลอื่นทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน) โดยใชหลักการทํางานแบบมี

สวนรวม มากกวาการใชอํานาจตามกฎหมายหรือการสั่งการ 

สวนที่ 2 บุคลิกภาพและคุณลักษณะสวนตัว หมายถึงลักษณะนิสัยแตกําเนิด หรือเปนอัตลักษณของแตละ

บุคคล ซึ่งบงบอกถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหเห็น 

สวนที่ 3 ความสามารถดานการบริหารและธรรมาภิบาล หมายถึงความสามารถในการบริหารงานใหเกิด

ผลสําเร็จ ตามบทบาทหนาที่และตําแหนง 

 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

สวนที ่1 ภาวะผูนํา (Leadership, Influencer) 

1.1 มีความสามารถและทักษะในการ

บริหารใหบุคลากรภายในดําเนินงานตาม

นโยบายและแผนงาน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

1.2 มี ความสามารถจั ดหาและระดม

ทรัพยากร  และบริหารทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

1.3 มีความสามารถในการบริหารจัดการ

ความขัดแยง 

     

1.4 มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่น

เห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

     

1.5 มีความสามารถในการเสริมแรงให

กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 
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พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1 .6  ยึ ด ห ลั ก ก า รมี ส ว น ร ว ม ใน ก า ร

บริหารงาน 

     

1.7 มีความสัมพันธอันดีกับบุคคลและ

หนวยงานภายนอก 

     

สวนที ่2 บุคลิกภาพและคุณลักษณะสวนตัว 

2.1 เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยาง

ตอเนื่อง 

     

2.2 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  เปนที่

ย อ ม รั บ ทั้ ง ภ า ย ใน แ ล ะ ภ า ย น อ ก

มหาวิทยาลัย 

     

2.3 เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย 

ชัดเจน 

     

2.4 อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความ

เสียสละเปนที่ประจักษ 

     

2.5 รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง วางตัว

ไดถูกตองตามกาลเทศะ 

     

สวนที ่3 ความสามารถดานการบริหาร และธรรมาภิบาล 

3.1 ยึดหลักนิติธรรมในการบริหารงาน      

3.2 บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต

เปนที่ประจักษ 

     

3.3 ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม      

3.4 มี ความสามารถและทั กษะในการ

บริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

3.5 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางถวน

ทั่ว และตอเนื่อง 

     

3.6 บริหารงานดวยความโปรงใส      

3.7 บริหารงานอยางตั้ งใจตามอํานาจ

หนาที่ และมีความรับผิดชอบตอผลงาน 

     

3.8 ใชทรัพยากรที่มีคอนขางจํากัดอยาง

คุมคา 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  

3.1 ถาใหบอกขอดีเดนของคณบดี ที่ทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………….................................................................................. 

3.2 ทานคิดวาจุดที่ควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในคณะของทาน มีอะไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………................................................................ 

3.2 ขอคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการพัฒนาคณะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ขอขอบคุณ 

      คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
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(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565       

โดยใชการสัมภาษณ 
 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สําคัญอื่น ๆ จึงเพิ่มการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของเปนคําถามกวาง ๆ  เหมือนกันทุกกลุม 

 

กลุมเปาหมาย 

  สัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม คือ 

  ก. คณบดี  

  ข. บุคลากรในคณะ ไดแก ตัวแทนผูบริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทนขาราชการ/ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

ค. ผูนํานักศึกษาในคณะ ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ สัมภาษณคณบดี โดยใหกรอก

ขอมูลตามประเด็นในแนวการสัมภาษณดวย และสัมภาษณในคราวเดียวกับการสัมภาษณในสวนที่ 2.4 ดวย

ระบบ Online (ชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 

2. บุคลากรในคณะ และผูนํานักศึกษาในคณะ ใหกรอกขอมูลในแนวการสัมภาษณแทนการ

สัมภาษณจริง (ชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหเนื้อหา 
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แบบสัมภาษณคณบด ี
1. ทานคิดวาภาวะผูนําของอธิการบดี เชน ความสามารถในการบริหารงานบุคคล การระดมทรัพยากร 

การบริหารความขัดแยง การโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวยอยางมีเหตุผล ความสามารถในการเสริมแรงผูรวมงาน 

การยึดหลักการมีสวนรวมในการบริหารงาน การมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลภายนอก มีความคิดใหมๆที่จะ

เปลี่ยนแปลงระบบหรือองคกรใหดีขึ้น เปนตน มีภาวะผูนําเรื่องใดที่อธิการบดีทําไดโดดเดนและมีภาวะผูนํา

เรื่องใดที่ควรเพิ่มความเขมขนขึ้นไปอีกบาง หรือไม อยางไร 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  
2. ในปงบประมาณ พ. ศ. 2565 คณะมีผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดนและ

ประสบผลสําเร็จอยางไรบางเรียงลําดับ 1 ถึง 3 ผลงาน 

2.1..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

2.2..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

2.3..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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3. คณบดีมีแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของคณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในเรื่อง

ดังตอไปนี้อยางไร 

 3.1 แนวคิดในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อพัฒนาความเปนเลิศ     

ของบัณฑิตและผลิตกําลังคนตามความตองการของประเทศอยางไร ควรมีการพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพ    

และทักษะที่หลากหลายมากขึ้น คณะควรมีบทบาทในการชวยทําใหมหาวิทยาลัยไดมีบทบาทในการพัฒนา

อยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

3.2 แนวคิดในการขับเคลื่อนคณะและมหาวิทยาลัยใหกาวไปขางหนาในภาวะที่ประเทศชาติประสบ

กับปญหาโรคระบาด Covid-19 ในปจจุบันและคาดวาจะยังคงมีปญหานี้ตอไปในอนาคตอยางไร 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

4. ในการดําเนินงานของคณะตามพันธกิจและยุทธศาสตรปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีปญหาอุปสรรค

ที่สําคัญอะไรบาง เรียงตามลําดับความสําคัญ 1-3 เรื่อง 

4.1.......................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

4.2.......................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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4.3.......................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

5.  คณะมีสิ่งใดที่จะขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุน หรือแกปญหา เรียง

ตามลําดับความสําคัญ 1- 3 ขอดังนี ้

5.1.......................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

5.2.......................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

5.3.......................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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6. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

6.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 6.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับคณะ และคุณภาพการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 6.3 ปญหาอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

6.4 อื่นๆ 

................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 



 

คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 85 

 

แบบสัมภาษณบุคลากรในคณะและนักศึกษา 

ตอนที่ 1 สถานภาพ 

  (   ) ผูแทนผูบริหารคณะ/ผูแทนประธานสาขาวิชา 

 (   ) ผูแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

  (   ) ผูแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 (   ) นักศึกษา 

 

ตอนที่ 2 คุณภาพการบริหารงาน 

1. ทานพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี ในภาพรวมอยูในระดับใด (1-5 มาตราสวนประมาณคา) 

(   ) มากที่สุด  (   )  มาก  (   )  ปานกลาง 

(   ) นอย   (   ) นอยที่สุด 

 

2. มีความสําเร็จที่เปนรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก 

2.1..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

2.2.......................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 2.3..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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3. มีสิ่งที่คณะตองปรับปรุง แกไขเรงดวน อะไรบาง 3 ลําดับแรก 

3.1.......................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 3.2.......................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 3.3.......................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
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(3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการปฏิบัติงานของคณะ 
 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 มาตราสวน ถามความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการปฏิบัติงานของคณะที่นักศึกษาสังกัด 3 ดาน ไดแก 

 1. ดานการจัดการเรียนการสอน จํานวน 7 ขอคําถาม 

 2. ดานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา จํานวน 5 ขอคําถาม 

 3. ดานการบริหารทั่วไปของคณะ จํานวน 5 ขอคําถาม 

ปลายเปดใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงสิ่งที่คณะควรปรับปรุงแกไขและพัฒนา 

 

กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 2 ขึ้นไป ทุกคนในคณะ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มอบหมายใหคณะอนุกรรมการฯ          

แจกและติดตามเก็บแบบสอบถามจากกลุมเปาหมายในชวงเวลาที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ         

และประเมินผลงานฯ กําหนด 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 หาคาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตราฐานในแตละขอคําถาม แตละประเด็น และรวมเฉลี่ยทุก

ประเด็น และวิเคราะหเนื้อหาในสวนปลายเปด จําแนกเปนรายคณะ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการปฏิบัติงานของคณะ 
คําชี้แจง 

1.แบบสอบถามนี้เพื่อตองการทราบความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของคณะเพื่อนํามาใชในการ

ปรับปรุง พัฒนาสภาพตางๆ ใหดีขึ้นอันจะเปนผลดีตอนักศึกษา 

2.การตอบแบบสอบถามจะไมมีผลเสียใดๆ ตอตัวนักศึกษา ขอใหตอบใหครบทุกขอคําถามตามความ

เปนจริง 

ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

1. คณะ............................                                       2. ชั้นปที่ .................... 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาตอการปฏิบัติงานของคณะ 

 ใหนักศึกษาใสเครื่อง   ในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในแตละขอ  

ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1.ดานการจัดการเรียนการสอน 

     1.1 อาจารยมีความรูในรายวิชาที่สอน      

     1 .2  อาจารยมี ความสามารถในการ

ถายทอดความรูที่ดีและทันสมัย 
     

     1.3 มีการจัดการเรียนการสอนเสริม

ความรูและประสบการณนอกเหนือจากการ

สอนในชั้นเรียน 

     

     1.4 อาจารยมีความรับผิดชอบในการเขา

สอนอยางสม่ําเสมอ 
     

     1.5 อาจารยทําการวัดและประเมินผล

การเรียนรูอยางเหมาะสมและยุติธรรม 
     

     1.6 คณะจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและ

อุปกรณการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
     

     1.7 คณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

online ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

2.ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

     2.1 คณะสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อ

นักศึกษาอยางเหมาะสม 
     

     2 .2  คณ ะส งเสริมและเป ด โอกาสให

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมในระดับคณะและ

มหาวิทยาลัย 

     

     2.3 คณะจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ

คอยดูแลและใหความชวยเหลือนักศึกษา 
     

     2.4 คณะจัดกิจกรรมที่มีประโยชนเพื่อ

พัฒ น าคุณ ลั กษณ ะที่ พึ งป ระสงค ให กั บ

นักศึกษา 

     

     2.5 คณะใหความสําคัญกับการดูแลเอาใจ

ใสความเปนอยูของนักศึกษา 
     

3.ดานการบริหารทั่วไปของคณะ 

     3.1 ใหความสําคัญกับการดูแลพัฒนา 

อาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมใหสะอาด 

สวยงาม  รมรื่ น  เหมาะสํ าห รับการเป น

สถาบันอุดมศึกษา 

     

     3.2 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน น้ําดื่ม

ที่ สะอาด สถานที่ นั่ งทํ างานและสถานที่

พักผอน 

     

     3.3 มีจํานวนหองเรียนและขนาดของ

หองเรียนเพียงพอและเหมาะสม 
     

     3.4 จัดใหมีระบบความปลอดภัยสําหรับ

นักศึกษาในคณะอยางเหมาะสม 
     

     3.5 นักศึกษาไดรับประโยชนคุมคากับ

การมาเรียนคณะนี้ 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 นักศึกษาคิดวาคณะของเรามีสิ่งท่ีควรปรับปรุง แกไขและพัฒนาอยางเรงดวนอะไรบาง 

 ..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
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สวนที่   2.4  การประเมินผลการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน     

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ศึกษาจากรายงานของหนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของคณะ ถึงรูปแบบองคกร การปฏิบัติงาน วิธีดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. หนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินงาน กรอกแบบรายงานเสนอคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ พิจารณา 

  2. สัมภาษณคณบดีและผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  1. วิเคราะหเนื้อหา 

  2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
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สวนที่  2.5  การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ที่ใหไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ศึกษาแผนปฏิบัติการของคณะวาตามความเห็นดังกลาว คณะมีแผนปฏิบัติการแกไขพัฒนา

อยางไร หนวยงานใดหรือบุคคลใดรับผิดชอบ คณะใหการสนับสนุนอยางไร และที่สําคัญคือเมื่อดําเนินการ

แกไขพัฒนาแลวไดผลเปนอยางไร  

 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

 แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ใหคณะกรอกแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ 

สํานัก และสถาบันที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 2. ใหกองนโยบายและแผน รวบรวมและสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ   

และประเมินผลงานฯ พิจารณา 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

   วิเคราะหเนื้อหาโดยเฉพาะผลการดําเนินงานเปนสําคัญ 
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 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลยั คณะ สํานัก และสถาบันที่ใหไวในปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ความเห็นจากคณะ

กรรมการฯ ที่ใหไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 

ตามความเห็นคณะกรรมการฯ 

กิจกรรม/โครงการ 

ที่จะดําเนินการ 

ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

บรรลุผลสําเร็จหรือไม อยางไร 

(เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ                                                 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
...................................................................................... 

ตอนที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ 

สวนที่ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ คะแนน 

2.1 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย  

(1) รอยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 15 

(2) รอยละของตัวชี้วัด MS ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ 15 

(3) รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของคณะ 10 

2.2 การใชจายงบประมาณ  

 (1) ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

(รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

10 

 (2) รอยละการใชจายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 5 

 (3) รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 10 

2.3 คุณภาพการบริหารงานของคณบดี  

(1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 

(2) การสัมภาษณคณบดีและกลุมบุคคลที่เก่ียวของ - 

(3) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ

ปฏิบัติงานของคณะ 

5 

2.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงานและการสัมภาษณคณบดีและ

ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน) 

10 

2.5 การดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานฯ ที่ใหไวในปกอน  

- 

รวม 100 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.1(1) การประเมินผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนยุทธศาสตร KR ของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.1(2) การประเมินผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนปฏิบัติการ MS ของมหาวิทยาลัย    

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด MS ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   
หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.1(3) การประเมินผลการดําเนินงานการบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร ของคณะ 

 พิจารณารอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   
 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ของคณะ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

กําหนด 

 

 

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

15
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

15
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 10  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

10
 x 5  

 

คะแนนที่ได = (1)+(2)+(3) 

 
  ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได
40

 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.2(1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม 

(รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

พิจารณาจากความสัมพันธของปริมาณตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปาหมาย (เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใชจายโดยรวมซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณที่ได ปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณไดเหมาะสม โดยพิจารณาใหคะแนน ดังนี้  

รอยละของตัวชี้วัด 

ที่บรรลุตามเปาหมาย 
รอยละของงบประมาณที่ใชจายโดยรวม คะแนนที่ได 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 90 

มากกวารอยละ 90 
10 

รอยละ 80 - 89 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 80 

มากกวารอยละ 80 

9 

8 

รอยละ 70 - 79 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 70 

มากกวารอยละ 70 

7 

6 

รอยละ 60 - 69 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60 

มากกวารอยละ 60 

5 

4 

นอยกวารอยละ 60 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 

มากกวารอยละ 50 

3 

2 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.2(2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

 พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถ

คิดเปนคะแนนไดดังนี้ 

 

ไตรมาส เปาหมาย(%) วิธีการคํานวณคะแนน คะแนนที่ได 

1 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25)  

2 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

3 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

4 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส  (เต็ม 5 คะแนน) 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.2(3) การดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของคณะ 

พิจารณารอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จเทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

กําหนด 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.3(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี      

จากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา       

5 มาตราสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คะแนนที่ได = 
คะแนนเฉลี่ย

5
 x 20  

 

คะแนนที่ได = (1)+(2)+(3)   ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

25
 x 5  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

10
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละท่ีดําเนินการ

100
 x 10  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

20
 x 5  

 

  รอยละท่ีดําเนินการ = 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

เปาหมาย
 x 100  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.3(3) ผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ   

ของนักศึกษาตอการปฏิบัติงานของคณะ โดยนักศึกษา ในคณะ  

 พิจารณาคะแนนเฉลี่ ยผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอ             

การปฏิบัติงานของคณะ 
 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบด ี

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนที่ได = คะแนนเฉลี่ย (เต็ม5) 

คะแนนที่ได = (1)+(3)   ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

25
 x 5  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

5
 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กําหนด 

 พิจารณาจากรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน และการ

สัมภาษณหัวหนาหนวยงานและผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน 

(10 คะแนน) มีประเด็นการพิจารณาดังนี ้

   1. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   2. มีการดําเนินการตามวิธีการหรือข้ันตอนที่กําหนด 

   3. ผูบริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยง         

และควบคุมภายใน 

  5. มกีารกําหนดหรือสรางมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  6. มีแผนการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจากปกอน 

  7. ปริมาณความเสี่ยงที่ลดลง 

    8. ความรูความเขาใจในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   9. คุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   10. ปญหา/อุปสรรค 

   11. อื่นๆ 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 2.5 การดําเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม          

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ที่ใหไวในปกอน (ไมมีคะแนน) 

 พิจารณาจากรายงานตามแบบฟอรมทีค่ณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กําหนด 

   1. มีแผนการดําเนินงานพัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ        

และประเมินผลงานฯ 

   2. มีการดําเนินการตามแผน 

   3. ผูบริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 

   4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกลาว 

   5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับ

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ในปตอไป 

 

 

เกณฑการแปลความหมายคาคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คาคะแนน แปลความหมาย 

4.50 – 5.00 มากที่สุดหรือดีมาก 

3.50 – 4.49 มากหรือดี 

2.50 – 3.49 ปานกลางหรือพอใช 

1.50 – 2.49 นอยหรือควรปรับปรุง 

1.00 – 1.49 นอยที่สุดหรือตองปรับปรุง 
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ตอนท่ี 3 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก และสถาบัน 

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสํานัก และสถาบัน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แบงเปน 5 สวน 

1. ผลการดําเนินงานของสํานักและสถาบัน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(40 คะแนน) 

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 คะแนน) 

3. คุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 คะแนน) 

4. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565        

(10 คะแนน) 

5. การพัฒนาสํานักและสถาบัน ตามความเห็น ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไมมีคะแนน) 

 

 

 
 

 

สวนที่ 1

(40 คะแนน) 

สวนที่ 2

(25 คะแนน) 

สวนที่ 3

(25 คะแนน) 

สวนที่ 4

(10 คะแนน) 
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สวนที่  3.1  ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักและสถาบันตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศึกษาผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหสํานักและสถาบันดําเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวชี้วัดเพิ่มเติม ดังนี้ 

สํานัก/สถาบัน จํานวนตัวชี้วัด รายละเอียด 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

18 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 8 

ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 10 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน  

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 2 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

4 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 4 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

สํานักคอมพิวเตอร 6 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 3 

ตัวชี้ วัด, ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 3 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 17 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 7 

ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 10 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

สถาบันภาษา 5 จําแนกเปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร KR จํานวน 2 

ตัวชี้ วัด, ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ MS จํานวน 3 

ตัวชี้วัด และรอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 
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ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

ใชผลการประเมินของสํานัก และสถาบันที่รับผิดชอบประเมินตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเสนอและผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แลว โดยคัดเฉพาะเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาประเมิน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. คณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมขอมูลจากการรายงานการปฏิบัติราชการของแหลงขอมูล 

ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบรวบรวมขอมูลจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปนผลการประเมินตามคูมือการ

ประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แลวนําเสนอคณะกรรมการติดตาม     

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ พิจารณาตรวจสอบ 

2. คณะอนุกรรมการฯ สํารวจโครงการ/กิจกรรมของสํานัก และสถาบันตาง ๆ ที่สอดคลอง/

รองรับในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. ศึกษาผลการประเมินเทียบกับเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแตละตัวชี้วัด            

โดยนําเสนอผลการประเมินสําหรับตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ํากวาเปาหมาย ปญหาอุปสรรค (ถามี) ตัวชี้วัดที่

มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย และนําเสนอจํานวนตัวชี้วัดดังกลาวเปนคารอยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 

3. คํานวณงบประมาณที่ใชจายไปในแตละประเด็นยุทธศาสตร จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

รองรับในแตละประเด็นยุทธศาสตร และแสดงผลเปนคารอยละ 

4. วิเคราะหเนื้อหา 
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีที่มีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปนเจาของธุรกิจ

ภายใน 1 ป 

 รอยละ  [90]* 

KR1.2 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต   คะแนน [4]* 

KR1.3 ประชาชน/บุคลากร ที่ไดรับการเพิ่มพูนทักษะใหมจากหลักสูตร 

non-degree 

 คน [200] 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 1 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

MS1.1 หลักสูตรใหม/ปรับปรุง ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่รองรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

หลักสูตร [27]* 

MS1.2 หลักสูตรที่มีการปรับแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน

สมรรถนะ 

รอยละ [70] 

MS1.3 หองเรียนสมัยใหม  หอง [62]* 

MS1.4 หองปฏิบัติการเฉพาะทางท่ีใชรวมกัน รอยละ  [30] 

MS1.5 นักศึกษาชั้นปสุดทายสอบผานสมรรถนะ Exit Exam ตามมาตรฐาน

รายวิชา 

รอยละ [80] 

MS1.6 อาจารยไดรับการ Upskill เพื่อเปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ที่รองรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

รอยละ [25]* 

MS1.7 รายวิชาที่สอน/จัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/บทเรียน

ออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา [80]* 

Platform 3 พัฒนาระบบการเรียนรูแบบสะสมหนวยกิต 

MS3.1 หลักสูตร non-degree  หลักสูตร [30] 
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

MS3.2 ระบบที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต   - กศ.พป.Hybrid  

credit bank  

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality education)   ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

KR2.2 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย    สูงกวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ

รอยละ 20 

KR2.3 นักศึกษาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รอยละ  [80] 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 4 ผลิตบัณฑิตครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู 

MS4.1 สมรรถนะความเปนครูตามสมรรถนะ รายชั้นป ระดับ 2 ขึ้นไปจาก 

3 ระดับ 

รอยละ [80] 

ยุทธศาสตรที่ 4 : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

รอยละ 80 
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 4 : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ  คะแนน (4) 

KR4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

รอยละ 80 
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 3 : วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR3.2 THE University Impact Ranking: SDG3 (good health and 

well-being) 

  ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

KR3.3 ชุมชนตนแบบที่มีความมั่นคง ทางดานเศรษฐกิจ ความเปนอยู 

สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม 

ชุมชน 1 

ยุทธศาสตรที่ 4 : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

รอยละ 80 
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สํานักคอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีที่มีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 1 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

MS1.7 รายวิชาที่สอน/จัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/บทเรียน

ออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา [80]* 

Platform 2 เสริมสรางคุณลักษณะ 4 ประการและทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

MS2.2 นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานมาตรฐานดาน IT รอยละ [18]* 

บทเรียนออนไลนบน Thai MOOC รายวิชา [5]* 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality 

education) 

  ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 4 : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัด

อันดับที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานัก

คอมพิวเตอร 

รอยละ 80 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality 

education) 

  ไดรับการจัดอันดับ

ที่ดีขึ้น 

KR2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นจากฐานเดิม    เพิ่มขึ้น รอยละ 2 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

MS5.1 สถานศึกษาในพื้นที่ท่ีไดรับการยกระดับ   โรงเรียน [10] 

MS5.2 ครูไดรับการบมเพาะสมรรถนะใหม  คน [500] 

ยุทธศาสตรที่ 3 : วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR3.1 THE University Impact Ranking: SDG1 (no poverty)   ไดรับการจัดอันดับ

ที่ดีขึ้น 

KR3.2 THE University Impact Ranking: SDG3 (good health 

and well-being) 

  ไดรับการจัดอันดับ

ที่ดีขึ้น 

KR3.3 ชุมชนตนแบบที่มีความมั่นคง ทางดานเศรษฐกิจ ความเปนอยู 

สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม 

ชุมชน 1 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 6 Research and Innovation for Community and Nation 

MS6.1 ทุนวิจัยภายนอก ลานบาท [40]* 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

MS6.2 ผลงานตีพิมพในวารสาร TCI ACI Scopus หรือในฐานขอมูล

อื่นท่ี กพอ. รับรอง 

เรื่อง [100]* 

MS6.3 จํานวนวารสารที่ตีพิมพในฐานขอมูล SJR และอยูใน Q1  เรื่อง [10]* 

MS6.4 จํานวนวารสารที่ตีพิมพใน Top 10% ในแตละสาขาที่อยูใน

ฐานขอมูล Scopus 

เรื่อง [3]* 

MS6.5 งานวิจัยที่ลดความเหลื่อมล้ํา  เรื่อง [5]* 

MS6.6 งานวิจัยและนวัตกรรมที่สงผลกระทบในเชิงนโยบายตอ

จังหวัด ภูมิภาคและประเทศ 

เรื่อง [2]* 

Platform 7 Smart Community 

MS7.1 ชุมชนที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ชุมชน [5]* 

MS7.2 ผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนา ผลิตภัณฑ [20]* 

ยุทธศาสตรที่ 4 : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับ

ที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

รอยละ 80 
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สถาบันภาษา 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

เปาหมาย

หนวยงาน 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีที่มีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

Platform 1 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

MS1.7 รายวิชาที่สอน/จัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/บทเรียน

ออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา [80]* 

Platform 2 เสริมสรางคุณลักษณะ 4 ประการและทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานมาตรฐานดานภาษา  รอยละ [18]* 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 (quality 

education) 

  ไดรับการจัดอันดับ

ที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 4 : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

KR4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน (4) 

KR4.3 UI Green Metrics World University Ranking   ไดรับการจัดอันดับ

ที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา 

รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา รอยละ 80 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

112 

112 

112 
คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

สวนที่   3.2  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ            

ทีส่ํานักและสถาบันไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณที่สํานัก และสถาบันไดรับ

จัดสรร ดําเนินการโดย 

(1) ศึกษาแหลงงบประมาณประจําป 

(2) ศึกษาการจัดสรรงบประมาณ 

(3) ศึกษาการใชจายงบประมาณ 

(4) ศึกษาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวบรวมรายละเอียดในแตละประเด็น

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหเนื้อหา หาคารอยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

และนําเสนอผลการเปรยีบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 
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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

ของสํานักและสถาบันที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

...................................................................... 

1. แหลงที่มาของงบประมาณ 

 1.1 งบประมาณแผนดิน(งบปกติ)........................................................................................บาท 

 1.2 งบเงินรายไดมหาวิทยาลัย.............................................................................................บาท 

 1.3 เงินรายไดทีจ่ัดเก็บไดจริง...............................................................................................บาท 

 1.4 งบประมาณแผนดิน(งบพิเศษ/เพิ่มเติม).........................................................................บาท 

      ระบุวิธีการดําเนินการขอ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 1.5 เงินบริจาค.............................................................................บาท 

      ระบุแหลงที่มาและวัตถุประสงคการบริจาค 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

   2.1 วิธีการจัดสรรงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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 2.2 ปญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

3. การบริหารงบประมาณ 

   3.1 วิธีการบริหารงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 3.2 การติดตามเรงรัดและผลการติดตามเรงรัดการใชงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 3.3 ปญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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4. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 

 4.1 โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน......................โครงการ  คิดเปนรอยละ............................. 

 4.2 โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน....................โครงการ  คิดเปนรอยละ............................ 

          เหตุผลความจําเปนที่ยังไมแลวเสร็จ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 4.3 โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน.........................โครงการ คิดเปนรอยละ............................. 

  เหตุผลความจําเปนที่ยังไมไดดําเนินการ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ (ที่ดําเนินการแลวเสร็จ) 

 โครงการที่ดําเนินการแลวบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมายของโครงการ  

 จํานวน...................โครงการ   คิดเปนรอยละ........................................ 

 โครงการที่ดําเนินการแลวไมบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมายของโครงการ 

 จํานวน...................โครงการ   (ระบุชื่อโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ) 

 เหตุผลที่โครงการไมบรรลุวัตถุประสงคและหรือเปาหมาย 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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5. การใชจายงบประมาณ 

 5.1 การใชจายแตละไตรมาส 

ไตรมาสที ่
เปาหมาย ผลการใชจายจริง 

จํานวนเงิน(บาท) รอยละ จํานวนเงิน(บาท) รอยละ 

1     

2     

3     

4     

  

 5.2  รวมผลการใชจายแลวทั้งป.........................................บาท  คิดเปนรอยละ.......................................... 

 5.3  เงินกันงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ............................................................บาท      

  คิดเปนรอยละ...................................... 

 5.4  เงินกันงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...........................................................บาท 

 คิดเปนรอยละ................................ 

         เหตุผลความจําเปนของการกันเงิน     

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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สวนที่  3.3  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(1)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) จํานวน 20 ขอคําถาม 2 กลุม 

(2)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณกลุม

บุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม 

(3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการ โดยใชคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของแตละ

หนวยงานจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 4 กลุม   ที่ดําเนินการโดยกองนโยบายและแผน 
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(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2565 โดยใชแบบประเมิน 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

 พัฒนาจากแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการจากการปรับปรุงแกไข เพิ่มเติม 

ขอคําถามใหเขาใจงาย ตอบงาย และมีจํานวนขอที่พอเหมาะ เปนแบบประเมินลักษณะแบบสอบถามมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 มาตราสวน ใหผูตอบประเมิน 2 ประเด็น คือ 

1. คุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการ จํานวน 20 ขอคําถาม แบงเปน 3 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 ภาวะผูนํา 7 ขอคําถาม 

สวนที่ 2 บุคลิกภาพและคุณลักษณะสวนตัว 5 ขอคําถาม 

สวนที่ 3 ความสามารถดานการบริหารและธรรมาภิบาล 8 ขอคําถาม 

2. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เปนปลายเปด 

กลุมเปาหมาย 

ก. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ข. บุคลากรผูปฏิบัติงานในสํานัก/สถาบัน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 

ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฯ แจกและติดตามเก็บแบบประเมินจากกลุมเปาหมายในชวงเวลาที่

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กําหนด 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล  

1. หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตละขอคําถาม แตละประเด็น และรวม

ทุกประเด็น และวิเคราะหเนื้อหาในสวนปลายเปด 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565     

และนําเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางและกราฟเสน 
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แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565) 

-------------------------------- 
คําชี้แจง 

 1. แบบประเมินฉบับนี้มุงประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักและสถาบัน ซึ่งเปน

สวนหนึ่งของการประเมินผลงานของสํานักและสถาบัน ประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ        

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน เปนการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

 2. ผลการประเมินของแตละทาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ จะเก็บ

รักษาไวเปนความลับ จะวิเคราะหผลการประเมินในภาพรวม จึงขอใหทานตั้งใจตอบแบบประเมินตามความ

จริงที่ทานรับรูทุกขอคําถาม 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประเมิน 

 1. เพศ  (  ) ชาย (  ) หญิง 

 

 2. สถานะ  (  ) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

    (  ) บุคลากรผูปฏิบัติงานในสํานัก/สถาบันนั้น 

 

 3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะ 

  (  ) ไมเกิน 5 ป 

  (  ) มากกวา 5 ป - 10 ป 

    (  ) มากกวา 10 ป – 15 ป 

      (  ) มากกวา 15 ป - 20 ป 

    (  ) มากกวา 20 ป ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  คุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

คําอธิบายเพิ่มเติม  

สวนที่ 1 ภาวะผูนํา หมายถึงความสามารถในการชักนํา โนมนาว และบริหารคนหมูมาก (หมายถึงความมี

อิทธิพลในการโนมนาวใหบุคคลอื่นทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน) โดยใชหลักการทํางานแบบมี

สวนรวม มากกวาการใชอํานาจตามกฎหมายหรือการสั่งการ 

สวนที่ 2 บุคลิกภาพและคุณลักษณะสวนตัว หมายถึงลักษณะนิสัยแตกําเนิด หรือเปนอัตลักษณของแตละ

บุคคล ซึ่งบงบอกถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหเห็น 

สวนที่ 3 ความสามารถดานการบริหารและธรรมาภิบาล หมายถึงความสามารถในการบริหารงานใหเกิด

ผลสําเร็จ ตามบทบาทหนาที่และตําแหนง 

 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

สวนที ่1 ภาวะผูนํา (Leadership, Influencer) 

1.1 มีความสามารถและทักษะในการ

บริหารใหบุคลากรภายในดําเนินงานตาม

นโยบายและแผนงาน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

1.2 มี ความสามารถจั ดหาและระดม

ทรัพยากร  และบริหารทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

1.3 มีความสามารถในการบริหารจัดการ

ความขัดแยง 

     

1.4 มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่น

เห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

     

1.5 มีความสามารถในการเสริมแรงให

กําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 
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พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1 .6  ยึ ด ห ลั ก ก า รมี ส ว น ร ว ม ใน ก า ร

บริหารงาน 

     

1.7 มีความสัมพันธอันดีกับบุคคลและ

หนวยงานภายนอก 

     

สวนที ่2 บุคลิกภาพและคุณลักษณะสวนตัว 

2.1 เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยาง

ตอเนื่อง 

     

2.2 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  เปนที่

ย อ ม รั บ ทั้ ง ภ า ย ใน แ ล ะ ภ า ย น อ ก

มหาวิทยาลัย 

     

2.3 เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย 

ชัดเจน 

     

2.4 อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความ

เสียสละเปนที่ประจักษ 

     

2.5 รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง วางตัว

ไดถูกตองตามกาลเทศะ 

     

สวนที ่3 ความสามารถดานการบริหาร และธรรมาภิบาล 

3.1 ยึดหลักนิติธรรมในการบริหารงาน      

3.2 บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต

เปนที่ประจักษ 

     

3.3 ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม      

3.4 มี ความสามารถและทั กษะในการ

บริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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พฤติกรรมบงชี้ 

ผลการประเมิน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

3.5 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางถวน

ทั่ว และตอเนื่อง 

     

3.6 บริหารงานดวยความโปรงใส      

3.7 บริหารงานอยางตั้ งใจตามอํานาจ

หนาที่ และมีความรับผิดชอบตอผลงาน 

     

3.8 ใชทรัพยากรที่มีคอนขางจํากัดอยาง

คุมคา 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  

3.1 ถาใหบอกขอดีเดนของผูอํานวยการสํานัก/สถาบันนี ้ที่ทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………….................................................................................. 

3.2 ทานคิดวาจุดที่ควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในสํานัก/สถาบันนี้ ของทาน มีอะไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………................................................................ 

3.2 ขอคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการพัฒนาสํานัก/สถาบันนี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ขอขอบคุณ 

      คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
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(2) การป ระ เมิ น คุณ ภ าพ ก ารบ ริห ารงาน ขอ งผู อํ าน วยก ารสํ านั ก  แล ะส ถ าบั น              

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใชการสัมภาษณ 
 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการสํานัก และสถาบัน 

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ในประเด็นที่สําคัญ

อื่น ๆ จึงเพิ่มการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ  เปนคําถามกวาง ๆ เหมือนกันทุกกลุม 

กลุมเปาหมาย 

สัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม คือ 

ก. ผูอํานวยการสํานักและสถาบัน  

 ข. บุคลากรในสํานัก/สถาบัน ไดแก ผูแทนกรรมการประจําของสํานัก/สถาบัน ตัวแทน

ผูบริหารในสํานัก/สถาบัน ตัวแทนขาราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานในสํานัก/สถาบัน 

 ค. ตัวแทนผูใชบริการของสํานัก/สถาบัน (ขึ้นอยูกับขอบขายการใหบริการของสํานัก/สถาบัน 

ซึ่งอาจเปนอาจารย นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก) 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ สัมภาษณผูอํานวยการ โดยให

กรอกขอมูลตามประเด็นในแนวการสัมภาษณดวย และสัมภาษณในคราวเดียวกับการสัมภาษณในสวนที่ 3.4 

ดวยระบบ Online (ชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 

2. บุคลากรในสํานัก/สถาบัน และตัวแทนผูใชบริการของสํานัก/สถาบัน ใหกรอกขอมูลใน

แนวการสัมภาษณแทนการสัมภาษณจริง (ชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)) 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหเนื้อหา 
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แบบสัมภาษณผูอํานวยการสํานักและสถาบัน 
1. ทานคิดวาภาวะผูนําของอธิการบดี เชน ความสามารถในการบริหารงานบุคคล การระดมทรัพยากร 

การบริหารความขัดแยง การโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวยอยางมีเหตุผล ความสามารถในการเสริมแรงผูรวมงาน 

การยึดหลักการมีสวนรวมในการบริหารงาน การมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลภายนอก มีความคิดใหมๆที่จะ

เปลี่ยนแปลงระบบหรือองคกรใหดีขึ้น เปนตน มีภาวะผูนําเรื่องใดที่อธิการบดีทําไดโดดเดนและมีภาวะผูนํา

เรื่องใดที่ควรเพิ่มความเขมขนขึ้นไปอีกบาง หรือไม อยางไร 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานัก/สถาบัน มีผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดน

และประสบผลสําเร็จ อยางไรบาง เรียงลําดับ 1-3 ผลงาน 

2.1..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

2.2..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

2.3..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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3. ในการดําเนินงานของ สํานัก/สถาบัน ตามพันธกิจและยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีปญหา

อุปสรรค ที่สําคัญอะไรบาง เรียงตามลําดับความสําคัญ 1-3 เรื่อง 

3.1..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

3.2..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

3.3..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

4. สํานัก/สถาบัน มีสิ่งใดที่จะขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือแกปญหา

เรียงตามลําดับความสําคัญ 1-3 ขอ ดังนี้ 

4.1..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

4.2..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

4.3..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 5.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 5.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับสํานัก/สถาบัน และคุณภาพ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 5.3 ปญหาอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 5.4 อื่นๆ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ

งานสอบฯ 
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แบบสัมภาษณบุคลากรในสํานัก/สถาบัน และผูแทนผูใชบริการของสํานัก/สถาบัน 

ตอนที่ 1 สถานภาพ 

  (   ) ผูแทนกรรมการสํานัก/สถาบัน 

  (   ) ผูแทนผูบริหารในสํานัก/สถาบัน 

 (   ) ผูแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน 

   สํานัก/สถาบัน 

  (   ) ผูแทนผูใชบริการของสํานัก/สถาบัน 

   

ตอนที่ 2 คุณภาพการบริหารงาน 

1. ทานพึงพอใจในการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักและสถาบัน ในภาพรวมอยูในระดับใด  

(   ) มากที่สุด  (   )  มาก  (   )  ปานกลาง 

(   ) นอย   (   ) นอยที่สุด 

 

2. มีความสําเร็จที่เปนรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก 

2.1..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

2.2..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

2.3..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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3. มีสิ่งทีส่ํานัก/สถาบันตองปรับปรุง แกไขเรงดวน อะไรบาง 3 ลําดับแรก 

3.1..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

3.2..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

3.3..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ

สอบฯ 
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 (3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู อํ านวยการ ป งบประมาณ พ.ศ. 2565               

โดยการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 4 กลุม 
ใชคะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสํารวจที่ดําเนินการโดยกองนโยบายและแผน สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

สวนที่   3.4  การประเมินผลการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน     

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ศึกษาจากรายงานของหนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของสํานักและสถาบัน ถึงรูปแบบองคกรการปฏิบัติงาน วิธีดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหา

อุปสรรค 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. หนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินงาน กรอกแบบรายงานเสนอคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ พิจารณา 

  2. สัมภาษณผูอํานวยการและผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  1. วิเคราะหเนื้อหา 

  2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 
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สวนที่  3.5  การประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาสํานัก และสถาบัน ตามความเห็น

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ     

พ.ศ.2564 

 ศึกษาแผนปฏิบัติการของสํานักและสถาบันวาตามความเห็นดังกลาว สํานัก และสถาบัน มี

แผนปฏิบัติการแกไขพัฒนาอยางไร หนวยงานใดหรือบุคคลใดรับผิดชอบ สํานัก และสถาบัน ใหการสนับสนุน

อยางไร และที่สําคัญคือเม่ือดําเนินการแกไขพัฒนาแลวไดผลเปนอยางไร  

 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ 

แบบรายงานการพัฒนาของสํานัก และสถาบันตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม   

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ใหสํานักและสถาบันกรอกแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2. ใหกองนโยบายและแผน รวบรวมและสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ   

และประเมินผลงานฯ พิจารณา 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

   วิเคราะหเนื้อหาโดยเฉพาะผลการดําเนินงานเปนสําคัญ  
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ะ สํานัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 

 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสํานักและสถาบัน  

 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบันที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขอที่ควรพัฒนาและความเห็น 

จากคณะกรรมการฯ  

ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 

ตามความเห็นคณะกรรมการฯ 

กิจกรรม/โครงการ 

ที่จะดําเนินการ 

ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

บรรลุผลสําเร็จหรือไม อยางไร 

(เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน                                            

ของสํานักและสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
.................................................. 

ตอนที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสํานักและสถาบัน 

 

สวนที่ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ คะแนน 

3.1 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย  

(1) รอยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 15 

(2) รอยละของตัวชี้วัด MS ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ 15 

(3) รอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของสํานัก

และสถาบัน 

10 

3.2 การใชจายงบประมาณ  

 (1) ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

(รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

10 

 (2) รอยละการใชจายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 5 

 (3) รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 10 

3.3 คุณภาพการบริหารงานของผูอํานวยการ  

(1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 

(2) การสัมภาษณผูอํานวยการและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ - 

(3) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

5 

3.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนจากรายงานและการสัมภาษณ

ผูอํานวยการและผูรับผิดชอบการดําเนินงาน) 

10 

3.5 การดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ ที่ใหไวในปกอน  

- 

รวม 100 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.1(1) การประเมินผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนยุทธศาสตร KR ของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด KR ที่บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.1(2) การประเมินผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนปฏิบัติการ MS ของมหาวิทยาลัย 

 พิจารณารอยละของตัวชี้วัด MS ที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.1(3) การประเมินผลการดําเนินงานการบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร ของสํานัก และสถาบัน 

 พิจารณารอยละการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร เทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

   

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ของสํานัก และสถาบัน 

พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กําหนด 

 

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 10  

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15  

คะแนนที่ได = (1)+(2)+(3) 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

10
 x 5  

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

15
 x 5  

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

40
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละของตัวชี้วดัฯ

100
 x 15    ระดับคะแนน = 

คะแนนที่ได

15
 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.2(1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม 

(รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับรอยละการใชจายรวม) 

พิจารณาจากความสัมพันธของปริมาณตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปาหมาย (เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใชจายโดยรวมซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณที่ได ปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณไดเหมาะสม โดยพจิารณาใหคะแนน ดังนี้  

รอยละของตัวชี้วัด 

ที่บรรลุตามเปาหมาย 
รอยละของงบประมาณที่ใชจายโดยรวม คะแนนที่ได 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 90 

มากกวารอยละ 90 
10 

รอยละ 80 - 89 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 80 

มากกวารอยละ 80 

9 

8 

รอยละ 70 - 79 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 70 

มากกวารอยละ 70 

7 

6 

รอยละ 60 - 69 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60 

มากกวารอยละ 60 

5 

4 

นอยกวารอยละ 60 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 

มากกวารอยละ 50 

3 

2 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.2(2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

  พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละไตรมาสเทียบกับเปาหมาย 

สามารถคิดเปนคะแนนไดดังนี้ 

 

ไตรมาส เปาหมาย(%) วิธีการคํานวณคะแนน คะแนนที่ได 

1 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25)  

2 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

3 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

4 เปาหมาย% (ใชจายจริง% / เปาหมาย%) x 1.25 (เต็ม 1.25) 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส  (เต็ม 5 คะแนน) 
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.2(3) การดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของสํานัก      

และสถาบัน 

พิจารณารอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จเทียบกับรอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

กําหนด 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.3(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงาน ของผูอํานวยการ 

จากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา       

5 มาตราสวน 

 

 

 

 

 

 

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

10
 x 5  

คะแนนที่ได = (1)+(2)+(3)   ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

25
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
คะแนนเฉลี่ย

5
 x 20  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

20
 x 5  

 

  คะแนนที่ได = 
รอยละท่ีดําเนินการ

100
 x 10  

  รอยละท่ีดําเนินการ = 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

เปาหมาย
 x 100  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.3(3) ผลการประเมินจากแบบสํารวจความพึงพอใจ     

ของผูใชบริการ 

 พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ที่ดําเนินการโดย

กองนโยบายและแผน 
 

 

 

 

หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงาน ของผูอํานวยการ 

 พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

กําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนที่ได = คะแนนเฉลี่ย (เต็ม5) 

คะแนนที่ได = (1)+(3)   ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

25
 x 5  

 

  ระดับคะแนน = 
คะแนนที่ได

5
 x 5  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ที่คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กําหนด 

 พิจารณาจากรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน และการ

สัมภาษณหัวหนาหนวยงานและผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน 

(10 คะแนน) มีประเด็นการพิจารณาดังนี ้

   1. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   2. มีการดําเนินการตามวิธีการหรือข้ันตอนที่กําหนด 

   3. ผูบริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน 

  5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  6. มีแผนการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจากปกอน 

  7. ปริมาณความเสี่ยงที่ลดลง 

    8. ความรูความเขาใจในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   9. คุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   10. ปญหา/อุปสรรค 

   11. อื่นๆ  
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หลักเกณฑและการประเมินใหคะแนนสวนที่ 3.5 การดําเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม          

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ที่ใหไวในปกอน (ไมมีคะแนน) 

 พิจารณาจากรายงานตามแบบฟอรมทีค่ณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กําหนด 

 1. มีแผนการดําเนินงานพัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ          

และประเมินผลงานฯ 

 2. มีการดําเนินการตามแผน 

 3. ผูบริหารกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 

 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกลาว 

 5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับ

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ในปตอไป 

 

 

เกณฑการแปลความหมายคาคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสํานัก           

และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คาคะแนน แปลความหมาย 

4.50 – 5.00 มากที่สุดหรือดีมาก 

3.50 – 4.49 มากหรือดี 

2.50 – 3.49 ปานกลางหรือพอใช 

1.50 – 2.49 นอยหรือควรปรับปรุง 

1.00 – 1.49 นอยที่สุดหรือตองปรับปรุง 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPRU 
NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
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รายชื่อ ที่อยูการติดตอของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน    

ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน 
 

นายโอภาส  เขียววิชัย 

เลขที่ 110/61 หมู 11 ถนนเอกชัย 

แขวงบางขุนเทียน   

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท  081-9380268 

โทรสาร  02-4157265 

รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช  ทองอําไพ 

สถาบันคลังสมองของชาติ 

อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19 

เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท  08-9442-3450 

e-mail  peeradett@gmail.com 
 

รองศาสตราจารย ดร.ทองหลอ  วงษอินทร 

เลขที่ 77/888 หมู 1 หมูบานดวงแกว   

ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท  081-8386960 

e-mail   tonglaw_w@hotmail.com 

ผูชวยศาสตราจารย พิทักษ  อาจคุมวงศ                          

เลขที่ 12/7 ซอยวิศวะเสนานิคม  

ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง  

จังหวัดราชบุรี 70000 

โทรศัพท  081-8582782 

e-mail  p_arjkumwong@hotmail.com 
 

รองศาสตราจารย สุวิทย  เฑียรทอง 

เลขที่ 89/140 หมูบานกลางเมืองสาทร-      

ราชพฤกษ ซอยราชพฤกษ 6 แขวงบางจาก  

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

โทรศัพท  081-9460180 

e-mail  suwittienthong@gmail.com 

นางศิริพร  โรจนพิทักษกุล 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขที่ 85 หมู 3 ตําบลนครปฐม 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

โทรศัพท  034-261048 

โทรสาร  034-261048 

e-mail  joy.roj@hotmail.com 
 

ผูชวยศาสตราจารย อัจฉรา  สังขสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร  

แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศัพท  02-913 2575, 089-9214372 

โทรสาร  02-587 4350 

e-mail   acha@kmutnb.ac.th 

นางสาววัญวิริญจ แจงพลอย 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เลขที่ 85 หมู 3 ตําบลนครปฐม 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

โทรศัพท  034-261049 

โทรสาร  034-261049 

e-mail  kanom_plan@npru.ac.th 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

-------------------------------- 

 

หมวด ๒ 

การดําเนินการ 

                    

 

มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย และใหนําบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๔ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

                    

  

 มาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจาก

ตําแหนง ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอํานาจ

และหนาที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัด

การศึกษา การวิจัย ดังนี้ 

 (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟงความ

คิดเห็นอยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยและข องอธิการบดีประกอบการประเมินผล

งาน 

 (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี

พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป 
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