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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ และคณะอนุกรรมการฯ และเป็นการแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ    
แจ้งผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับการติดตาม ตรวจสอบฯ ทราบล่วงหน้า             
และเป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้อีกด้วย 
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แนวคิดและกรอบกำรประเมิน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน      
มีแนวคิดและกรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

แนวคิดในกำรประเมิน 
1. ประเมินตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยคณะ ส านัก และสถาบัน พ.ศ. 2562 

2. เป็นการประเมินเพื่อส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ 
ส านัก และสถาบัน 

3. เป็นการประเมินลักษณะกัลยาณมิตร 

4. ไม่ประเมินซ้ าซ้อนกับการประเมินของ สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ. แต่จะใช้ผลการประเมิน
ดังกล่าว และผลการประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 
กรอบกำรประเมิน 

1. ช่วงเวลาการประเมิน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 แล้วรายงาน
ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1.1 ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยการ 

(1) ศึกษาผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 จ านวนรวม 30 ตัวชี้วัด 

(2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมที่รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่  1.2  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัด
การศึกษา การวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2562 โดยศึกษาจากผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย และศึกษาผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

ส่วนที่ 1.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี 
แบ่งเป็น 

(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีโดยใช้
แบบประเมิน (แบบสอบถาม) โดยแบ่งการประเมินเป็น 

ก. ประเมนิคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 
ข. ประเมินคุณลักษณะของอธิการบดี  



2 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบนั  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีโดยการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม คือ 

ก. อธิการบด ี

ข. บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนอาจารย์ใน
สภามหาวิทยาลัย ตัวแทนข้าราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนข้าราชการ/ พนักงาน
มหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน นักศึกษาระดับผู้น า ทั้งภาคปกติ/ กศ.พป. 

ค. บุคคลภายนอก ได้แก่ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ตัวแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือตัวแทน ผู้แทนหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า 
 

ส่วนที่ 1.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ศึกษาการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยจากรายงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีการเปรียบเทียบผลการประเมินกับปี พ.ศ. 2561 ด้วย 

 
ส่วนที่ 1.5 การประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยศึกษาแผนปฏิบัติการจาก
รายงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การให้สนับสนุนของมหาวิทยาลัยรวมทั้งศึกษาผลของการพัฒนา
ตามแผนดังกล่าว 
  
 ตอนที่ 2 ประเมินผลการด าเนินงานของคณะ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 2.1 ประเมินผลการด าเนินงานของคณะตามแผนยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยการ 

(1) ศึกษาผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะด าเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-4 และตัวชี้วัดเพิ่มเติม จ าแนกเป็น 

คณะครุศาสตร์ จ านวน 22 ตัวชี้วัด 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน 22 ตัวชี้วัด 
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 22 ตัวชี้วัด 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 22 ตัวชี้วัด 
คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 20 ตัวชี้วัด 
(2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมที่รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ในส่วนที่คณะ

ได้รับมอบหมาย 
ส่วนที่ 2.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

การจัดการศึกษา การวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะได้รับ
จัดสรร 

 
 
 



 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ส่วนที่ 2.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี แบ่งเป็น 
(1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยใช้แบบ

ประเมิน (แบบสอบถาม) โดยแบ่งการประเมินเป็น 

ก. ประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 
ข. ประเมินคุณลักษณะของคณบดี  

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี โดยการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่มคือ 

ก. คณบด ี
ข. บุคลากรในคณะ ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทน

ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ค. ผู้น านักศึกษาในคณะ ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ 

 
ส่วนที่ 2.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ศึกษาการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะจาก

รายงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวขอ้ง มีการเปรียบเทียบผล
การประเมินกับปี พ.ศ. 2561 ด้วย 

ส่วนที่ 2.5 การประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคณะตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ที่ให้ไว้ในงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยศึกษาแผนปฏิบัติการและผลการปฏิบัติงานของคณะ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ดังกล่าว 

ตอนที่ 3 ประเมินผลการด าเนินงานของส านัก และสถาบัน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 3.1 ประเมินผลการด าเนินงานของส านัก และสถาบัน ตามแผน
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยการ 

(1) ศึกษาผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ส านัก และสถาบันด าเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1- 4 และตัวชี้วัด
เพิ่มเติม จ าแนกเป็น 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 14 ตัวชี้วัด 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 16 ตัวชี้วัด 
ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 ตัวชี้วัด 
สถาบันภาษา จ านวน 7 ตัวชี้วัด 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
(2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมที่รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ในส่วนที่ส านัก 

และสถาบันได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ 3.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดการศึกษา การวิจัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามที่ ส านัก 
และสถาบัน ได้รับจัดสรร 



4 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบนั  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ส่วนที่ 3.3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ
ผู้อ านวยการส านัก และสถาบันแบ่งเป็น  

(1) ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของส านัก และสถาบัน  
ตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้าย
หลักธรรมาภิบาล ข้อ 4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

(2) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้อ านวยการส านัก 
และสถาบัน โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่มคือ 

ก. ผู้อ านวยการส านัก/ สถาบัน 

ข. บุคลากรในส านัก/ สถาบัน ได้แก่ ผู้แทนกรรมการของส านัก/ สถาบัน 
ตัวแทนผู้บริหารในส านัก/ สถาบัน ตัวแทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน
ส านัก/ สถาบัน  

ค. ตัวแทนผู้ ใช้บริการของส านัก/ สถาบัน (ขึ้นอยู่กับขอบข่ายการ
ให้บริการของส านัก/สถาบัน ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก) 

 ส่วนที่ 3.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ศึกษาการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านัก/สถาบัน
จากรายงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง มีการเปรียบเทียบ
ผลการประเมินกับปี พ.ศ. 2561 ด้วย 

ส่วนที่ 3.5 การประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาส านัก และสถาบัน        
ตามข้อที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ ที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยศึกษาแผนปฏิบัติการและผลการปฏิบัติงานของ
ส านัก และสถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 
 



 

ปฏทิินกำรปฏิบัติงำนตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย                                     
คณะ ส ำนัก และสถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม                                                                          

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

กิจกรรม 
ม.ค. 
2562 

ก.พ. 
2562 

มี.ค. 
2562 

เม.ย. 
2562 

พ.ค. 
2562 

มิ.ย. 
2562 

ก.ค. 
2562 

ส.ค. 
2562 

ก.ย. 
2562 

ต.ค. 
2562 

พ.ย.
2562 

ธ.ค. 
2562 
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ก.พ. 
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1. ก าหนดแนวคิด กรอบการประเมินและกรอบเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

              

2. พัฒนาเครื่องมือการประเมิน               
3. จัดท าคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ               
4. น าเสนอคู่มือการติดตาม ตรวจสอบฯ ให้สภามหาวิทยาลัย
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. เก็บข้อมลูการประเมิน               
6. สรุปผลข้อมูลการประเมิน               
7. เขียนรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ               
8. จัดท ารูปเล่มรายงานการติดตามฯ                
9. น าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
 ต่อสภามหาวิทยาลัย 

              

 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ ส านัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
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6 
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ ส านัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2562 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้ำหมำย           
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย                
คณะ ส ำนัก และสถำบัน 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ตอนที่ 1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
ส่วนที่ 1.1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

(1) ศึกษาผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 จ านวนรวม 30 ตัวชี้วัด 

(2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมที่รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
ที่มำและลักษณะเครื่องมือ 
 ใช้ผลการประเมินของหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินตามตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเสนอและผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแล้ว          
โดยคัดเฉพาะเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาประเมิน 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. คณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมข้อมูลจากการรายงานการปฏิบัติราชการของ

แหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผลการ
ประเมินตามคู่มือการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      
แล้วน าเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณาตรวจสอบ 

2. คณะอนุกรรมการฯ ส ารวจโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สอดคล้อง/ 
รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. ศึกษาผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละตัวช้ีวัด      

โดยน าเสนอผลการประเมินส าหรับตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ตัวชี้วัด
ที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย และน าเสนอจ านวนตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นค่าร้อยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมายกับผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ค านวณงบประมาณที่ใช้จ่ายไปในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ/ กิจกรรม
ที่รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ 

4. วิเคราะห์เนื้อหา 



 

 

 
 

ตัวชี้วดั น้ ำหนัก 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ปี 2562 ผู้ก ำกับตัวชีว้ัด 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 1 ผลิตบณัฑิตนักปฏบิัตทิี่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ  

1.1 หลักสูตรใหม่/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

5 หลักสูตร 2   1 2 3 รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการ/คณะ 

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของ
ธุรกิจภายใน 1 ปี 

4 ร้อยละ 85 70 75 80 85 90 รองอธิการบดีที่ก ากับ
งานวิชาการ/ 

รองอธิการบดีที่ก ากับ
งานกิจการนักศึกษา 

ส านักส่งเสริม
วิชาการ/คณะ 

1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผู้ใช้บัณฑิต 3 คะแนน 4 1 2 3 4 5 รองอธิการบดีที่ก ากับ
งานวิชาการ/ 

รองอธิการบดีที่ก ากับ
งานกิจการนักศึกษา 

ส านักส่งเสริม
วิชาการ/คณะ 

1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
ท างาน 

3 หลักสูตร 9 6 7 8 9 10 รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการ/คณะ 

1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนา
ชุมชน/ท้องถิ่น  

3 รายวิชา 10 4 6 8 10 12 รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ/ 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิจัย 

ส านักส่งเสริม
วิชาการ/สถาบันวิจัย

ฯ/คณะ 

1.6 นักศึกษาที่สอบผ่าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา  ร้อยละ ประเมินปี 
2563 

     รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการ/คณะ 

1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/
นานาชาติ 

3 รางวัล 50 35 40 45 50 55 รองอธิการบดีที่ก ากับ
งานวิชาการ/      

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิจัย/ 

รองอธิการบดีที่ก ากับ
งานกิจการนักศึกษา 

ส านักส่งเสริม
วิชาการ/ 

สถาบันวิจัย/ 
ส านักงานอธิการบดี/

คณะ 

ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

10 
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ ส านัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2562 

 



 

 

 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ น้ ำหนัก 
เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ปี 2562 ผู้ก ำกับตัวชีว้ัด 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 3 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17 รองอธิการบดีที่ก ากับ

งานวิชาการ/       
รองอธิการบดีที่ก ากับ

ยุทธศาสตร์ 

สถาบันภาษา/ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ/

คณะ 

1.9 บัณฑิตท่ีได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด้าน 
IT ที่เป็นที่ยอมรับ  

3 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17 รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ/ 

รองอธิการบดีที่ก ากับ
งานวิจัย 

ส านักคอมพิวเตอร์/
ส านักส่งเสริม
วิชาการ/คณะ 

1.10 รายวิชาที่สอน/จัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/บทเรียน
ออนไลน์/คลังข้อสอบ 

2 รายวิชา 20 5 10 15 20 25 รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ/ 

รองอธิการบดีที่ก ากับ
งานวิจัย 

ส านักส่งเสริม
วิชาการ/ส านัก

คอมพิวเตอร์/คณะ 

1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้  2 คะแนน 4.5 1 2 3 4 5 รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการ/คณะ 

1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ร้อยละ 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 รองอธิการบดีที่ก ากับ
งานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ/คณะ 

1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

3 ร้อยละ 45 30 35 40 45 50 รองอธิการบดีที่ก ากับ
งานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ/คณะ 

1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) ส าหรับ
บุคคลทุกช่วงวัย 

3 หลักสูตร 3  1 2 3 4 รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ/       

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
ยุทธศาสตร์/        

รองอธิการบดีที่ก ากับ
งานวิจัย 

ส านักส่งเสริม
วิชาการ/คณะ/ส านัก

คอมพิวเตอร์/
สถาบันวิจัยฯ/
สถาบันภาษา 

รวม   40   
 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ ส านัก และสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วดั น้ ำหนัก 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 
ผู้ก ำกับตัวชีว้ัด 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 2  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของท้องถิ่น 
2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผู้ช่วย 5 ร้อยละ 40 25 30 35 40 45 รองอธิการบดีที่ก ากับ

งานวิชาการ 
คณะที่มีหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 

2.2 นักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   ร้อยละ ประเมินปี 
2566 

          รองอธิการบดีที่ก ากับ
งานวิชาการ 

คณะที่มีหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 

2.3 นักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพที่
ก าหนด 

  ร้อยละ ประเมินปี 
2563 

          รองอธิการบดีที่ก ากับ
งานวิชาการ 

คณะที่มีหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 

2.4 สถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับการยกระดับ 5 โรงเรียน 5 1 2 3 4 5 
รองอธิการบดีที่ก ากับ

งานวิจัย 

คลัสเตอร์ผลิตและ
พัฒนาครู/
สถาบันวิจัยฯ 

2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น
จากฐานเดิม  

5 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ  

2   1 2 3 
รองอธิการบดีที่ก ากับ

งานวิจัย 

คลัสเตอร์ผลิตและ
พัฒนาครู/
สถาบันวิจัยฯ 

2.6 สถานศึกษาท่ีมีผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามจุดที่ควรพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย  

5 ร้อยละ 40 10 20 30 40 50 
รองอธิการบดีที่ก ากับ

งานวิจัย 

คลัสเตอร์ผลิตและ
พัฒนาครู/
สถาบันวิจัยฯ 

รวม   20   

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

12 
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ ส านัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2562 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 
ผู้ก ำกับตัวชีว้ัด 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 3 ประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำยมคีณุภำพชวีิตที่ดทีั้งในด้ำนสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภำยใต้วัฒนธรรมควำมเป็นไทย และสำมำรถปรับตัวเทำ่
ทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
3.1 หมู่บ้านเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 4 หมู่บ้าน 5 2 3 4 5 6 รองอธิการบดีท่ีก ากับ

งานวิจัย 
ทุกคลัสเตอร์/ 
สถาบันวิจัยฯ 

3.2 ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น/
ต้นทุนการผลิตลดลง 

4 ร้อยละ 10 4 6 8 10 12 รองอธิการบดีท่ีก ากับ
งานวิจัย 

ทุกคลัสเตอร์/ 
สถาบันวิจัยฯ 

3.3 ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร อาหาร หรือการท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การส่งเสริม/พัฒนา 

4 ผลิตภัณฑ์ 20 5 10 15 20 25 รองอธิการบดีท่ีก ากับ
งานวิจัย 

คลัสเตอร์เกษตรและ
ท่องเท่ียว/สถาบันวิจัยฯ 

3.4 ผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 4 ร้อยละ 10 4 6 8 10 12 รองอธิการบดีท่ีก ากับ
งานวิจัย 

คลัสเตอร์ผู้สูงอายุ/
สถาบันวิจัยฯ 

3.5 ชุมชนต้นแบบท่ีได้รับการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดี 

4 ชุมชน 2   1 2 3 รองอธิการบดีท่ีก ากับ
งานวิจัย/ รองอธิการบดี

ท่ีก ากับงานกิจการ
นักศึกษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา/
ส านักศิลปะฯ 

รวม   20   

 
 
 

ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ ส านัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วดั น้ ำหนัก 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 
ผู้ก ำกับตัวชีว้ัด 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 มหำวทิยำลัยแหง่ควำมสุข มีเสถียรภำพ และบริหำรจดักำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
4.1 ความส าเร็จของการบริหารงานบุคคล  

ระดับ 1 : มีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับ 2 : มีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับ 3 : มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ระดับ 4 : มีการประเมินผลส าเร็จของแผน และเป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนในระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 5 : น าผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

4 ระดับ  4 1 2 3 4 5 รองอธิการบดีท่ีก ากับ 
งานบริหาร 

ส านักงานอธิการบดี 

4.2 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน  4 ล้านบาท 50 35 40 45 50 55 รองอธิการบดี คณะ/ส านัก/สถาบัน 
4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  4 คะแนน 3.25 1 2 3 4 5 รองอธิการบดี คณะ/ส านัก/สถาบัน 
4.4 ความสุขในการท างาน 4 คะแนน 3.9 1 2 3 4 5 รองอธิการบดี คณะ/ส านัก/สถาบัน 

ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ ส านัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2562 

 



 

 

ตัวชี้วดั น้ ำหนัก 
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 
ผู้ก ำกับตัวชีว้ัด 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4.5 ความส าเร็จของ Green & Clean University 
ระดับ 1 : มีแผนปฏิบัติการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ี
ครบถ้วนท้ัง 7 ด้าน เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว           
ท่ีก าหนดเป้าหมายภาพรวมและเป้าหมายในแต่ละด้านท่ี
ชัดเจน และได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ 2 : มีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติท่ีประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรภายในองค์กรทราบโดยท่ัวกัน ในการด าเนิน
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 3 : มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และผู้ใช้บริการในการปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยสี
เขียวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
ระดับ 4 : มีการด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ระดับ 5 : มหาวิทยาลัยฯ สามารถลดการใช้พลังงานได้
มากกว่าร้อยละ 5  

4 ระดับ 4 1 2 3 4 5 รองอธิการบดีท่ีก ากับ 
งานบริหาร 

ส านักงานอธิการบดี 

รวม   20   
น ้ำหนักรวม   100   

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ ส านัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

 
15 
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ส่วนที่ 1.2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ด าเนินการโดย 

(1) ศึกษาแหล่งงบประมาณประจ าปี 
(2) ศึกษาการจัดสรรงบประมาณ 
(3) ศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณ 
(4) ศึกษาผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/

กิจกรรม  
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวบรวมรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์เนื้อหา หาค่าร้อยละ 
2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ                           
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

1. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1.1 งบประมาณแผ่นดิน(งบปกติ)........................................................... .............................บาท 
 1.2 งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย.............................................................................................บาท 
 1.3 เงินรายได้ที่จัดเก็บได้จริง................................................................................................บาท 
 1.4 งบประมาณแผ่นดิน(งบพิเศษ/เพิ่มเติม).................................................................. บาท 
      ระบุวิธีการด าเนินการขอ 
.......................................................................................................................... ......................................................................................... ..............
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................... ..........
.................................................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................................. ............................................................................... 
 1.5 เงินบริจาค.............................................................................บาท 
      ระบุแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์การบริจาค 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ .....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................... 
2. กำรจัดสรรงบประมำณ 
   2.1 วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ .....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... 
 

2.2 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
.......................................................................................................................................... .......................................................................................
......................................................................................................................................................................... ........................................................  
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3. กำรบริหำรงบประมำณ 
   3.1 วิธีการบริหารงบประมาณ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... ......................................
.......................................................................................................................................................................................................................... .......
.................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................... 
 3.2 การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ....................................................................................................
........................................................................................................................................................ .........................................................................
....................................................................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... ............................................................................................................................. ........... 
 3.3 ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 
................................................................................. ............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ .................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................ ....................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
........................................................................................................................................ ......................................................................................... 
 
4. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 4.1 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน......................โครงการ  คิดเป็นร้อยละ............................. 
 4.2 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน.....................โครงการ  คิดเป็นร้อยละ........................... 
       เหตุผลความจ าเป็นที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ .....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................. .......................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
................................................................................................................................................... .............................................................................. 
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 4.3 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน.........................โครงการ คิดเป็นร้อยละ............................. 
  เหตุผลความจ าเป็นที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ .....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................ ........ 
  4.4 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ (ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วบรรลุวัตถุประสงค์และหรือเป้าหมายของโครงการ  
 จ านวน...................โครงการ   คิดเป็นร้อยละ........................................ 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วไม่บรรลุวัตถุประสงค์และหรือเป้าหมายของโครงการ 
 จ านวน...................โครงการ   (ระบุชื่อโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ) 
 เหตุผลที่โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ .....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................ ........ 
 
5. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 5.1 การใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 
ไตรมำส

ที่ 
เป้ำหมำย ผลกำรใช้จ่ำยจริง 

จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ 
1     
2     
3     
4     

 5.2 รวมผลการใช้จ่ายแล้วทั้งปี...................................................บาท  คิดเป็นร้อยละ.......................................... 

 5.3 เงินกันงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ................................................................บาท      
 คิดเป็นร้อยละ...................................... 

 5.4 เงินกันงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ............................................................บาท 
 คิดเป็นร้อยละ................................ 
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      เหตุผลความจ าเป็นของการกันเงิน     
....................................................................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... ............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ .........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................................ ............
............................................................................................................................. ....................................................................................................
................................................................................................................................................ .................................................................................
............................................................................................................................................................................... ..................................................
................................................................................. ............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ .................................................................................................................
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ส่วนที่ 1.3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของอธิกำรบดี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี โดยใช้แบบประเมิน  
(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี โดยการสัมภาษณ์       

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินแต่ละเรื่อง ดังนี้ 
 

(1) กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
โดยใช้แบบประเมิน  

ที่มำและลักษณะเครื่องมือ 
 พัฒนาจากแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ข้อค าถามให้เข้าใจง่าย ตอบง่าย และมีจ านวนข้อที่
พอเหมาะ เป็นแบบประเมินลักษณะ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 มาตราส่วน 
ให้ผู้ตอบประเมิน 3 ประเด็น คือ 

1. คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี จ านวน 10 ข้อค าถาม 
2. คุณลักษณะของอธิการบดี จ านวน 5 ข้อค าถาม 
3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เป็นปลายเปิด 

กลุ่มเป้ำหมำย 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกคน 
2. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคน 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการฯ แจกและติดตามเก็บแบบประเมินจากกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาที่คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ก าหนด 
 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อค าถาม แต่ละประเด็น และรวม

ทุกประเด็น และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิด 
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แบบประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   

(1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
-------------------------------- 

 
ค ำชี้แจง 
 1. แบบประเมินฉบับนี้มุ่งประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
 2. ผลการประเมินของแต่ละท่าน คณะกรรมการฯ จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับจะวิเคราะห์ผล
การประเมินในภาพรวม จึงขอให้ท่านตั้งใจตอบแบบประเมินตามความจริงที่ท่านรับรู้ทุกข้อค าถาม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ประเมิน 
 1. เพศ  (  ) ชาย (  ) หญิง 
 
 2. สถานะ  (  ) บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผู้สอน และผู้บริหาร 
    (  ) บุคลากรสายสนับสนุน 
 
 3. ต าแหน่งงาน (  ) ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 

ผู้อ านวยการส านัก/ สถาบัน 
    (  ) ผู้บริหารระดับรองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก/ สถาบัน  

     ประธานโปรแกรมวิชา/สาขา หัวหน้างาน     
    (  ) ผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติการอย่างเดียว 
 
 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  (  ) ไม่เกิน 5 ปี 
  (  ) มากกว่า 5 ปี - 10 ปี 
    (  ) มากกว่า 10 ปี – 15 ปี 
      (  ) มากกว่า 15 ปี - 20 ปี 
    (  ) มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  คุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของอธิกำรบดี 
 

2.1 คุณภำพกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี 

 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

ผลกำรประเมิน 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหาร
ให้บุคลากรภายในด าเนินงานตามนโยบาย
และแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร 
และบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3. มี ความสามารถและทั กษะในการ
บริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ความขัดแย้ง 

     

5. ความสามารถในการเสริมแรงให้ก าลังใจ
ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 

     

6. มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวให้
ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตาม อย่างมี
เหตุมีผล 

     

7. มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคล และ
หน่วยงานภายนอก 

     

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่าง 
ถ้วนทั่ว และต่อเนื่อง 

     

9. เป็นผู้ มี วิสัยทัศน์กว้ างไกลทันสมัย 
ชัดเจน 

     

10. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง 
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2.1 คุณลักษณะของอธิกำรบดี 

 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

ผลกำรประเมิน 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่
ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

     

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับต าแหน่ง      

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล      

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความ
เสียสละเป็นที่ประจักษ์ 

     

5. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองวางตัวได้
ถูกต้องตามกาลเทศะ 

     

 
ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
3.1 ถ้าให้บอกข้อดีเด่นของอธิการบดี ที่ท่านเห็น 3 อย่างแรก คืออะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ท่านคิดว่าจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนในมหาวิทยาลัยของท่าน มีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

      ขอขอบคุณ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 
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(2) กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยใช้กำรสัมภำษณ์ 
 
ที่มำและลักษณะเครื่องมือ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี 
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่
ส าคัญอื่น ๆ จึงเพิ่มการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นค าถามกว้าง ๆ 
เหมือนกันทุกกลุ่ม 
 
กลุ่มเป้ำหมำย 

สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ 
ก. อธิการบดี 
ข. บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนอาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย       

ตัวแทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน นักศึกษาระดับผู้น า ทั้งภาคปกติ/ กศ.พป. 

ค. บุคคลภายนอก ได้แก่ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิใน
สภาวิชาการ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือตัวแทน ผู้แทนหน่วยงานภายนอก        
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เป็นผู้สัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม โดยให้คณะอนุกรรมการฯ  
ด าเนินการสุ่มผู้รับการสัมภาษณ์จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตาม        
ตรวจสอบฯ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ติดต่อนัดหมายกับผู้รับการสัมภาษณ์และอ านวยความสะดวกให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด าเนินการสัมภาษณ์ โดยในแต่ละกลุ่มเป็นการสัมภาษณ์รวมพร้อมกันทั้ง
กลุ่มไม่แยกสัมภาษณ์ เป็นรายบุคคล 
 
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์เนื้อหาและหาค่าร้อยละ 
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แนวกำรสัมภำษณ์อธิกำรบดี 
1. อธิการบดีมีการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติภารกิจของ
บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานและบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อย่างไร ในการด าเนินการดังกล่าว มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง 
และมีแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณต่อไปบ้างหรือไม่ อย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................. 
 
2. อธิการบดีมีแนวทางในการแก้ไขหรือลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยของไทยในขณะนี้ 
รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาในเรื่องเร่งด่วนต่อไปนี้อย่างไร  

2.1 จ านวนนักศึกษาในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน นักศึกษาออกกลางคันมีจ านวน
ค่อนข้างสูง บัณฑิตที่จบออกไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และไม่มีพื้นฐานที่จ าเป็นใน
การประกอบอาชีพอิสระ 
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ .....................................
........................................................................................................................................................................................................................... ......
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมักขาดอาจารย์ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้
หลากหลาย ซึ่งเป็นเรื่องจ าเป็นของมหาวิทยาลัยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป 
มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ้นอย่างไร 
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... ..........................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... ........................... 
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แนวกำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษำ ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร       
เจ้ำหน้ำที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

1. ท่านพึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดี ในภาพรวมอยู่ในระดับใด (1-5 มาตราส่วนประมาณค่า) 
.................................................................................................................................................................................................................................
............................... ............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... .............................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................ .............. 
............................................................................................................................. .......................................................................................... 
...................................................................................................................................................... ................................................................. 
................................................................. ............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... .............................................................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ ......... 
 
2. มีความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบ้างที่ท่านพึงพอใจมากที่สุด 3 ล าดับแรก 

1............................................................................................ ................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................. 

2............................................................................................ ................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................... .......... 

3............................................................................................ ................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................. ................ 

3. มีสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุง แก้ไขเร่งด่วน อะไรบ้าง 3 ล าดับแรก 
1............................................................................................ ................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................................................................. 
2............................................................................................ ................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................................................................. 
3............................................................................................ ................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 1.4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
 

ศึกษาจากรายงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ถึงรูปแบบองค์กรการปฏิบัติงาน วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการด าเนินงาน กรอกแบบรายงานเสนอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณา 

2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
 
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์เนื้อหา  
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ส่วนที ่1.5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
งำนของมหำวิทยำลัยที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

  

ศึกษาแนวปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยว่าตามความเห็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติ
การแก้ไขพัฒนาอย่างไร หน่วยงานใดหรือบุคคลใดรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอย่างไร และที่
ส าคัญคือเมื่อด าเนินการแก้ไขพัฒนาแล้วได้ผลเป็นอย่างไร  

 
ที่มำและลักษณะเครื่องมือ 

แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

มอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศึกษาวิธีการด าเนินการแก้ไขและ
พัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการแล้วกรอกแบบรายงานเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
พิจารณา 

 
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์เนื้อหาโดยเฉพาะผลการด าเนินงานเป็นส าคัญ  
 
   

  
 
 



 

 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
ควำมเห็น  

จำกคณะกรรมกำรฯ  
ที่ให้ไวใ้นปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 

แผนกำรปรับปรุง/ พัฒนำ 
ตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรฯ 

กิจกรรม/โครงกำร 
ที่จะด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 
บรรลุผลส ำเร็จหรือไม่ อย่ำงไร 

(เชิงคณุภำพ/เชิงปริมำณ) 
ผู้รับผิดชอบ 
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หลักเกณฑ์กำรแปลงผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน                     
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

.............................................................................. 
ตอนที่ 1 กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

ส่วนที่ ผลกำรติดตำม ตรวจสอบฯ 
คะแนน 

ปี 2561 ปี 2562 
1.1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 25 35 
1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ   
 (1) ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  

(ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับร้อยละการใช้จ่ายรวม) 
10 10 

 (2) ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเป้าหมาย 10 10 
 (3) ร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 15 10 

1.3 คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี   
 (1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม 20 20 
 (2) การสัมภาษณ์อธิการบดีและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง - - 

1.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
(คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนจากรายงาน) 

10 10 

1.5 การด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตามที่ให้ไว้      
ในปีก่อน (คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนจากรายงาน) 

10 5 

รวม 100 100 
 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1.2 (1) ประสิทธิภำพของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
โดยรวม (ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับร้อยละการใช้จ่ายรวม) 

พิจารณาจากความสัมพันธ์ของปริมาณตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย (เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย) ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใช้จ่ายโดยรวมซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้ปริมาณงานตามยุทธศาสตร์มากแต่ใช้จ่ายงบประมาณได้เหมาะสม โดยพิจารณาให้คะแนน ดังนี้  

ร้อยละของตัวชี้วัด 
ที่บรรลุตำมเปำ้หมำย 

ร้อยละของงบประมำณที่ใชจ้่ำยโดยรวม คะแนนที่ได้ 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

มากกว่าร้อยละ 90 
10 

ร้อยละ 80 - 89 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

มากกว่าร้อยละ 80 
9 
8 

ร้อยละ 70 - 79 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

มากกว่าร้อยละ 70 
7 
6 

ร้อยละ 60 - 69 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

มากกว่าร้อยละ 60 
5 
4 

น้อยกว่าร้อยละ 60 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

มากกว่าร้อยละ 50 
3 
2 
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1.4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ       
กำรควบคุมภำยในที่คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ ก ำหนด 

1. มีระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2. มีการด าเนินการตามวิธีการหรือขั้นตอนที่ก าหนด 
3. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 
5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

มีการด าเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
3 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
4 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 

 
หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 1.5 กำรด ำเนินงำนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีก่อน 

1. มีแผนการด าเนนิงานพัฒนาคุณภาพศึกษาตามความเหน็ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 
2. มีการด าเนินการตามแผน 
3. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว 
5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับ

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ในปีต่อไป 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

มีการด าเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
3 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
4 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ตอนที่ 2 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะ 
ส่วนที่ 2.1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

(1) ศึกษาผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะด าเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 และตัวชี้วัดเพิ่มเติม
จ าแนกเป็น  

คณะครุศาสตร์ จ านวน 22 ตัวชี้วัด 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน 22 ตัวชี้วัด 
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 22 ตัวชี้วัด 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 22 ตัวชี้วัด 
คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 20 ตัวชีว้ัด 

(2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมที่รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ในส่วนที่คณะได้รับ
มอบหมาย 
 
ที่มำและลักษณะเครื่องมือ 

ใช้ผลการประเมินของคณะที่รับผิดชอบ ประเมินตามตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์      
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเสนอและผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแล้ว      
โดยคัดเฉพาะเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาประเมิน 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. คณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมข้อมูลจากการรายงานการปฏิบัติราชการของ

แหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผลการ
ประเมินตามคู่มือการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณาตรวจสอบ 

2. คณะอนุกรรมการฯ ส ารวจโครงการ/กิจกรรมของคณะต่าง ๆ ที่สอดคล้อง/รองรับ      
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. ศึกษาผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละตัวช้ีวัด      

โดยน าเสนอผลการประเมินส าหรับตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ตัวชี้วัด
ที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย และน าเสนอจ านวนตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นค่าร้อยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมายกับผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ค านวณงบประมาณที่ใช้จ่ายไปในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ 

4. วิเคราะห์เนื้อหา 



  

 

 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

คณะครุศำสตร ์

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วดักำรปฏิบตัิรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 ผลิตบณัฑิตนักปฏบิัตทิี่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
1.1 หลักสตูรใหม/่หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสตูรภาษาอังกฤษ/หลักสตูรสองภาษาใน

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
4 หลักสตูร 1 

   1 2  

1.2 บัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจา้ของธุรกิจภายใน 1 ปี 5 ร้อยละ 85 60 65 70 85 90  
1.3 ผลการประเมินบณัฑิตนักปฏิบัตโิดยผู้ใช้บัณฑิต 4 คะแนน 4 1 2 3 4 5  
1.4 หลักสตูรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกบัการท างาน 4 หลักสตูร 1    1 2  
1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  4 รายวิชา 1    1 2  
1.6 นักศึกษาท่ีสอบผ่าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา                  
1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ไดร้ับรางวัลในระดับชาต/ินานาชาต ิ 3 รางวัล 6 3 4 5 6 7  
1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ ์ 3 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17  
1.9 บัณฑิตทีไ่ด้รบัใบประกาศนยีบัตร/ใบประกาศเกียรติคณุดา้น IT ที่เป็นท่ียอมรับ  3 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17  

1.10 รายวิชาที่สอน/จดัท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ 2 รายวิชา 3  1 2 3 4  
1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรยีนรู ้ 2 คะแนน 4.5 1 2 3 4 5   
1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ 2 ร้อยละ 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7   
1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร ่ 2 ร้อยละ 45 30 35 40 45 50   
1.14 หลักสตูรประกาศนียบตัร/วุฒิบัตร (non-degree) ส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย 2 หลักสตูร 1    1 2   

รวม 40    
 
 
 
 

34 
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ ส านัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2562 

 



  

 

 

 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

คณะครุศำสตร ์

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของท้องถิ่น 
2.1 การสอบบรรจุคร/ูครูผู้ช่วย 5 ร้อยละ 40 25 30 35 40 45   
2.2 นักศึกษาท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                   
2.3 นักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีก าหนด                   
2.4 สถานศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีได้รับการยกระดับ 5 โรงเรียน 5 2 3 4 5 6   
2.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นจากฐานเดิม  5 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ  
2   1 2 3 

  

2.6 สถานศึกษาท่ีมีผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามจุดที่ควรพัฒนาเป็นไปตาม
เป้าหมาย  

5 ร้อยละ 40 10 20 30 40 50 
  

รวม 20   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 4 มหำวทิยำลัยแหง่ควำมสุข มีเสถียรภำพ และบริหำรจดักำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
4.2 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน  4 ล้านบาท 1 0.25 0.5 0.75 1 1.25   
4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  3 คะแนน 3.25 1 2 3 4 5   
4.4 ความสุขในการท างาน 3 คะแนน 3.9 1 2 3 4 5   
    10   

ส่วนที่ 2 : กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 
1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 5 ร้อยละ 96 90 92 94 96 98   
2 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 5 ร้อยละ 87 79 81 84 87 90   

รวม 10   

ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วดัตำมแผนยุทธศำสตร์คณะครุศำสตร์ 
  ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ 20 ร้อยละ 80 65 70 75 80 85   

รวม 20   
น้ ำหนักรวม 100     

 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ ส านัก และสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วดักำรปฏิบตัิรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 1 ผลิตบณัฑิตนักปฏบิัตทิี่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ  
1.1 หลักสูตรใหม่/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาใน

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
3 หลักสูตร 1    1 2   

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี 4 ร้อยละ 85 70 75 80 85 90   
1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผู้ใช้บัณฑิต 4 คะแนน 4 1 2 3 4 5   
1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน 4 หลักสูตร 2   1 2 3   
1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  4 รายวิชา 3 

 
1 2 3 4   

1.6 นักศึกษาที่สอบผ่าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา                   
1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 3 รางวัล 15 12 13 14 15 16   
1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 3 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17   
1.9 บัณฑิตท่ีได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด้าน IT ที่เป็นที่ยอมรับ  3 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17   

1.10 รายวิชาที่สอน/จัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ 3 รายวิชา 5 2 3 4 5 6   
1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้  3 คะแนน 4.5 1 2 3 4 5   
1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ร้อยละ 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7   
1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ร้อยละ 45 30 35 40 45 50   
1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) ส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย 2 หลักสูตร 1    1 2   

รวม 42     
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของท้องถิ่น 
2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผู้ช่วย 4 ร้อยละ 40 25 30 35 40 45   
2.2 นักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                   
2.3 นักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด                   

รวม 4   

36 
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ ส านัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2562 

 



  

 

 

 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 3 ประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำยมคีณุภำพชวีิตที่ดทีั้งในด้ำนสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภำยใต้วัฒนธรรมควำมเป็นไทย และสำมำรถปรับตัวเทำ่ทัน
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
3.1 หมู่บ้านเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 4 หมู่บ้าน 2   1 2 3   
3.2 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น/ต้นทุนการผลิตลดลง 4 ร้อยละ 10 4 6 8 10 12   
3.3 ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร อาหาร หรือการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์ 7 1 3 5 7 9   

รวม 12                 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 4 มหำวทิยำลัยแหง่ควำมสุข มีเสถียรภำพ และบริหำรจดักำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
4.2 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน  4 ล้านบาท 2 0.5 1 1.5 2 2.5   
4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  4 คะแนน 3.25 1 2 3 4 5   
4.4 ความสุขในการท างาน 4 คะแนน 3.9 1 2 3 4 5   

รวม 12    
ส่วนที่ 2 : กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 5 ร้อยละ 96 90 92 94 96 98   
2 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 5 ร้อยละ 87 79 81 84 87 90   

รวม 10    
ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วดัตำมแผนยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 ร้อยละ 80 65 70 75 80 85   

รวม 20   

น้ ำหนักรวม 100     

 
 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ ส านัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

คณะวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วดักำรปฏิบตัิรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลติบณัฑิตนักปฏบิัตทิี่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 

1.1 หลักสูตรใหม่/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

3 หลักสูตร 1    1 2   

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี 4 ร้อยละ 85 70 75 80 85 90   
1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผู้ใช้บัณฑิต 4 คะแนน 4 1 2 3 4 5   
1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน 4 หลักสูตร 3  1 2 3 4   
1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  4 รายวิชา 3  1 2 3 4   
1.6 นักศึกษาที่สอบผ่าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา                   
1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 3 รางวัล 15 12 13 14 15 16   
1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 3 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17   
1.9 บัณฑิตท่ีได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด้าน IT ที่เป็นที่ยอมรับ  3 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17   

1.10 รายวิชาที่สอน/จัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ 3 รายวิชา 7 1 3 5 7 9   
1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้  3 คะแนน 4.5 1 2 3 4 5   
1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ร้อยละ 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7   
1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ร้อยละ 45 30 35 40 45 50   
1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) ส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย 2 หลักสูตร 1    1 2   

รวม 42     
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของท้องถิ่น 
2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผู้ช่วย 4 ร้อยละ 40 25 30 35 40 45   
2.2 นักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                   
2.3 นักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด                   

รวม 4          
 
 

38 
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ ส านัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2562 

 



  

 

 
 

 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

คณะวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำยมีคุณภำพชีวิตที่ดีทั้งในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภำยใต้วัฒนธรรมควำมเป็นไทย และสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
3.1 หมู่บ้านเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 4 หมู่บ้าน 2   1 2 3   
3.2 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น/ต้นทุนการผลิตลดลง 4 ร้อยละ 10 4 6 8 10 12   
3.3 ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร อาหาร หรือการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์ 8 2 4 6 8 10   

รวม 12    

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข มีเสถยีรภำพ และบริหำรจัดกำรดว้ยหลักธรรมำภิบำล 
4.2 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน  4 ล้านบาท 2 0.5 1 1.5 2 2.5   
4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  4 คะแนน 3.25 1 2 3 4 5   
4.4 ความสุขในการท างาน 4 คะแนน 3.9 1 2 3 4 5   

รวม 12    
ส่วนที่ 2 : กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 5 ร้อยละ 96 90 92 94 96 98   
2 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 5 ร้อยละ 87 79 81 84 87 90   

รวม 10    
ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วดัตำมแผนยุทธศำสตร์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ร้อยละ 80 65 70 75 80 85   
รวม 20   

น้ ำหนักรวม 100 
 

 
 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ ส านัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วดักำรปฏิบตัิรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลติบณัฑิตนักปฏบิัตทิี่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
1.1 หลักสูตรใหม่/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
3 หลักสูตร 1    1 2   

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี 4 ร้อยละ 85 70 75 80 85 90   
1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผู้ใช้บัณฑิต 4 คะแนน 4 1 2 3 4 5   
1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน 4 หลักสูตร 2   1 2 3   
1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  4 รายวิชา 2   1 2 3   
1.6 นักศึกษาที่สอบผ่าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา                   
1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 3 รางวัล 10 4 6 8 10 12   
1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 3 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17   
1.9 บัณฑิตท่ีได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด้าน IT ที่เป็นที่ยอมรับ  3 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17   

1.10 รายวิชาที่สอน/จัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ 3 รายวิชา 5 2 3 4 5 6   
1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้  3 คะแนน 4.5 1 2 3 4 5   
1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ร้อยละ 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7   
1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ร้อยละ 45 30 35 40 45 50   
1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) ส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย 2 หลักสูตร 1    1 2   

รวม 42     

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคณุภำพกำรศึกษำและเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของท้องถิ่น 
2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผู้ช่วย 4 ร้อยละ 40 25 30 35 40 45   
2.2 นักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                   
2.3 นักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด                   

รวม 4   
 
 

40 
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ ส านัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2562 

 



  

 

 

 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำยมีคณุภำพชีวิตที่ดทีั้งในดำ้นสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภำยใต้วัฒนธรรมควำมเป็นไทย และสำมำรถปรับตัวเทำ่ทนักำร
เปลี่ยนแปลงของโลก 
3.1 หมู่บ้านเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 4 หมู่บ้าน 1    1 2   
3.2 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น/ต้นทุนการผลิตลดลง 4 ร้อยละ 10 4 6 8 10 12   
3.3 ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร อาหาร หรือการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์ 5 2 3 4 5 6   

รวม 12   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข มีเสถยีรภำพ และบริหำรจัดกำรดว้ยหลักธรรมำภิบำล 
4.2 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน  4 ล้านบาท 1 0.25 0.5 0.75 1 1.25   
4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  4 คะแนน 3.25 1 2 3 4 5   
4.4 ความสุขในการท างาน 4 คะแนน 3.9 1 2 3 4 5   

รวม 12   
ส่วนที่ 2 : กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 5 ร้อยละ 96 90 92 94 96 98   
2 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 5 ร้อยละ 87 79 81 84 87 90   

รวม 10   

ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วดัตำมแผนยุทธศำสตร์คณะวิทยำกำรจัดกำร 
1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 20 ร้อยละ 80 65 70 75 80 85   

รวม 20   
น้ ำหนักรวม 100     

 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ ส านัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

คณะพยำบำลศำสตร ์

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วดักำรปฏิบตัิรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 ผลิตบณัฑิตนักปฏบิัตทิี่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี 4 ร้อยละ 85 70 75 80 85 90   
1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบตัิโดยผู้ใช้บัณฑิต 4 คะแนน 4 1 2 3 4 5   
1.4 หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน 4 หลักสูตร 1    1 2   
1.5 รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  5 รายวิชา 1    1 2   
1.6 นักศึกษาท่ีสอบผ่าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา                   
1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยท่ี์ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 4 รางวัล 4 1 2 3 4 5   
1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 5 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17   
1.9 บัณฑิตท่ีได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด้าน IT ท่ีเป็นท่ียอมรับ  4 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17   

1.10 รายวิชาท่ีสอน/จัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ 4 รายวิชา 1    1 2   
1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู ้ 4 คะแนน 4.5 1 2 3 4 5   
1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ร้อยละ 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7   
1.13 สทิธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ร้อยละ 45 30 35 40 45 50   
1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒบิัตร (non-degree) ส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย 3 หลักสูตร 1    1 2   

รวม 47     
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 ประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำยมคีณุภำพชวีิตที่ดทีั้งในด้ำนสงัคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม ภำยใต้วัฒนธรรมควำมเป็นไทย และสำมำรถปรับตัวเทำ่ทัน
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
3.1 หมู่บ้านเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 4 หมู่บ้าน 1    1 2   
3.4 ผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 4 ร้อยละ 10 4 6 8 10 12   

รวม 8     
 

42 
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ ส านัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2562 

 



  

 

 

 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

คณะพยำบำลศำสตร ์

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 4 มหำวทิยำลัยแหง่ควำมสุข มีเสถียรภำพ และบริหำรจดักำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
4.2 รายได้จากการบริหารทรัพย์สนิ  5 ล้านบาท 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6   
4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  5 คะแนน 3.25 1 2 3 4 5   
4.4 ความสุขในการท างาน 5 คะแนน 3.9 1 2 3 4 5   

รวม 15   
ส่วนที่ 2 : กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

1 ร้อยละการใชจ้่ายงบประมาณแผ่นดิน 5 ร้อยละ 96 90 92 94 96 98   
2 ร้อยละการใชจ้่ายงบประมาณเงินรายได้ 5 ร้อยละ 87 79 81 84 87 90   

รวม 10   

ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วดัตำมแผนยุทธศำสตร์คณะพยำบำลศำสตร์ 

1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชีวั้ดตามแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ 20 ร้อยละ 80 65 70 75 80 85   
รวม 20   

น้ ำหนักรวม 100     

 
 
 
 
 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ ส านัก และสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
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44 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส่วนที่ 2.2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ         
ที่คณะได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณที่คณะได้รับจัดสรร ด าเนินการโดย 
(1) ศึกษาแหล่งงบประมาณประจ าปี 
(2) ศึกษาการจัดสรรงบประมาณ 
(3) ศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณ 
(4) ศึกษาผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวบรวมรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์เนื้อหา หาค่าร้อยละ 
2. เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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แบบประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ของคณะที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

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

1. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1.1 งบประมาณแผ่นดิน(งบปกติ)........................................................................................บาท 
 1.2 งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย..................................................................................... ........บาท 
 1.3 เงินรายได้ที่จัดเก็บได้จริง................................................................................................บาท 
 1.4 งบประมาณแผ่นดิน(งบพิเศษ/เพิ่มเติม).................................................................. บาท 
      ระบุวิธีการด าเนินการขอ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................... ..................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. .................................................................................................... 
 1.5 เงินบริจาค.............................................................................บาท 
      ระบุแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์การบริจาค 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ .....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................... 
2. กำรจัดสรรงบประมำณ 
   2.1 วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
................................................................................................................................ .................................................................................................
............................................................................................................................................................... .................................................................. 
   2.2 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ 
.................................................................................................................................................. ...............................................................................
................................................................................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................. .................. 
 
 



46 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. กำรบริหำรงบประมำณ 
   3.1 วิธีการบริหารงบประมาณ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................................... .........
............................................................................................................................. ....................................................................................................
................................................................................................................................................... ..............................................................................
.................................................................................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ............................................................................................................................. ................ 
 
 3.2 การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ .....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................... 
 
 3.3 ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................... .................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
........................................................................................................................................... ......................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ....................................................... 
4. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 4.1 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน......................โครงการ  คิดเป็นร้อยละ............................. 
 4.2 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน.....................โครงการ  คิดเป็นร้อยละ........................... 
       เหตุผลความจ าเป็นที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ..................................................................................................... 
 4.3 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน.........................โครงการ คิดเป็นร้อยละ............................. 
  เหตุผลความจ าเป็นที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
........................................................................................................................................................... ......................................................................
.......................................................................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................ ............................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................... 
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  4.4 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ (ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วบรรลุวัตถุประสงค์และหรือเป้าหมายของโครงการ  
 จ านวน...................โครงการ   คิดเป็นร้อยละ........................................ 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วไม่บรรลุวัตถุประสงค์และหรือเป้าหมายของโครงการ 
 จ านวน...................โครงการ   (ระบุชื่อโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ) 
 เหตุผลที่โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
........................................................................................................................................................... ......................................................................
.......................................................................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................ ............................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................... 
5. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 5.1 การใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 
ไตรมำส

ที่ 
เป้ำหมำย ผลกำรใช้จ่ำยจริง 

จ ำนวนเงิน(บำท) ร้อยละ จ ำนวนเงิน(บำท) ร้อยละ 
1     
2     
3     
4     

 5.2 รวมผลการใช้จ่ายแล้วทั้งปี...................................................บาท  คิดเป็นร้อยละ............................... ........... 

 5.3 เงินกันงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ................................................................บาท      
 คิดเป็นร้อยละ...................................... 

 5.4 เงินกันงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...........................................................บาท 
 คิดเป็นร้อยละ................................ 
      เหตุผลความจ าเป็นของการกันเงิน     
............................................................................................................................. ....................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... ............................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................... .......... 
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ส่วนที่ 2.3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของคณบดี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบด ีโดยใช้แบบประเมิน  
(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบด ีโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม  
  

(1) กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของคณบดี ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562  
โดยใช้แบบประเมิน  

ที่มำและลักษณะเครื่องมือ 
  พัฒนาจากแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีจากการปรับปรุง
แก้ไข เพิ่มเติม ข้อค าถามให้เข้าใจง่าย ตอบง่าย และมีจ านวนข้อที่พอเหมาะ เป็นแบบประเมินลักษณะ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 มาตราส่วน ให้ผู้ตอบประเมิน 3 ประเด็น คือ 

1. คุณภาพการบริหารงานของคณบด ีจ านวน 10 ข้อค าถาม 
2. คุณลกัษณะของคณบด ีจ านวน 5 ข้อค าถาม 
3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เป็นปลายเปิด 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ก. คณบด ี
ข. บุคลากรในคณะ ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทนข้าราชการ/

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ค. ผู้น านักศึกษาในคณะ ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และ
สถาบัน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ แจกและติดตามเก็บแบบประเมินจากกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลา
ที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ก าหนด 
 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อค าถาม แต่ละประเด็น 

และรวมทุกประเด็น และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนปลายเปิด 
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แบบประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของคณบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   

(1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
-------------------------------- 

 
ค ำชี้แจง 
 1. แบบประเมินฉบับนี้มุ่งประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานของคณะ ประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
 2. ผลการประเมินของแต่ละท่าน คณะกรรมการฯ จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับจะวิเคราะห์ผล
การประเมินในภาพรวม จึงขอให้ท่านตั้งใจตอบแบบประเมินตามความจริงที่ท่านรับรู้ทุกข้อค าถาม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ประเมิน 
 1. เพศ  (  ) ชาย (  ) หญิง 
 
 2. สถานะ  (  ) บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผู้สอน และผู้บริหาร 
    (  ) บุคลากรสายสนับสนุน 
 
  3. ต าแหน่งงาน (  ) ผู้บริหารระดับรองคณบดี  
  ประธานโปรแกรมวิชา/สาขา หัวหน้างาน     
    (  ) ผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติการอย่างเดียว 
 
 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะ 
  (  ) ไม่เกิน 5 ปี 
  (  ) มากกว่า 5 ปี - 10 ปี 
    (  ) มากกว่า 10 ปี – 15 ปี 
      (  ) มากกว่า 15 ปี - 20 ปี 
    (  ) มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  คุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของคณบดี 
2.1 คุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดี 

 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

ผลกำรประเมิน 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให้
บุคลากรภายในคณะด าเนินงานตามนโยบาย
และแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร 
และบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3. มี ความสามารถและทั กษะในการ
บริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการ  
ความขัดแย้ง 

     

5. ความสามารถในการเสริมแรงให้ก าลังใจ
ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 

     

6. มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่น
เห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตาม อย่างมีเหตุมีผล 

     

7. มีความสัมพันธ์ อั นดี กับบุคคล และ
หน่วยงานภายนอกคณะ 

     

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างถ้วน
ทั่ว และต่อเนื่อง 

     

9. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัย ชัดเจน      

10. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง 
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2.1 คุณลักษณะของคณบดี 

 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

ผลกำรประเมิน 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี เป็นที่
ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

     

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับต าแหน่ง      

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล      

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความ
เสียสละเป็นที่ประจักษ์ 

     

5. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองวางตัวได้
ถูกต้องตามกาลเทศะ 

     

 
ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
3.1 ถ้าให้บอกข้อดีเด่นของคณบดี ที่ท่านเห็น 3 อย่างแรก คืออะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ท่านคิดว่าจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนในคณะของท่าน มีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการพัฒนาคณะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

      ขอขอบคุณ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 
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(2) กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของคณบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562       
โดยใช้กำรสัมภำษณ์ 
 
ที่มำและลักษณะเครื่องมือ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ส าคัญอื่น ๆ จึงเพิ่ม
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นค าถามกว้าง ๆ  เหมือนกันทุกกลุ่ม 
 
กลุ่มเป้ำหมำย 
  สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ 

ก. คณบด ี
ข. บุคลากรในคณะ ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทนข้าราชการ/ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตัวแทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
ค. ผู้น านักศึกษาในคณะ ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ 

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เป็นผู้สัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม โดยให้คณะอนุกรรมการฯ  
ด าเนินการสุ่มผู้รับการสัมภาษณ์จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตาม        
ตรวจสอบฯ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ติดต่อนัดหมายกับผู้รับการสัมภาษณ์และอ านวยความสะดวกให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด าเนินการสัมภาษณ์ โดยในแต่ละกลุ่มเป็นการสัมภาษณ์รวมพร้อมกันทั้ง
กลุ่มไม่แยกสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
 
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์เนื้อหาและหาค่าร้อยละ 
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แนวกำรสัมภำษณ์คณบดี 

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมีผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่โดดเด่นและ
ประสบผลส าเร็จ อย่างไรบ้าง เรียงล าดับ 1-3 ผลงาน 

1................................................................................................................ ............................................................................................ 
2............................................................................................................................................. ............................................................... 
3............................................................................................................................................. ............................................................... 

2. คณบดีมีแนวทางแก้ไขหรือลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยของไทยขณะนี้ รวมทั้งมีแนว
ทางการพัฒนาในเรื่องเร่งด่วนต่อไปนี้อย่างไร  

2.1 จ านวนนักศึกษาในคณะมีแนวโน้มลดลง นักศึกษาออกกลางคันมีจ านวนค่อนข้างสูง 
บัณฑิตที่จบออกไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และไม่มีพื้นฐานที่จ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

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

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

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

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

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

2.2 ในปัจจุบันคณะมักขาดอาจารย์ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย        
ซึ่งเป็นเรื่องจ าเป็นของคณะที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป คณะมีแนวทางในการพัฒนา
อาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ้นอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

3. ในการด าเนินงานของคณะ ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีปัญหา
อุปสรรค ที่ส าคัญอะไรบ้าง เรียงตามล าดับความส าคัญ 1-3 เรื่อง 

1............................................................................................................................................. ............................................................... 
2............................................................................................................................................. ............................................................... 
3....................................................................................................................................................................................... ..................... 

4. คณะมีสิ่ งใดที่ จะขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือแก้ปัญหา          
เรียงตามล าดับความส าคัญ 1-3 ข้อ ดังนี้ 

1............................................................................................................................................. ............................................................... 
2............................................................................................................................................. ............................................................... 
3.......................................................................................................................................................................................... .................. 



54 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แนวกำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศกึษำ ผู้บริหำร คณำจำรย์          
บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

1. ท่านพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี ในภาพรวมอยู่ในระดับใด (1-5 มาตราส่วนประมาณค่า) 
.................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... .............................. ......... 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................
................................. ............................................................................................................................. ...................................... ......... 
................................................................................... ............................................................................................................................. ..... 
.................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................... ........................................ ......... 
............................................................................................................................. ................................................................................. ....... 
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ................................................ ......... 
......................................................................... ............................................................................................................................. ............... 
.................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................... ......... 
............................................................................................................................. ....................................................................... ................. 
.................................................................................................................................................................................................................................
............................... ............................................................................................................................. ........................................ ......... 
................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 
.................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................. .......................................... ......... 
............................................................................................................................................................................................................ ..................... 
  
2. มีความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบ้างที่ท่านพึงพอใจมากที่สุด 3 ล าดับแรก 

1................................................. ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................................................................................. 

2................................................. ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ......................................................................... 

3................................................. ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................ ..................................................................................... ................................ 

3. มีสิ่งที่คณะต้องปรับปรุง แก้ไขเร่งด่วน อะไรบ้าง 3 ล าดับแรก 
1................................................. ...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................... .................................................................................................. 
2................................................. ...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... .................................................................................. 
3................................................. ...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... .................................................................................. 
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ส่วนที ่2.4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
 

ศึกษาจากรายงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของคณะ ถึงรูปแบบองค์กรการปฏิบัติงาน วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการด าเนินงาน กรอกแบบรายงานเสนอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณา 

2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
 
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์เนื้อหา  
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ส่วนที่ 2.5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
คณะตำมข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนใน
ต ำแหน่งคณบดี ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

  

 ศึกษาแนวปฏิบัติการของคณะว่าตามความเห็นดังกล่าว คณะมีแผนปฏิบัติการแก้ไข
พัฒนาอย่างไร หน่วยงานใดหรือบุคคลใดรับผิดชอบ คณะให้การสนับสนุนอย่างไร และที่ส าคัญคือเมื่อ
ด าเนินการแก้ไขพัฒนาแล้วได้ผลเป็นอย่างไร  

 
ที่มำและลักษณะเครื่องมือ 

 แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดีที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ให้คณะกรอกแบบรายงานแล้วเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณา 
 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์เนื้อหาโดยเฉพาะผลการด าเนินงานเป็นส าคัญ  
 



 

 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในต ำแหน่งคณบดี ที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
ข้อเสนอแนะ 

จำกคณะกรรมกำรฯ  
ที่ให้ไวใ้นปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 

แผนกำรปรับปรุง/ พัฒนำ 
ตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรฯ 

กิจกรรม/โครงกำร 
ที่จะด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 
บรรลุผลส ำเร็จหรือไม่ อย่ำงไร 

(เชิงคณุภำพ/เชิงปริมำณ) 
ผู้รับผิดชอบ 
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หลักเกณฑ์กำรแปลงผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของคณะ             
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
.............................................................................. 

 
ตอนที่ 2 กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของคณะ 

ส่วนที่ ผลกำรติดตำม ตรวจสอบฯ 
คะแนน 

ปี 2561 ปี 2562 
2.1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์  35 
2.2 การใช้จ่ายงบประมาณ   
 (1) ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  

(ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับร้อยละการใช้จ่ายรวม) 
 10 

 (2) ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเป้าหมาย  10 
 (3) ร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  10 

2.3 คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี   
 (1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบสอบถาม  20 
 (2) การสัมภาษณ์คณบดีและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง  - 

2.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
(คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนจากรายงาน) 

 10 

2.5 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามท่ีให้ไว้
ในปีก่อน (คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนจากรายงาน) 

 5 

รวม  100 
 

หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2.2 (1) ประสิทธิภำพของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
โดยรวม  

พิจารณาจากความสัมพันธ์ของปริมาณตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย (เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
สูงกว่าเป้าหมาย) ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใช้จ่ายโดยรวมซึ่งแสดงถึง
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ปริมาณงานตามยุทธศาสตร์มากแต่ใช้จ่ายงบประมาณได้
เหมาะสม โดยพิจารณาให้คะแนน ดังนี้  

ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ     
ตำมเป้ำหมำย 

ร้อยละของงบประมำณ 
ที่ใช้จ่ำยโดยรวม 

คะแนนที่ได้ 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

มากกว่าร้อยละ 90 
10 

ร้อยละ 80 - 89 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

มากกว่าร้อยละ 80 
9 
8 

ร้อยละ 70 - 79 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

มากกว่าร้อยละ 70 
7 
6 

ร้อยละ 60 - 69 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

มากกว่าร้อยละ 60 
5 
4 

น้อยกว่าร้อยละ 60 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

มากกว่าร้อยละ 50 
3 
2 
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2.4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ       
กำรควบคุมภำยในที่คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ ก ำหนด 

1. มีระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2. มีการด าเนินการตามวิธีการหรือขั้นตอนที่ก าหนด 
3. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 
5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

มีการด าเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
3 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
4 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 

 
หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2.5 กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีก่อน 

1. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
2. มีการด าเนินการตามแผน 
3. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว 
5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ในปีต่อไป 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

มีการด าเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
3 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
4 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 
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ตอนที่ 3 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนัก และสถำบัน 
ส่วนที่ 3.1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักและสถำบันตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

(1) ศึกษาผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
มอบหมายให้ส านักและสถาบันด าเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 และตัวชี้วัดเพิ่มเติม จ าแนกเป็น  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 14 ตัวชี้วัด 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 16 ตัวชี้วัด 
ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 ตัวชี้วัด 
สถาบันภาษา จ านวน 7 ตัวชี้วัด 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 5 ตัวชีว้ัด 

(2) ศึกษาโครงการ/กิจกรรมที่รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ในส่วนที่ส านักและ
สถาบันได้รับมอบหมาย 
 

ที่มำและลักษณะเครื่องมือ 
ใช้ผลการประเมินของส านัก และสถาบันที่รับผิดชอบประเมินตามตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเสนอและผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมแล้ว โดยคัดเฉพาะเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาประเมิน 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. คณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมข้อมูลจากการรายงานการปฏิบัติราชการของแหล่งข้อมูล 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผลการประเมินตามคู่มือการ
ประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แล้วน าเสนอคณะกรรมการติดตาม    
ตรวจสอบฯ พิจารณาตรวจสอบ 

2. คณะอนุกรรมการฯ ส ารวจโครงการ/กิจกรรมของส านัก และสถาบันต่าง ๆ ที่สอดคล้อง/
รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. ศึกษาผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละตัวช้ีวัด     

โดยน าเสนอผลการประเมินส าหรับตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ตัวชี้วัด
ที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย และน าเสนอจ านวนตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นค่าร้อยละ 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรื อสูงกว่า
เป้าหมายกับผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ค านวณงบประมาณที่ใช้จ่ายไปในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ 

4. วิเคราะห์เนื้อหา 



 

 

 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วดักำรปฏิบตัิรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 ผลิตบณัฑิตนักปฏบิัตทิี่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
1.1 หลักสูตรใหม่/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
6 หลักสูตร 2 

  1 2 3   

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี 8 ร้อยละ 85 70 75 80 85 90   
1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผู้ใช้บัณฑิต 7 คะแนน 4 1 2 3 4 5   
1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน 7 หลักสูตร 9 6 7 8 9 10   
1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  7 รายวิชา 10 4 6 8 10 12   
1.6 นักศึกษาที่สอบผ่าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา                   
1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 6 รางวัล 50 35 40 45 50 55   

1.10 รายวิชาที่สอน/จัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ 7 รายวิชา 20 5 10 15 20 25   
1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้  7 คะแนน 4.5 1 2 3 4 5   
1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) ส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย 5 หลักสูตร 3  1 2 3 4   

รวม 60   
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 4 มหำวทิยำลัยแหง่ควำมสุข มีเสถียรภำพ และบริหำรจดักำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  5 คะแนน 3.25 1 2 3 4 5   
4.4 ความสุขในการท างาน 5 คะแนน 3.9 1 2 3 4 5   

รวม 10   
ส่วนที่ 2 : กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 5 ร้อยละ 96 90 92 94 96 98   
2 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 5 ร้อยละ 87 79 81 84 87 90   

รวม 10   
 

62 
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ ส านัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2562 

 



 

 

 

 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วดัตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
20 ร้อยละ 80 65 70 75 80 85  

รวม 20   

น้ ำหนักรวม 100     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ ส านัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วดักำรปฏิบตัิรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  30 คะแนน 3.25 1 2 3 4 5  

4.4 ความสุขในการท างาน 10 คะแนน 3.9 1 2 3 4 5  

รวม 40  

ส่วนที่ 2 : กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 15 ร้อยละ 96 90 92 94 96 98  

2 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 15 ร้อยละ 87 79 81 84 87 90  

รวม 30  

ส่วนท่ี 3 : ตัวชี้วัดตามแผนยทุธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
30 ร้อยละ 80 65 70 75 80 85  

รวม 30   

น้ ำหนักรวม 100     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ

ะ ส านัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2562 

 



 

 

 
 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วดักำรปฏิบตัิรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  20 คะแนน 3.25 1 2 3 4 5  

4.4 ความสุขในการท างาน 20 คะแนน 3.9 1 2 3 4 5  

รวม 40  

ส่วนที่ 2 : กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 15 ร้อยละ 96 90 92 94 96 98  

2 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 15 ร้อยละ 87 79 81 84 87 90  

รวม 30  

ส่วนท่ี 3 : ตัวชี้วัดตามแผนยทุธศาสตร์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 30 ร้อยละ 80 65 70 75 80 85  

รวม 30   

น้ ำหนักรวม 100     

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ ส านัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วดักำรปฏิบตัิรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 ผลิตบณัฑิตนักปฏบิัตทิี่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 

1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  5 รายวิชา 10 4 6 8 10 12   
1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ร้อยละ 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7   

1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ร้อยละ 45 30 35 40 45 50   

  รวม 15   
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 2  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของท้องถิ่น 

2.4 สถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับการยกระดับ 4 โรงเรียน 5 2 3 4 5 6   
2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากฐานเดิม  4 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  
2   1 2 3   

2.6 สถานศึกษาท่ีมีผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามจุดที่ควรพัฒนาเป็นไปตาม
เป้าหมาย  

4 
ร้อยละ 40 10 20 30 40 50 

  

รวม 12   
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 3 ประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำยมคีณุภำพชวีิตที่ดทีั้งในด้ำนสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภำยใต้วัฒนธรรมควำมเป็นไทย และสำมำรถปรับตัวเทำ่
ทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

3.1 หมู่บ้านเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา 8 หมู่บ้าน 5 2 3 4 5 6   
3.2 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น/ต้นทุนการผลิตลดลง 8 ร้อยละ 10 4 6 8 10 12   
3.3 ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร อาหาร หรือการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา 8 ผลิตภัณฑ์ 20 5 10 15 20 25   
3.4 ผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 8 ร้อยละ 10 4 6 8 10 12   
  รวม 32   

66 
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ะ ส านัก และสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2562 

 



 

 

 

 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 4 มหำวทิยำลัยแหง่ควำมสุข มีเสถียรภำพ และบริหำรจดักำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
4.2 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน  4 ล้านบาท 2 0.5 1 1.5 2 2.5   
4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  4 คะแนน 3.25 1 2 3 4 5   
4.4 ความสุขในการท างาน 3 คะแนน 3.9 1 2 3 4 5   

  รวม 11   
ส่วนที่ 2 : กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 5 ร้อยละ 96 90 92 94 96 98   
2 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 5 ร้อยละ 87 79 81 84 87 90   

รวม 10   

ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วดัตำมแผนยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพฒันำ 
1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 20 ร้อยละ 80 65 70 75 80 85  

รวม 20   
น้ ำหนักรวม 100     

 
 
 
 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ ส านัก และสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ส ำนักคอมพิวเตอร ์

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วดักำรปฏิบตัิรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 ผลิตบณัฑิตนักปฏบิัตทิี่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
1.9 บัณฑิตท่ีได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด้าน IT ที่เป็นที่ยอมรับ  30 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17   

1.10 รายวิชาที่สอน/จัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน์/คลัง
ข้อสอบ 

10 รายวิชา 20 5 10 15 20 25 
  

รวม 40   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 4 มหำวทิยำลัยแหง่ควำมสุข มีเสถียรภำพ และบริหำรจดักำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
4.2 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน  10 ล้านบาท 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6   
4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  10 คะแนน 3.25 1 2 3 4 5   
4.4 ความสุขในการท างาน 10 คะแนน 3.9 1 2 3 4 5   

รวม 30   
ส่วนที่ 2 : กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 
1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 5 ร้อยละ 96 90 92 94 96 98   
2 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 5 ร้อยละ 87 79 81 84 87 90   

รวม 10   

ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วดัตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพวิเตอร์ 
1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ 20 ร้อยละ 80 65 70 75 80 85   

รวม 20   
น้ ำหนักรวม 100     
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ะ ส านัก และสถาบนั มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2562 

 



 

 

 
 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

สถำบันภำษำ 

 
ตัวชี้วดั น้ ำหนัก หน่วยนับ 

เป้ำหมำย 
2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วดักำรปฏิบตัิรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 ผลิตบณัฑิตนักปฏบิัตทิี่มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 40 ร้อยละ 15 9 11 13 15 17   

รวม 40   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 4 มหำวทิยำลัยแหง่ควำมสุข มีเสถียรภำพ และบริหำรจดักำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
4.2 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน  10 ล้านบาท 1 0.4 0.6 0.8 1 1.2   
4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  10 คะแนน 3.25 1 2 3 4 5   
4.4 ความสุขในการท างาน 10 คะแนน 3.9 1 2 3 4 5   

รวม 30   
ส่วนที่ 2 : กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 5 ร้อยละ 96 90 92 94 96 98   
2 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 5 ร้อยละ 87 79 81 84 87 90   

รวม 10   

ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วดัตำมแผนยุทธศำสตร์สถำบันภำษำ 

1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา 20 ร้อยละ 80 65 70 75 80 85   
รวม 20   

น้ ำหนักรวม 100     
 
 
 
 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ ส านัก และสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
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 พ.ศ.2562 
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ส่วนที่ 3.2 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ส ำนักและ
สถำบันได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ส านัก และสถาบันได้รับจัดสรร ด าเนินการโดย 
(1) ศึกษาแหล่งงบประมาณประจ าปี 
(2) ศึกษาการจัดสรรงบประมาณ 
(3) ศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณ 
(4) ศึกษาผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวบรวมรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

(1) วิเคราะห์เนื้อหา หาค่าร้อยละ 
(2) เปรียบเทียบผลการประเมินกับผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แบบประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ของส ำนักและสถำบันที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

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

1. แหล่งที่มำของงบประมำณ 
 1.1 งบประมาณแผ่นดิน(งบปกติ)........................................................................................บาท 
 1.2 งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย.............................................................................................บาท 
 1.3 เงินรายได้ทีจ่ัดเก็บได้จริง................................................................................................บาท 
 1.4 งบประมาณแผ่นดิน(งบพิเศษ/เพิ่มเติม).................................................................. บาท 
      ระบุวิธีการด าเนินการขอ 
.............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................................................................................ .....................................
.............................................................................................. ............................................................................................................................. ......
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................... 
 1.5 เงินบริจาค.............................................................................บาท 
      ระบุแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์การบริจาค 
.......................................................................................................................................................................... .......................................................
............................................................................ ............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................... ......................... 
2. กำรจัดสรรงบประมำณ 
   2.1 วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ .....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................................... 
2.2 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
.......................................................................................................................................... .......................................................................................
......................................................................................................................................................................... ........................................................ 
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3. กำรบริหำรงบประมำณ 
   3.1 วิธีการบริหารงบประมาณ 
................................................................................................................................................... ..............................................................................
.................................................................................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................... ................. 
 3.2 การติดตามเร่งรัดและผลการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................... .............
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................................... ..................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ...................................................
................................................................................ ............................................................................................................................. ....................
............................................................................................................... .................................................................................................................. 
 3.3 ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ 
....................................................................................................... ..........................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................... .............................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................... ..................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ................................................................... 
4. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 4.1 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน......................โครงการ  คิดเป็นร้อยละ............................. 
 4.2 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน.....................โครงการ  คิดเป็นร้อยละ........................... 
       เหตุผลความจ าเป็นที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
................................................................................................................................................... ..............................................................................
.................................................................................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................... .................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
........................................................................................................................................... ......................................................................................
.......................................................................................................................................................................... .......................................................
............................................................................ ............................................................................................................................. ........................ 
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 4.3 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน.........................โครงการ คิดเป็นร้อยละ............................. 
  เหตุผลความจ าเป็นที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
............................................................................................................................. ................................................................................ ....................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
........................................................................................................................................ .........................................................................................
....................................................................................................................................................................... ..........................................................
...................................................................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................................................................... 

4.4 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ (ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
โครงการที่ด าเนินการแล้วบรรลุวัตถุประสงค์และหรือเป้าหมายของโครงการ  
จ านวน...................โครงการ   คิดเป็นร้อยละ........................................ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วไม่บรรลุวัตถุประสงค์และหรือเป้าหมายของโครงการ 
จ านวน...................โครงการ   (ระบุชื่อโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ) 
เหตุผลที่โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ........................................................................................... ......... 
 
5. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 5.1 การใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 
ไตรมำส

ที่ 
เป้ำหมำย ผลกำรใช้จ่ำยจริง 

จ ำนวนเงิน(บำท) ร้อยละ จ ำนวนเงิน(บำท) ร้อยละ 
1     
2     
3     
4     

 5.2 รวมผลการใช้จ่ายแล้วทั้งปี..................................................บาท  คิดเป็นร้อยละ.......................................... 

 5.3 เงินกันงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ............................................................บาท      
 คิดเป็นร้อยละ...................................... 

 5.4 เงินกันงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...........................................................บาท 
 คิดเป็นร้อยละ................................ 
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ส่วนที่ 3.3 ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
และสถำบัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้อ านวยการส านัก และสถาบัน 
โดยใชค้ะแนนเฉล่ียจากแบบส ารวจของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน  

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้อ านวยการส านัก และสถาบัน       
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม  
  

(1) กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และสถำบัน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยจำกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรโดยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำอยู่แล้ว 
 
(2) กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และสถำบัน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยใช้กำรสัมภำษณ์ 

ที่มำและลักษณะเครื่องมือ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้อ านวยการ

ส านัก และสถาบัน ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องในประเด็นที่ส าคัญอื่น ๆ จึงเพิ่มการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง     
เป็นค าถามกว้าง ๆ กลุ่มละ 3 ค าถามเหมือนกันทุกกลุ่ม 
 
กลุ่มเป้ำหมำย 

สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ 
1. ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
2. บุคลากรในส านัก/สถาบัน ได้แก่ ผู้แทนกรรมการของส านัก/สถาบัน ตัวแทน

ผู้บริหารในส านัก/สถาบัน ตัวแทนข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานในส านัก/สถาบัน 
3. ตัวแทนผู้ใช้บริการของส านัก/สถาบัน (ขึ้นอยู่กับขอบข่ายการให้บริการของส านัก/

สถาบัน ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก) 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เป็นผู้สัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม โดยให้คณะอนุกรรมการฯ  
ด าเนินการสุ่มผู้รับการสัมภาษณ์จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตาม        
ตรวจสอบฯ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ติดต่อนัดหมายกับผู้รับการสัมภาษณ์และอ านวยความสะดวกให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด าเนินการสัมภาษณ์ โดยในแต่ละกลุ่มเป็นการสัมภาษณ์รวมพร้อมกัน  
ทั้งกลุ่มไม่แยกสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
 
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์เนื้อหาและหาค่าร้อยละ 
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แนวกำรสัมภำษณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน 

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านัก/สถาบัน มีผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่โดดเด่น
และประสบผลส าเร็จ อย่างไรบ้าง เรียงล าดับ 1-3 ผลงาน 

1............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

2............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................ 

3............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................ 

2. ในการด าเนินงานของ ส านัก/สถาบัน ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีปัญหา
อุปสรรค ที่ส าคัญอะไรบ้าง เรียงตามล าดับความส าคัญ 1-3 เรื่อง 

1............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................. 

2............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................. 

3............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................. 

3. ส านัก/สถาบัน มีสิ่งใดที่จะขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือแก้ปัญหา
เรียงตามล าดับความส าคัญ 1-3 ข้อ ดังนี้ 

1............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................ 

2............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................ .... 

3............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ ................ 
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แนวกำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศกึษำ ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร 
เจ้ำหน้ำที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

1. ท่านพึงพอใจในการบริหารงานของ ผอ. ส านัก/สถาบัน ในภาพรวมอยู่ในระดับใด (1-5 มาตราส่วนประมาณค่า) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................................................................. 
 
2. มีความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบ้างที่ท่านพึงพอใจมากที่สุด 3 ล าดับแรก 

1............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ ................ 

2............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... ............................ 

3............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. .............................................. 

3. มีสิ่งที่ส านัก/สถาบัน ต้องปรับปรุง แก้ไขเร่งด่วน อะไรบ้าง 3 ล าดับแรก 
1............................................................................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................................................................................. .. 
2............................................................................................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................................................................................................. .............. 
3............................................................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................................................ ................................ 
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ส่วนที ่3.4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
 

ศึกษาจากรายงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของส านักและสถาบัน ถึงรูปแบบองค์กรการปฏิบัติงาน วิธีด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการด าเนินงาน กรอกแบบรายงานเสนอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณา 

2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
 
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์เนื้อหา 
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ส่วนที่ 3.5 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนัก และสถำบัน ตำมข้อที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรที่ให้ไว้ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

  

ศึกษาแนวปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยว่าตามข้อที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะดังกล่าว
ส านัก และสถาบัน มีแผนปฏิบัติการแก้ไขพัฒนาอย่างไร หน่วยงานใดหรือบุคคลใดรับผิดชอบ ส านัก 
และสถาบันให้การสนับสนุนอย่างไร และที่ส าคัญคือเมื่อด าเนินการแก้ไขพัฒนาแล้วได้ผลเป็นอย่างไร  

 
ที่มำและลักษณะเครื่องมือ 

แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก และสถาบันตามข้อที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งผู้อ านวยการ ที่ให้ไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ให้ส านัก และสถาบันกรอกแบบรายงานแล้วเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ พิจารณา 
 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์เนื้อหาโดยเฉพาะผลการด าเนินงานเป็นส าคัญ  



 

 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ตำมข้อที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรที่ให้ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
ข้อที่ควรพัฒนำ     
และข้อเสนอแนะ 

จำกคณะกรรมกำรฯ  
ที่ให้ไวใ้นปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 

แผนกำรปรับปรุง/ พัฒนำ 
ตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรฯ 

กิจกรรม/โครงกำร 
ที่จะด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 
บรรลุผลส ำเร็จหรือไม่ อย่ำงไร 

(เชิงคณุภำพ/เชิงปริมำณ) 
ผู้รับผิดชอบ 
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ะ ส านัก และสถาบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
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หลักเกณฑ์กำรแปลงผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมนิผลงำนของส ำนัก และสถำบัน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

.................................................. 
ตอนที่ 3 กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของส ำนัก และสถำบัน 

ส่วนที่ ผลกำรติดตำม ตรวจสอบฯ 
คะแนน 

ปี 2561 ปี 2562 
3.1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์  35 
3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ   
 (1) ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  

(ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเทียบกับร้อยละการใช้จ่ายรวม) 
 10 

 (2) ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสเทียบกับเป้าหมาย  10 
 (3) ร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  10 

3.3 คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้อ านวยการ   
 (1) คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากแบบส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการหน่วยงาน 
 20 

 (2) การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง  - 
3.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

(คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนจากรายงาน) 
 10 

3.5 การด าเนินการตามข้อที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามท่ีให้ไว้ในปีก่อน (คณะกรรมการพิจารณาให้
คะแนนจากรายงาน) 

 5 

รวม  100 
 
หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 3.2 (1) ประสิทธิภำพของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
โดยรวม 

พิจารณาจากความสัมพันธ์ของปริมาณตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย (เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
สูงกว่าเป้าหมาย) ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใช้จ่ายโดยรวมซึ่งแสดงถึง
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ปริมาณงานตามยุทธศาสตร์มากแต่ใช้จ่ายงบประมาณได้
เหมาะสม โดยพิจารณาให้คะแนน ดังนี้  

ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ     
ตำมเป้ำหมำย 

ร้อยละของงบประมำณ 
ที่ใช้จ่ำยโดยรวม 

คะแนนที่ได้ 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

มากกว่าร้อยละ 90 
10 

ร้อยละ 80 - 89 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

มากกว่าร้อยละ 80 
9 
8 

ร้อยละ 70 - 79 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 

มากกว่าร้อยละ 70 
7 
6 

ร้อยละ 60 - 69 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

มากกว่าร้อยละ 60 
5 
4 

น้อยกว่าร้อยละ 60 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

มากกว่าร้อยละ 50 
3 
2 
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หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 3.4 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในที่คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ ก ำหนด 

1. มีระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2. มีการด าเนินการตามวิธีการหรือขั้นตอนที่ก าหนด 
3. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 
5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

มีการด าเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
3 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
4 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 

 
 
หลักเกณฑ์และกำรประเมินให้คะแนนส่วนที่ 3.5 กำรด ำเนินงำนตำมข้อที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้ในปีก่อน 

1. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพศึกษาตามข้อที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

2. มีการด าเนินการตามแผน 
3. ผู้บริหารก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามที่มอบหมาย 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว 
5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับข้อที่ควร

พัฒนาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ในปีต่อไป 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 

มีการด าเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
3 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
4 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยและของอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  

1. โจทย์ยากเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัย คุณภาพบัณฑิตที่
ต้องแข่งขันสูงขึ้นมาก ๆ ในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัณฑิตนักปฏิบัติ ความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะบัณฑิตที่โลกยุคใหม่ต้องการเป็นเรื่องเร่งด่วนและท้าทายที่มหาวิทยาลัยต้อง
ด าเนินการให้ลุล่วงเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

2. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 ในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้มีแผนและได้ด าเนินการแล้วแต่ยังมีหลายโครงการที่ยังด าเนินการไม่ได้ 
เนื่องจากเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เพิ่มเข้ามาในระหว่างปีงบประมาณรวมถึงมีอุปสรรคเรื่องการ
ประสานกับหน่วยงานภายนอก ในปีงบประมาณต่อไปหากมีการก ากับ ติดตามเป็นระยะ ๆ น่าจะมีความ
พร้อมและด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. เนื่องจากผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งวัดจากการบรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้หรือด าเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีค่าร้อยละต่ าและลดลงเรื่อย ๆ ในระยะ 3 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดที่มีผลด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย มีเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น สาเหตุน่าจะมีหลากหลาย มหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนการก าหนด
เป้าหมาย ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลตัวชี้วัดที่ผลอยู่ในระดับต้องปรับปรุงหรือควรปรับปรุงเป็น
พิเศษด้วย 

4. ควรก าหนดรูปแบบการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ ส านัก/สถาบัน      
ในการประเมินและติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีเจ้าภาพระดับมหาวิทยาลัยประสานรวบรวม
ข้อมูลเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

5. อาจพิจารณาน าเงินคงคลังมาใช้พัฒนาพันธกิจที่ส าคัญและต้องการพัฒนาอย่าง
เร่งด่วนหรือก้าวกระโดด เช่น การเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิตัล การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิตครู 
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ทันโลกทันยุคและความต้องการของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

6. ควรทบทวนระบบและกลไกรวมทั้งกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังให้มากขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้หลายประเด็นความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง หรือลดลงน้อยมาก 

7. ควรเร่งรัดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย      
เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

8. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร/
เจ้าหน้าที่ ให้มากขึ้นเพื่อการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะได้กว้างขวาง และมีการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว เช่น 
อธิการบดีอาจหาโอกาสพบปะกับผู้น าและผู้แทนนักศึกษาเป็นระยะ ๆ การสื่อสารโดยอาศัยช่องทางออนไลน์
กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร/เจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนใน
ต ำแหน่งคณบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 คณะครุศำสตร์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำ/ปรับปรุง 
1) ควรเพิ่มรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2) ควรมีมาตรการสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอน       

การบริการวิชาการเข้ากับการวิจัย สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยของ
คณาจารย์ในคณะอย่างจริงจัง และสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะมีโอกาสเข้ารับรางวัลในระดับต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงและเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ 

3) ควรมีการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นในประเด็นการกระจายอ านาจ 
(ค่าเฉลี่ย 3.60) ความเสมอภาค (ค่าเฉลี่ย 3.61) ฉันทามติ (ค่าเฉลี่ย 3.64) และความโปร่งใส 
(ค่าเฉลี่ย 3.57) เปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติและการบริการอย่างทัดเทียมกัน 
เปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอมติ ตัดสินใจเรื่องส าคัญโดยใช้ฉันทามติ เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะอื่น 
1) ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการแนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นนวัตกรรม

รูปแบบใหม่ ๆ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2) ควรมีการจัดด าเนินการโครงการที่ส่งเสริมนโยบายบัณฑิตนักปฏิบัติที่ดี ที่เป็นนวัตกรรม

รูปแบบใหม่ ๆ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
3) ควรมีกิจกรรมหรือโครงการหรือการรับนักศึกษาต่างชาติ 
4) โครงการที่น าเสนอต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีรายละเอียด เอกสารหลักฐานประกอบ

ครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
5) จัดท าโครงการทางวัฒนธรรม ในความหมายของแบบแผนพฤติกรรมของนักศึกษาให้ชัดเจนมี

การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ มีจิตอาสา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1, ปีที่ 2, ปีที่ 3,       
ปีที่ 4, ปีที่ 5 (นักศึกษาสายครู) 

6) ควรมีการน านโยบาย มติสภามหาลัย สภาวิชาการและคณะกรรมการบริหารมหาลัย        
สู่การปฏิบัติในรูปแบบโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มาก 

7) ควรมีแนวปฏิบัติ มาตรการที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ          
เพื่อป้องกัน หรือลดความบกพร่องในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
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 คณะพยำบำลศำสตร์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำ/ปรับปรุง 
1) ควรมีการถอดบทเรียนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับการ

ยอมรับจากชุมชน 
2) วางแผนก าลังคนในด้านวิชาการให้สอดคล้องกับภารกิจและแผนของคณะ 
3) ควรพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการกระจายอ านาจ

ความเสมอภาค และมุ่งเน้นฉันทามติ เช่น การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ
ให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อด าเนินการแทน และมีอิสระตามสมควร บริหารงานโดยค านึงถึงบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติ และการบริการอย่างทัดเทียม ตัดสินใจเรื่องส าคัญโดยใช้ฉันทามติ        
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอมติ เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะอื่น 
1) ควรมีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง เช่น การดูแลผู้สูงอายุต่างชาติ        

เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี 
2) ควรส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตพยาบาลหรือ MOU กับชาวต่างชาติ 
3) หากคณะพยาบาลศาสตร์ต้องการให้ผลงาวิจัยของคณะ ตอบสนองชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น

ควรต้องด าหนดมาตรการเพื่อหนุนเสริมกิจกรรมด้านนิอย่างจริงจัง 
4) ควรสนับสนุนให้นักวิจัยมีโอกาสเข้ารับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียง

และเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย ์
5) พัฒนาการบริการสุขภาพให้มีลักษณะเป็นบูรณาการด้านวิชาการให้มากขึ้น 
6) จัดท าโครงการทางวัฒนธรรม ในความหมายของแบบแผนพฤติกรรมของนักศึกษาให้ชัดเจนมรการ

พัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ มีจิตอาสา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1, ปีที่ 2, ปีที่ 3, ปีที่ 4 
7) ควรมีการก าหนดโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายรับบาล Thailand 4.0 และ

น าสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน 

 
 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ข้อเสนอเเนะเพื่อจัดท ำเเผนพัฒนำ/ปรับปรุง  
1) ควรเพิ่มรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยในระดับนานาชาติ ส่งเสริมการมีงานท า

เเละศึกษาต่อของบัณฑิต 
2) ควรมีเเผนการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้ได้มีส่วนรวมในการเป็น RA เป็นผู้ศึกษา เก็บรวบรวม

ข้อมูลต่างๆ ในโครงการ กิจกรรมที่บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการเเก่ชุมชน 
3) ควรมีมาตรการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมการวิจัยของอาจารย์ 

ข้อเสนอเเนะอื่น 
1) ควรมีการเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษากับประเทศในระดับอาเซียนให้มากขึ้น        

โดยการเเลกเปล่ียนนักศึกษา และอาจารย์ 
2) ควรมีมาตรการส่งเสริมให้นักวิจัยมีโอกาสได้รับรางวัลระดับชาติเเละนานาชาติมากขึ้น       

เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงและเผยเเพร่ผลงานของอาจารย์ 
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3) ในคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์มีหลายสาขาวิชา ควรส่งเสริมให้มีการจัดบริการวิชาการ
ในหลาย ๆ สาขาวิชา 

4) จัดท าโครงการทางวัฒนธรรมในความหมายของเเบบเเผนพฤติกรรม ของนักศึกษาให้
ชัดเจนมีการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ มีจิตอาสา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 , ปีที่ 2,  
ปีที่ 3, ปีที่ 4 เเละปีที่ 5 (นักศึกษาสายครู) 

5) ควรก าหนดโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการและ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย น าสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน 

6) ควรพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มสูงขึ้นได้อีก โดยเฉพาะ ด้าน
หลักประสิทธิภาพ เช่น แสวงหาวิธีการบริหารจัดการเพื่อประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา ประหยัด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยอาจน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และวิธีการพัฒนาขีด
ความสามารถการปฏิบัติ ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น 

 คณะวิทยำกำรจัดกำร 

ข้อเสนอแนะเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำ/ปรับปรุง 
1) ควรเพิ่มรางวัลที่นักศึกได้รับการยกย่องชมเชยในระดับนานาชาติ 
2) ควรมีมาตรการส่งเสริมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสให้

อาจารย์มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมากขึ้น 
3) ก าหนดทิศทางการบริหารวิชาการ อาจจัดท าแผนการบริการวิชาการในเเต่ละระยะ       

เพื่อเห็นผลการด าเนินงานที่ชัดเจนขึ้น 

ข้อเสนอแนะอื่น  
1) คณะควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศในการ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ  
2) ควรปรับปรุงระบบการน าเสนอผลการด าเนินงานให้เป็นระบบ ระบบเอกสาร การอ้างอิง

เอกสาร ควรมีการสังเคราะห์ แล้วสรุปเพื่อน าเสนอให้เป็นระบบ มิใช่เอกสารอะไรก็เสนอมาทั้งหมด 
3) น าเสนอผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของตัวชี้วัด แนบเอกสารหลักฐาน

ที่สอดคล้องเท่านั้น 
4) จัดท าโครงการทางวัฒนธรรม ในความหมายของแบบแผนพฤติกรรมของนักศึกษาให้ชัดเจนมี

การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ มีจิตอาสา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตั้งแต่ปีที่ 1, ปีที่ 2, ปีที่ 3, ปีที่ 4 
5) ควรมีการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และน าไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน  
6) ควรเพิ่มการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอมติและตัดสินใจเรื่องส าคัญ หลักความเสมอภาค
บริหารงานโดยค านึงถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการบริการอย่างทัดเทียมกัน และหลักการ กระจาย
อ านาจ เป็นต้น 
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 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ข้อเสนอแนะเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำ/ปรับปรุง (คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 
1) ควรเพิ่มรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยในระดับนานาชาติและเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้ร่วมสอนร่วมวิจัยกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง 
2) ควรมีมาตรการสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้าง

โอกาสในการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น 
3) ควรมีการพัฒนาการบริหารตามธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึ้น ในประเด็นดังนี้ หลักประสิทธิภาพมี

วิธีการ พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม และการบริหารจัดการเพื่อประหยัดต้นทุน แรงงาน และประหยัดเวลา หลักการตอบสนอง 
เช่น ให้บริการทันเวลาที่ก าหนดและตอบสนองผู้ใช้บริการ หลักการมีส่วนร่วม  และหลักการกระจายอ านาจ 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะอื่น 
1) ควรมีมาตรการผลักดันให้อาจารย์แต่ละท่านได้ท าวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการทุกคนเพื่อ

สร้างความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของคณะให้มากขึ้น  
2) คณะร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการให้มากขึ้น มีความ

หลากหลายในด้านต่าง ๆ แต่มีทิศทางการบริการวิชาการที่ชัดเจนตามเป้าหมาย  
3) จัดท าโครงการทางวัฒนธรรม ในความหมายของแบบแผน พฤติกรรมของนักศึกษาให้

ชัดเจนมีการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ มีจิตอาสา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1, ปีที่ 2,  
ปีที่ 3, ปีที่ 4, และปีที่ 5 (นักศกึษาสายครู) 

4) ควรก าหนดโครงการ/ กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
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ข้อที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ข้อที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดให้มีการก ากับติดตามอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการประเมินผลการก ากับดูแลนักศึกษา

เพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการรองรับการให้บริการกับนักศึกษาถึงแม้ บางจุดจะมีการ

ใช้บัตรคิวแล้วก็ตาม เช่น การใช้บัตรคิวในจุดอื่นๆ การขอข้อมูล และให้บริการสารสนเทศกับอาจารย์ที่
ปรึกษา เป็นต้น  

3. ควรมีร้านบริการถ่ายเอกสาร ในอาคารที่อยู่ห่างไกล ถึงแม้จะมีเครื่องบริการอัตโนมัติและก็
ตาม แต่การใช้ไม่สะดวกเนื่องจากจะต้องใช้ แอพพลิเคชั่น (Application) เช่น ส านักงานทะเบียน           
คณะครุศาสตร์ เป็นต้น 

4. การให้บริการของนักศึกษาควรตื่นเต้นในขั้นตอนเดียวหรือจุดบริการเดียวกัน One Stop 
service ในแหล่งเดียวกัน ไม่ใช่ติดต่อจุดแรกอยู่หน้ามหาวิทยาลัย จุดที่สองหลังมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

5. ควรส ารวจและเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่เพื่อใช้เป็นห้องเรียนในแต่ละภาคเรียน 
เนื่องจากปัจจุบันมีไม่เพียงพอกับอุปกรณ์ภายในห้องเรียนบางข้อก็ยังไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน  

6. เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ทุกคน ควรให้บุคลากรทุกคนมีจิตอาสา     
ยิ้มแย้มกับผู้ที่มาใช้บริการ เอาใจใส่บุคคลที่มาติดต่อมากยิ่งข้ึน  

7. ควรตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน โดยแยกนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละภาค 
การศึกษาและนักศึกษาที่มีทั้งหมด เพื่อตรวจสอบการออกกลางคันของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถด าเนินการ ก ากับติดตามได้อย่างรวดเร็วย่ิงข้ึน 

8. ควรประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรม ส าหรับนักศึกษาเพื่อให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ขึ้น 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ข้อที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. ฐานข้อมูล online เช่น วารสาร online จะเป็นทดลองใช้ที่สืบค้นไม่ค่อยได้ และจ ากัด

เวลาในการใช้งาน  
2. ฐานข้อมูลหนังสือเฉพาะสาขาวิชา ที่สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว (จ านวน-ชื่อ-ปี) 
3. การให้ความรู้/ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ และฐานข้อมูลใหม่ๆ โดยตรงกับนักศึกษา  
4. ห้อง Study ที่สนับสนุนการเรียนรู้/ การสอบของนักศึกษา 
5. กระบวนการในการท าหนังสือ เข้าเล่ม/เข้าปก/ท ารหัส (bar code) ใช้เวลานาน 
6. งาน/ภาระงานประจ า ควรมีการถ่ายทอด- มีคู่มือการปฏิบัติงาน หากมีบุคลากรลาออกจะ

ได้มีบุคคลอื่นด าเนินการต่อไปได้ 
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 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. โครงการลงชุมชนควรเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. แผนปฏิบัติการและปฏิทินประจ าปี ควรก าหนดให้ชัดเจน โดยเฉพาะช่วงเวลาของกิจกรรมประจ า 

ควรมีทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม 
3. ห้องประวัติ/ศูนย์ทวารวดี/ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อการเผยแพร่และเป็น Interactive 
4. การสร้างความร่วมมือระหว่างส านักฯ คณะ และสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 
5. รูปแบบกิจกรรมความน่าสนใจ/มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อชักชวน

นักศึกษาเข้าร่วม 
 

 ส ำนักคอมพิวเตอร ์

ข้อที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้บริการ Hardware หรือ Software ที่ตอบสนองกับการเรียนการสอนเป็น packet 

ส าหรับบุคคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบได้เอง สามารถน าไปใช้ได้ง่าย สะดวกมากยิ่งข้ึน 
2. การบริหารงานบุคคล 
    - ควรก าหนด Job Description ที่ชัดเจน 
    - จัดบรรยากาศการท างานให้มีความสุขในการท างานของบุคลากรมากยิ่งข้ึน 
3) การให้บริการช่วยในด้าน  Software และ Hardware เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
4) ควรมีการก าหนดระดับมาตรฐานการสอบมาตรฐาน IT ส านักนักศึกษาสายอื่น ที่ไม่ใช่สาย

คอมพิวเตอร์โดยตรง 
5) ควรจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของนักศึกษาในการสอบมาตรฐาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศให้ผ่านเกณฑ์ และมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
 

 สถำบันภำษำ 

ข้อที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการฟัง พูด ให้นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่แม้

จะผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังไม่สามารถสื่อสารหรือพูดภาษาอังกฤษได้ 
2. ควรเพิ่ม Account ในการเข้าถึง Software ภาษาอังกฤษเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษา 

บุคลากรทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการ ได้น าไปใช้ที่บ้าน 
3. ประชาสัมพันธ์ และจูงใจให้นักศึกษา และบุคลากร เข้ามาใช้ห้องกิจกรรม และกิจกรรมที่

สถาบันภาษาจัดให้มากยิ่งข้ึน 
 

 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ข้อที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. เงื่อนไขของการรับทุนสนับสนุน และการพิจารณาจริยธรรมฯ ที่มีความยุ่งยากและขั้นตอน

มากเกินไป 
2. ควรมีการปฐมนิเทศนักวิจัยเกี่ยวกับการเบิกจ่าย-การด าเนินการ 
3. ควรมีระบบติดตามการด าเนินงานวิจัย/การเก็บเอกสาร/ผลงาน 
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4. ควรมีที่ปรึกษาการวิจัยที่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ค าปรึกษาอาจารย์นักวิจัยระยะเริ่มต้น 
5. ควรมีคณะกรรมการ/ อนุกรรมการที่มาจากทุกคณะวิชาและครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ เพื่อน าไปสู่

การบูรณาการข้ามศาสตร์ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการจัดท าชุดโครงการวิจัย 
6. ควรจัดกิจกรรมที่สนับสนุน/ ช่วยเหลือการด าเนินการวิจัย เช่น Research Club        

ให้นักวิจัยมีโอกาสแชร์ความรู้ ความคิดในการท างานวิจัยร่วมกัน 
7. ควรมีฐานข้อมูล Online ในการจัดเก็บและดึงมาใช้งานได้สะดวก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
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ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                                             
ที่   15 / 2562                                                           

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                 
คณะ ส านัก และสถาบัน 

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

 เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และ
สถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 และ 49 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน พ.ศ. 2562 และมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ดังนี้ 
 

 1.  นายโอภาส เขียววิชัย ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ าไพ กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  

   สั่ง   ณ   วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
                                                

  
 (นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์) 
         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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รำยชื่อ ที่อยู่                                                                 
กำรติดต่อของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ของมหำวิทยำลัย          

คณะ ส ำนัก และสถำบัน 
 

 
นำยโอภำส  เขียววิชัย 
เลขที่ 110/61 หมู่ 11 ถนนเอกชัย 
แขวงบางขุนเทียน   
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์  081-9380268 
โทรสาร  02-4157265 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พีรเดช  ทองอ ำไพ 
สถาบันคลังสมองของชาติ 
อาคารอุดมศึกษา 2 ช้ัน 19 
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  08-9442-3450 
e-mail  peeradett@gmail.com 
 
 

รศ.ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ 
เลขที่ 77/888 หมู่ 1 หมู่บ้านดวงแก้ว  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 
โทรศัพท์  081-8386960 
e-mail   tonglaw_w@hotmail.com 

ผศ.พิทักษ์  อำจคุ้มวงศ์                           
เลขที่ 12/7 ซอยวิศวะเสนานิคม ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
โทรศัพท์  081-8582782 
โทรสาร  032-326968  
e-mail  p_arjkumwong@hotmail.com 
 
 

รศ.สุวิทย์  เฑียรทอง 
เลขที่ 89/140 หมู่บ้านกลางเมืองสาทร-     
ราชพฤกษ์ ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทรศัพท์  081-9460180 
e-mail  suwittienthong@gmail.com 

 

นำงศิริพร  โรจน์พิทักษ์กุล 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เลขที่ 85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
โทรศัพท์  034-261048 
โทรสาร  034-261048 
e-mail  joy.roj@hotmail.com 
 

ผศ.อัจฉรำ  สังข์สุวรรณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ  
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์  02-913 2575, 089-
9214372 
โทรสาร  02-587 4350 
e-mail   acha@kmutnb.ac.th 

นำงสำวเอ้ือมพร  ศรีสวัสดิ์ 
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เลขที่ 85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
โทรศัพท์  034-261048 
โทรสาร  034-261048 
e-mail  vg_golf@hotmail.com 
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ค าสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                     
คณะ ส านัก และสถาบัน                                                               

ที่   ๑ / ๒๕๖๒                                                            
เรื่อง   แต่งต้ังรองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 
............................................. 

เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย      
คณะ ส านัก และสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๒ และประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน พิจารณาเลือกรองประธาน และเลขานุการ ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งรองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ดังนี้ 

 

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ทองหล่อ วงษ์อินทร์ รองประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
 

    สั่ง   ณ   วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

 (นายโอภาส  เขียววิชัย) 
 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
 ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 
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ค าสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                         
คณะ ส านัก และสถาบัน                                                                 

ที่   ๒ / ๒๕๖๒                                                                   
เรื่อง   แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ ส านัก และสถาบัน 
............................................. 

 เพื่อให้การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก 
และสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามข้อ ๕ วรรคท้าย ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ 
ส านัก และสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๒ และประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน พิจารณาเลือกผู้ช่วยเลขานุการ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งต้ัง นางสาวเอื้อมพร  ศรีสวัสด์ิ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 

 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

 (นายโอภาส  เขียววิชัย) 
 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
 ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 
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ค าสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                     

คณะ ส านัก และสถาบัน                                                              
ที่  ๓ / ๒๕๖๒                                                              

เรื่อง  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
คณะ ส านัก และสถาบัน 

.................................................. 
 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามข้อ ๘ วรรคท้าย 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน พ.ศ.๒๕๖๒ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน ดังนี้ 

๑. อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย รองประธานอนุกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล นวลพระลักษณ์ รองประธานอนุกรรมการ 
๔. นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล อนุกรรมการ 
๕. นางสาวนิลภวิษย ทับทอง อนุกรรมการ 
๖. นางภัทรานิษฐ์  บุญรักษาศิริพงษ์ อนุกรรมการ 
๗. นางสาววัญวิริญจ์    แจ้งพลอย อนุกรรมการ 
๘. นางสาวเอื้อมพร ศรีสวัสดิ์ อนุกรรมการ 
๙. นางสาวนภาลัย จิตรบุรุษ อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวสาวิตรี    ไทรเขื่อนขันธ์ อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวณัฐกานต  เอี่ยมสุองค์ อนุกรรมการ 
๑๒. นายสุภาพ   วรรณฤมล อนุกรรมการ 
๑๓. นางพรทิพา   ด้วงพิบูลย์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวสิริรัตน์ เหล่าสิม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นางสาวณัฐวรรณ  คงวัฒนกุล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 หน้ำที่ 

๑. จัดท าร่างคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ       
ส านัก และสถาบัน 

๒. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 
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๓. จัดท าร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ         
ส านัก และสถาบัน เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 

๔. ด าเนินการหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
 
    สั่ง   ณ   วันที่    ๑๑    กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
  
 (นายโอภาส  เขียววิชัย) 
 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
 ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำคผนวก ค 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

105 
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พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
-------------------------------- 

 
หมวด ๒ 

กำรด ำเนินกำร 
                    

 
มาตรา ๓๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

                    
  

 มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การ
พ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
  มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมี
อ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 
 (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการ
ประเมินผลงาน 
 (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 

 
 


